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Fennálló ének A GYÜLEKEZET ÁLL 28/1-2

2.

Midőn tehozzád esedezem, 
És kezeimet felemelem 
A te szentséges templomodban: 
Hallgass meg én imádságomban! 
Ne büntess a hitlenekkel, 
Ne verj a gonosztevőkkel



Főének A GYÜLEKEZET ÜL 362,1-5,8

2.
Minden írások immár bétöltek, 
A próféták valamit hirdettek, 
A szent atyák amit reménylettek, 
Urunk Jézus Krisztus által véghez 
vitettenek
3.
Nem késik már az ő e)jövése, 
Közel vagyon e világnak vége, 
Minden dolgoknak már eljövése; 
Krisztus Jézus e világra eljő ítélnie
4.
E világnak istentelensége, 
Az uraknak nagy kegyetlensége, 

A községnek engedetlensége Jele
bizony,

 

Hogy közel már Krisztus eljövése
5.
Minden rendek vagynak bátorságban, 
Gyönyörködnek csak az álnokságban; 
Szeretet nincs az atyafiakban, és kevesen 
Vannak immár, kik hisznek Krisztusban
8.
Ddjunk hálát az Atya Istennek, 
Dícséretet mondjunk Szent Fiának, 
Véle egyetemben Szentléleknek: 
Mindörökkön és örökké a 
Szentháromságnak

Lekció: Jelenések 1,5-8                                                             Csobán Róbert Presbiter

Imádság A GYÜLEKEZET ÁLL

Igehirdetés előtti ének 381/1,6,7

         Jézus Krisztus mi kegyelmes hadnagyunk

         Könyörgéssel    te e  -  lődbe     járulunk

         Kik e   si-ra -lomnak völgyén nyomorgunk

       Te légy nékünk segítségünk, oltalmunk.

6.
Védelmezzed a te kicsiny 
bárkádat!
Benned bízik a te küzdö 
egyházad;
Te szent véred érette kiontottad:
Elmerülni ne hagyd, ha 
megváltottad
7.
Ne hagyj kérünk, egyetlenegy 
Jézusunk,
Jusson te elődbe mi imádságunk
És hallgass meg, egyetlenegy 
Szószólónk,
Tekints reánk, hatalmas 
Közbenjárónk



A gyermekek kimennek gyermekistentiszteletre                   Hadházi Judit lelkész
Textus: Márk 13,24-32 Igehirdetés                                         Szakács György lelkész
Megemlékezés elhunyt testvéreinkről
Igehirdetés utáni ének 421/1,4               

4.
Tudom, hogy közel Mesterem, Az óra fut, a nap közel, 

Elébe állok csakhamar, Megváltó Jézusom,
jövel!

 

Bár a világ gúnyol, nevet, A honvágy tölti lelkemet, 
Mert nemsokára hív az Úr: Jöjj haza, jövel gyermekem! 
Kitárt karjával vár az Úr: Jer, pihenj, nyugodj keblemen

Imádság A GYÜLEKEZET ÁLL                              
Mi Atyánk
Úrvacsora előtti ének 435

       Lelkem       siet       hozzád menni,     ám-

        bár  gyenge      e  -  re- je.       Kíván

         aszta  -      lodról        enni,         Ó.   é-

          letnek     kútfe -  je. Hogy meg e  - lé-

        gíttes-sen, S benned   része     lehessen

2.
Kedveld, Uram, kegyességét 
A te szegény szolgádnak, 
Éreztessed édességét 
Elkészült vacsorádnak, 
Hogy véled egyesüljön 
S lelke benned örüljön



Úrvacsorai liturgia                                                                Zsoldos Tibor lelkész
Közben ének: 183

Adj né - künk békét

Úrvacsora alatti énekek: 366, 367

4.
A kürtzengés máris hallik, Már hajnallik, 

Útban már az angyalok. Életem csak egy 

tenyérnyi,
 

S számon kéri Jézusom, ha meghalok

5.
Taníts meg, Uram, hogy holtom S rövid voltom 

Soha el ne felejtsem, És a jövendő életet, 

Ítéletet Szívemből ki ne ejtsem

6.

Lelkem, mondj le hát e testről, Jóra 

restről;
 

Egy úton ezzel futnál? Kérlek, vedd ezt jól 

szívedre:
 

E vér vedre Majd eltörik egy kútnál

7.
Segíts ezt megfeszítenem, Ó, 

Istenem!
 

Magam nem bírok véle, Mert ha ma 

megöldöklöttem,
 

Ura lettem: Holnap felkél új 

mérge

8.
Uram, ha arra kell mennem, Hogy kell lennem 

Tanúnak a hit mellett: Láttass nyílt eget 

lelkemmel,
 

Így testemmel Ám ne légyen 

kímélet

9.

Mindebből észbe vehetem: Harc életem, 

Sok ellenségim vernek, Lelkem sok ütközet vérzi, 

Ki nem érzi Vágtát ennyi 

fegyvernek?

10.

Időm kevés, de sok a baj, Három a jaj, 

Ki ne kívánná végét? Boldog, aki pályát futott, 

Célra jutott S megtartotta hűségé

2.

Nem szükség hát veszteg ülnöm, 

Kell készülnöm:
 

Égjen jól a szövétnek, Mert majd 

amaz öt szüzekkel,
 

Mint ezekkel, Vélem is számot 

vetnek

3.

Ó, Uram, hová kell lennem, Ha kell 

mennem
 

Veled, bírámmal szemben! Már ezt 

is alig állhatom,
 

Ha forgatom Ezt előre eszemben



11.

