
ISTENTISZTELET a KISTEMPLOMBAN
2018. december 9-én 

Advent 2. vasárnapján
10 órakor

Meglátja minden halandó Isten szabadítását. Lukács 3,6

ISTENTISZTELETI REND

Orgonazene                                                  Dr. Karasszon Dezső orgonaművész

Fennálló ének A GYÜLEKEZET ÁLL 305/1-4

           Ál  - mél -  ko -  dás         sal     csu – dáljuk
           Ó,       Is  - ten,    ha          megvizs  - gáljuk

              vég  -  he   - tet  -    len      sze  -  rel  -med
                ki  -   je  -   len  -   tett      ke  - gyel - med

              ezt     száj     ki     nem       mondhat  - ja

             nyelv nem    ma   -  gya   -  ráz  - hat -  ja
2.
Mert az emberi nemzetet Annyira becsülötted, 
Hogy te egyetlenegyedet Érette elküldötted 
Emberi ábrázatban, Hogy élne gyalázatban.
3.
Ó, Isten bölcsességének Megfoghatatlan titka! 
Mély tengerét szerelmének Ki értené, mily ritka; 
Ki ezt eszébe venné, Mélyen szívébe tenné.
4.
Mi azért vígan dicsérünk, Ó, jó Atyánk, tégedet, 
Magasztalunk s arra kérünk, Hogy te szeretetedet 
Gerjesszed fel szívünkben, Jobban-jobban lelkünkben



Főének A GYÜLEKEZET ÜL 

Lekció: Zsoltárok 126                                                          Dr. Kovács László Gondnok

Imádság A GYÜLEKEZET ÁLL

A gyermekek kimennek gyermekistentiszteletre                    Orosz Béláné lelkész



Igehirdetés előtti ének: 309/1-4

           Mennye   -       i          I  -      ge     je   -  le   -   nél

            Ö   -   rök      A  -   tyá  -     tól     ki  -     jö  -   vél

           Tes   -tet  ma     -  gad  -ra       föl  -   ve -    vél

        S ab   -   ban  min   - ket    id -         ve  -   zí  -  tél
2.
Te vagy Atyánknak Igéje, Kit Ádámnak megígére, 
És Ábrahámnak hirdete, Dávidnak is megjelente
3.
Világosítsd meg elménket, Szenteld meg a mi szivünket, 
Hogy ismerhessünk tégedet, Útálhassuk bűneinket
4.
Erősítsd bennünk hitünket, Nyerhessük idvességünket; 
Te légy minékünk épület, Ut, igazság, örök élet

Textus: Lukács 3,1-6                          Igehirdetés                    Szakács György lelkész
Igehirdetés orgonameditáció A GYÜLEKEZET ÜL               
Imádság, Mi Atyánk, áldás A GYÜLEKEZET ÁLL                              
Hirdetések A GYÜLEKEZET ÜL                           
Záróének 313,1,6-8

6.
Csuda változással testet, Ő 
magára felvőn
Adván nékünk idvességet, 
Mennyben részessé tőn, 
Mennyben részessé tőn.
7.
Én Úr, Ő pedig lett Szolga, Ó 
csuda változás.
Jobbat Jézus mit adhatna, 
Nékünk boldogulás, Nékünk 
boldogulás.
8.
Ma Paradicsom kapuját Ismét 
megnyitotta
Kérub nem állja ajtaját, Ezért 
minden áldja, Ezért minden 
áldja.



Hirdetések
Istentisztelet  végén  gyülekezeti  fórumot  tartunk  a  vasárnapi  istentisztelet

megújításával kapcsolatosan. A záróének után nem lesz orgonajáték és a lelkészek sem
mennek  ki  kézfogásra,  hanem  kérjük  azokat,  akik  itt  akarnak  lenni  a  fórumon,
maradjanak a templomban.

A mai istentisztelet után szeretetvendégséget tartunk a gyülekezeti teremben.
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.

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 3600 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.

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


