
Kedves Testvérem! Ha elolvasta, s lehetősége van rá, adja tovább szomszédjának, ismerősének, esetleg fénymásolja! Köszönjük! 

 

                      LELKIPÁSZTORI LEVÉL 
                         A Debrecen-Füredi úti Református Missziói Egyházközség          

                              tájékoztató levele 2019.09.29             III. évf. 39. szám 

MIÉRT TEREMTETT MEG ISTEN? 

Igeolvasás: Jn 17,20-26 20"De nem értük könyörgök csupán, 

hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek énbennem; 21hogy 

mindnyájan egyek legyenek úgy, ahogyan te, Atyám, énbennem, 

és én tebenned, hogy ők is bennünk legyenek, hogy elhiggye a 

világ, hogy te küldtél el engem. 22Én azt a dicsőséget, amelyet 

nekem adtál, nekik adtam, hogy egyek legyenek, ahogy mi egyek 

vagyunk: 23én őbennük és te énbennem, hogy tökéletesen eggyé 

legyenek, hogy felismerje a világ, hogy te küldtél el engem, és 

úgy szeretted őket, ahogyan engem szerettél." 24"Atyám, azt 

akarom, hogy akiket nekem adtál, azok is ott legyenek velem, 

ahol én vagyok, hogy lássák az én dicsőségemet, amelyet nekem 

adtál, mert szerettél engem már a világ kezdete előtt. 25Igazságos Atyám, a világ nem ismert meg téged, de én 

megismertelek, és ők is felismerték, hogy te küldtél el engem. 26És megismertettem velük a te nevedet, és ezután 

is megismertetem, hogy az a szeretet, amellyel engem szerettél, bennük legyen, és én is őbennük." 

 

Alapige: Jn 17,20-21 20"De nem értük könyörgök csupán, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek 

énbennem; 21hogy mindnyájan egyek legyenek úgy, ahogyan te, Atyám, énbennem, és én tebenned, hogy ők is 

bennünk legyenek 

 

   

   
2019. szeptember 22-én istentisztelet           (Fotó: AÁ.)   

       
Az elmúlt hét felújítási munkái: Szigetelés, zsindelyezés, klímaszerelés     (Fotó: AÁ.)   



Hívogassuk családtagjainkat, ismerőseinket!  

 

  
2019. szeptember 28-án Kézműves Játszóház          (Fotó: AÁ.)   

 

 

Október: 

09.29. vasárnap 17.00 
Zenés dicsőítő istentisztelet az Őrálló Zenekarral. Szolgál: Papp 

Tiborné  

2. szerda 14.30 Bibliaóra 

2. szerda 18.00 Női bibliaóra (30-40-50es korosztály számára) 

3. csütörtök 10.00 Babamama klub 

3. csütörtök 10.00 Idegenvezetés a városban Nagyné Tóth Wanda vezetésével 

3. csütörtök 16.30 Cserkészet 

3. csütörtök 17.00 Ifjúsági óra 

5. szombat 10.00 

Tűzzománc szakkör, amely ingyenes, de az anyagok (rézlemez, 

festék) és kiégetés költségeit szükséges kifizetni. A tanfolyamot 

Nagyné Tóth Wanda néni vezeti.  

6. vasárnap  9.40 Énektanulás, párhuzamosan pedig imaközösség a presbiteri szobában 

6. vasárnap 10.00 Istentisztelet és gyermekistentisztelet 

6. vasárnap 14.00 English-language worship for students (Mustard Seed Chapel) 

13. vasárnap 10.00 Felújításért hálaadó istentisztelet  

- A hálaadó istentiszteleten az Igét hirdeti: Dr. Fekete Károly - püspök úr. Köszöntőt mond: Vad Zsigmond 

esperes úr. A hálaadó istentisztelet utáni svédasztalos szeretetvendégségre (a templom alsó szintjén) 

természetbeni (hideg-, meleg étel, édes-, sóssütemény, üdítők) és pénzbeli adományokat (a kis perselybe a 

belső kis asztalon) gyűjtünk. 

- Hirdetem, hogy az istentisztelet utáni szeretetvendégséghez szívesen elfogadunk süteményt, teát. 

- Köszönetet mondunk Törzsök Lajosné Emike néninek az A4-es lapokért, amelyre a hírlevelet nyomtatjuk. 
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