Kezem én is feléd nyújtom, Szabadítóm, 
Jézusom, hozzád tartok! Bízzál, lelkem, nem 

süllyedsz itt,
 

Kormány a hit, Várnak már a révpartok

Orgonazene, majd 367:

Hálaadó ima, Áldás
Hirdetések A GYÜLEKEZET ÜL                           
Záróének 462

2.
Szent irgalmaddal szívemet födjed bé, 
Tedd örömben és bánatban csöndessé, 
Hogy hadd pihenjen lábadnál 
gyermeked,

 

Ki szemlehunyva téged híven követ

3.
Ha gyarlóságom meg nem is

érzené:
 

A vak homályból te mutatsz ég felé; 
Csak vezess, Uram, végig, és fogd kezem, 

Míg boldogan a célhoz
elérkezem

2.
Azt mondta Jézus: Idelenn Új próba és új

küzdelem
 

A hívők sorsa szüntelen. Azért ne 

csüggedjünk, ne féljünk,
 

Az út rövid, végére érünk. Az álmot űzd 

el, készen állj,
 

Krisztus-nép, jön, jön a Király
3.

Éneklünk és a perc szalad, A nap, mely 

nesztelen halad,
 

Az öröklét felé mutat. De míg hangunk 

majd zengve szárnyal
 

Hozsánnás angyal-kar szavával, Az álmot

űzd el, készen állj,
 

Krisztus-nép, jön, jön a Király
4.
Ó, kérünk, Jézus, jó Urunk, Te szabd 

meg életünk, utunk:
 

Hány éjszakánk lesz s hány napunk. 

Bölcs szívedből töltsd meg szívünket.
 

Te ismered jól kis hitünket: Küldj, küldj 

szent sóvárgást nekünk,
 

Hogy majd ha jössz, készen legyünk



Hirdetések
A  mai  istentiszteletünk  után  emlékharang  szól  azok  emlékére,  akikről

megemlékeztünk.
Egy hét múlva Advent 1.  vasárnapja lesz.  Ezen az istentiszteleten a hortobágyi

pásztorok  lesznek  vendégeink,  felidézve  azt  a  hagyományt,  amely  szerint  ők  a  mi
templomunkba jártak télen. Az istentisztelet a Kistemplom előtti téren kezdődik majd
pásztortűz gyújtással.

Orgonánk  restaurálásának  utolsó  szakaszában  a  gyűjtést  sípörökbefogadás
meghirdetésével  is  végezzük.  A  sípörökbefogadás  menetéről,  részleteiről  készült
prospektust  lehet  elvinni  a  könyvterjesztő  asztalról.  Hálásan  köszönjük  az  eddigi
adományokat.

Ebben  az  évben  első  alkalommal  indítunk  adventi  koncertsorozatot  a
Kistemplomban, amely szintén az orgonaépítés utolsó ütemét támogatja. A támogatójegy
ára  2000  Ft,  gyülekezeti  tagjaink  számára 1500  Ft  koncertenként.  A három adventi
koncertre bérlet is vásárolható, amely 5000 Ft, gyülekezeti tagjaink számára 4000 Ft.
Támogatójegyek és bérlet megvásárolhatók november 28. szerdától a lelkészi hivatalban,
valamint a koncertek előtt a templomban. A koncertsorozat programja a kijáratoknál
elhelyezett szórólapokon elvihető.

 December 1. szombaton 18 órakor J. S. Bach Adventje címmel előadást tart Dr.
Karasszon Dezső a gyülekezeti teremben.

 December 15-én szombaton 18 órakor Korálmise J. S. Bach korálfeldolgozásaiból,
összeállította:  Ittzés  Mihály,  Énekel  a  debreceni  Vox  Antiqua  Énekegyüttes,
vezényel: Dr. Kiss Csaba, orgonán közreműködik: Sárosi Dániel. 

 December  22-én  szombaton  18  órakor  A  Debreceni  Zenede  és  a  Debreceni
Egyetem Zeneművészeti Karának művésztanárai adnak Karácsonyi Koncertet a
Kistemplomban.

December  8.  szombaton  18.  órakor  a  Parókiakoncertek  újabb  alkalma  lesz,  a
Debreceni Zenede Pendely családjának Betlehemese mellett disznótoros vacsora lesz az
est programja. Az orgonánk restaurálását lehet támogatni az est 15 ezer Ft-os jegyével.

Karácsony 1. napján 10 órakor az orgonánk első nyilvános megszólalása lesz, ezen az
istentiszteleten igét hirdet Dr. Fekete Károly Püspök

Szolgálati rendünk
Vasárnap 10.00 

 Istentisztelet a Kistemplomban

 Gyermekistentisztelet a 
gyülekezeti teremben

 Istentiszteleti közvetítés a révész 
téri bölcsődében

Hétfő 17.00 Középkorúak bibliaköre
Kedd 14.00 Nyugdíjas bibliakör
Kedd 15.30 Gimnazisták bibliaköre
Kedd 17.15 Bibliaiskola
Kedd 18.00 Egyetemisták bibliaköre
Szerda 16.00 Konfirmációi előkészítő
Szerda17.00 Felnőttként konfirmáltak 
köre
Csütörtök 10.00 Intézményi nyugdíjas 
bibliakör

Lelkészi hivatal Debrecen Révész tér 2. Nyitva: Hétfő-Péntek 8.30-16.00
tel:(52) 342 872


