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Elmentem tehát a fazekas házába, aki éppen
a korongon dolgozott. 4De   rosszul sikerült
az  edény,  amelyet  a  fazekas  agyagból

készített a kezével. Ekkor egy másik edényt készített belőle a fazekas,
ahogyan                                               
  azt jónak látta.Jeremiás 18,3-4
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2.
Jól készítsétek útát! A Vendég már 
közel!

 

Mi néki gyűlölt, útált, Azt mind vessétek
el!

 

A völgyből domb legyen, Hegycsúcs a 
mélybe szálljon,

 

Hogy útja készen álljon, Ha Krisztus 
megjelen
3.
Az Úr elé ha tárod A szív alázatát, 
Őt nemhiába várod: Betér hozzád, 
megáld.

 

A testi gőg: halál! De bűnödet ha bánod, 
Szent Lelke bőven árad, S a szív üdvöt 
talál
4.
Ó, Jézusom, szegényed Kér, vár, epedve 
hív:

 

Te készítsd el: tenéked Lesz otthonod e 
szív.

 

Jer hű szívembe hát! Habár szegény e 
szállás,

 

De mindörökre hálás, Úgy áldja 
Krisztusát

Lekció: Jeremiás 18,1-12                                                                            Szigeti Adrienn

Imádság A GYÜLEKEZET ÁLL                                                         Zsoldos Tibor lelkész

A gyermekek kimennek gyermekistentiszteletre                  Birinyi Lilla hitoktató

Igehirdetés előtt: Orgona-ének                        Dr. Karasszon Dezső, Kovács Lilian

Textus: Jeremiás 18,3-4                    Igehirdetés                       Zsoldos Tibor lelkész
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2.
Az Úr vígságom s reményem, 
Bizodalmam s életem,

 

Mint akarja, mind úgy légyen, 
Megnyugszik abban hitem.

 

Igaz szava: hajam szála Nála számba 
vétetett,

 

Vigyáz, öriz, sem tüz, sem víz Nékem hát 
kárt nem tehet

4.
Uram, még ez egyre kérlek, Ne tagadd 
ezt meg tölem:

 

Ha ostromol gonosz lélek, Ó, ne hagyj 
megcsüggednem!

 

Segélj engem, én Istenem, Neved dicsö-
ségére,

 

Ki ezt hiszi, az megnyeri, Áment hát 
mondok erre

Imádság, Mi Atyánk, Textus visszaidézése, Áldás A GYÜLEKEZET ÁLL
Hirdetések A GYÜLEKEZET ÜL                           
Záróének 457/1-3

2.
Ó, Jézus, most kopogtatsz, 
sebhelyes még a kéz;

 

Könnymarta kedves arcod oly 
búsan intve néz.

 

Ó, áldott, drága jóság, mely 
ennyit tűrve vár!

 

Ó, bűnök szörnyű bűne, mely 
téged így kizár
3.
Ó, Jézus, szólsz, s a szívhez a 
szó szelíden ér:

 

"Így bánsz velem? - teérted 
hullt testemből a vér!

 

Bús szégyennel behívunk, az 
ajtónk nyitva már.

 

Jöjj, Jézus, jöjj, ne hagyj el, a 
szívünk várva vár.



Hirdetések
Istentisztelet után a Nagytemplom Immánuel Otthonának fogyatékkal élő fiataljai

által  készített  karácsonyi  tárgyakból  lehet  vásárolni  a  templom  bal  sarkában  lévő
asztalnál.

A jövőhéten kedden december 18-án 9.30 órakor a gyülekezeti teremben filmklub
lesz idős testvéreink számára A születés című, 2006-ban készült filmet vetítjük.

Ugyanezen  a  napon  17  órakor  a  gyülekezeti  teremben  adventi  képmeditációra
hívjuk a testvéreket.

Szintén december 18-án 18 órakor a  Kölcsey Központ Tánctermében ÚTJAINK:
KERESZTYÉNSÉG DÉL-KOREÁBAN címmel pódiumbeszélgetés lesz, többek között
Püspök Úr és Esperes Úr részvételével.

December  20-án  csütörtökön  10  órakor  lesz  egyházközségünk  területén  lévő
Fazekas Mihály Általános Iskola karácsonyi ünnepsége a Kistemplomban.

December  21-én  délelőtt  a  Betlehemi  lángért  jönnek  a  Kistemplomba  a
testvéregyházak képviselői, a pontos kezdés még szervezés alatt van, érdeklődni lehet a
lelkészi hivatalban. 

December 24-én 16 órakor lesz Karácsonyi istentisztelet, majd 22 órakor éjszakai
karácsonyi énekes istentisztelet a Kistemplomban.

Rászoruló  családokat  támogathatunk  a  kék  vödör  akció  keretein  belül,  hideg
élelmiszert  adományozhatunk.  A  vásárolható  dolgokról  készült  lista  megtalálható  a
kijáratoknál.

A Közösség Magazin karácsonyi száma megvásárolható a kijáratoknál. 
Kérjük testvéreinket, hogy év végéig rendezzék egyházfenntartói járulékukat.
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.

December 22-én szombaton 18 órakor A Debreceni Zenede és a Debreceni Egyetem
Zeneművészeti Karának művésztanárai adnak Karácsonyi Koncertet a Kistemplomban.
A támogatójegy ára 2000 Ft, gyülekezeti tagjaink számára 1500 Ft.

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

Karácsony mindkét napján 10 órakor úrvacsorás istentiszteletünk lesz.
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


