
ISTENTISZTELET a KISTEMPLOMBAN
2018. december 2-án 

Advent 1. vasárnapján
10 órakor

Ha valakinek közületek száz juha van, és elveszít  közülük egyet,
vajon nem hagyja-e  ott  a  kilencvenkilencet  a  pusztában,  és  nem
megy-e addig az elveszett után, amíg meg nem találja? Lukács 15,4

ISTENTISZTELETI REND
Az istentisztelet a Kistemplom előtt kezdődik                Szakács György lelkész
Ének: 301,1,2,6-8

2.

Evangéliom erejét, Krisztust, áldott szent Igéjét, 
Atya Isten nagy jó kedvét, Megmutatá ő kegyelmét
6.

Kérünk, Úr Isten, tégedet, Erősítsd meg híveidet, 
Hogy vehessük szent Igédet És vallhassuk te hitedet
7.

Mert csak te vagy bizodalmunk, Ördög ellen nagy gyámolunk, 
Testünk ellen diadalmunk, E világ ellen oltalmunk
8.

Dicsőség légyen Atyának És egyetlenegy Fiának, 
Ezeknek Ajándékának; A dicső Szentháromságnak

Az istentisztelet a templomban folytatódik

Orgonazene                                                  Dr. Karasszon Dezső orgonaművész



Fennálló ének A GYÜLEKEZET ÁLL 302,1-5

2.

Atyától lön kijövése, és ahhoz lesz megtérése; 
Pokolig lön leszállása, De felmégyen mennyországra
3.

Ki Atyával vagy egyenlő, Testben légy nagy győzedelmü; 
Te isteni nagy erődből Ments meg erőtlenségünktől
4.

A te jászlad immár fénylik, Az éj megvilágosodik; 
Homály, setétség távozzék, A hitnek világa fényljék
5.

Dicsőség légyen Atyának És egyetlen egy Fiának 
Szentlélekkel egyetemben Most és mind örökké, Ámen

Főének A GYÜLEKEZET ÜL 304,1-6

   Kapuk    emelked - jetek,   ki – áltó szó

      hallik, Ím jő Fe  -  jedel    metek   Az

      I - dő    hajnallik Harmattal rakott fe-

     je,   Véle      sok áldá – sa Bét - ölt tel-

       jes  i -     deje, hogy minden test lássa.

3. Már az ég harmatozzon, A föld 
igazságot,

 

2.

Ímhol jő a Vőlegény, Lelkem, menj 
elébe,

 

Keresd nyugtod, mint szegény, 
Gazdag kebelébe.

 

Kedves vendéget várok, Szívem 
ajtajárul

 

Hulljanak a závárok, Mert már 
közel járul



Mint bő gyümölcsöt, hozzon: Indíts 
vigasságot,

 

Ó, kegyes Immánuel, Mert várlak 
valóba ;�

 

Ó, te kisded Sámuel, Jöjj el már Silóba
4.

Az utat egyengessed, Szívemben a 
mérget

 

S ürömgyökért égessed, Lelkemről a 
kérget,

 

A keménységet vedd ki, Hogy 
meglágyulhassak,

 

A gazt s gerendát szedd ki Szememből, 
hogy lássak
5.

Az Illésnek lelkével Ruházz fel engem 
is,
Szent szerelmed tüzével Égjen én lelkem 
is.

 

Áldj meg oly kegyességgel, Hogy higgyek
és szóljak,

 

Hűségedre hűséggel Másokat unszoljak
6.

Isten Báránya, jövel, Mutasd 
szelídséged;

 

Uram, felemelt fővel Várom idvességed.
Igazság napja, támadj, Adj világosságot, 
Magamnak nincs: reám adj Örök 
igazságot

Lekció: Lukács 15,1-7                                                                       Elek László Presbiter
Imádság A GYÜLEKEZET ÁLL
Igehirdetés előtt kórusmű A GYÜLEKEZET ÜL
A  kórusmű  szövegének  magyar  fordítása:  Vonatkoztassuk  el  magunkat  a  világtól,
Életünket  az ég felé  fordítsuk,  mert  a  hatalmas Isten megjelent  a földön,  Magasságos
isten,  alázatos ember,  a nagy magasságos isten a földre szállt,  és minket az égbe visz
Alleluja!
A gyermekek kimennek gyermekistentiszteletre        Vislóczki Gabriella hitoktató
Textus: Lukács 15,4                          Igehirdetés                        Zsoldos Tibor lelkész
Igehirdetés után kórusmű A GYÜLEKEZET ÜL               
Imádság, Mi Atyánk, áldás A GYÜLEKEZET ÁLL                              
Hirdetések A GYÜLEKEZET ÜL                           
Záróének 308,4,5

          Lel -ki   ö - römmel megú  -  julva
        Hogy ismét    mire     ánk for -  dulva

             I - mádjuk   szent Fel -sé -      gedet
             Szemléljük    régi          kedvedet

          Megnyitjuk szívünket Hogy Jézusun-
           Tárjuk    kebelünket

          kat   Eké -    pen fo -gadjuk,      Hí-ven

           ál – tal - adjuk    Néki     magun -  kat

5.
Tarts meg bennünket az 
országban, Melyet ő köztünk 
állított,

 

Adj részt abban a 
boldogságban, Melyet a földre 
szállított!

 

Majd éltünk végével :/: Bocsáss 
el békével, Hogy oda térjünk,

 

Hol az ő hívei Száma közt 
mennyei Országlást érjünk



Hirdetések
Az elmúlt héten a vigasztalás szolgálatát végezte egyházközségünk Matolcsi István

65  éves  testvérünk  temetésén.  Édesanyjának  és  nővérének  Isten  vigasztaló  szeretetét
kívánjuk.

Advent  2.  vasárnapján  az  istentisztelet  után  szeretetvendégséget  tartunk  a
gyülekezeti teremben.

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 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


