
Egyéb hirdetéseink 
 

Vasárnapi istentiszteleteinket a jövő héttől csak  de. 10-kor,  

valamint este ½7-kor tartjuk. A 10 órás istentiszteletről egyelőre 

még lesz közvetítés is (az ubre.hu honlapon, ill. a https:// 

bit.ly/ubre-youtube csatornán). Az alkalmakon szájat és orrot 

eltakaró maszk használata mindvégig kötelező! A bejáratnál a 

kéz fertőtlenítése kötelező! Kérjük, hogy csak oda üljenek, ahol 

hirdetőlapot találnak. Az istentisztelet végén külön vigyázzunk, 

hogy a kijáratnál ne alakuljon ki torlódás! Alsó és felső tagozatos 

gyermek-istentiszteleteinket is elindítjuk (10 órakor), kizárólag 

azon gyermekek számára, akik hajlandók maszkot viselni. Óvodás 

gyermek-istentiszteletetünk is elindul, így videó már nem készül. 

Rétegalkalmainkat szintén a gyülekezetben rendezzük, de a 

kóruspróbák egyelőre még szünetelnek.  Figyeljék 

hirdetéseinket!  
Elmúlt héten temettük el Nagy Zoltánt, aki 64 éves korában hunyt 

el. Isten vigasztalása legyen gyászoló szeretteivel! A harang még a 

8 éve elhunyt Badak Gyula és az 5 éve elhunyt felesége Badak 

Gyuláné emlékére fog megszólalni.  

Június 4-én pénteken 18 órától „Maradékaim s őseim” címmel 

szervezünk nyáresti zenés áhítatot a gyülekezeti teremben. 

Zongorán közreműködik Dr. Erdélyi László zongoraművész, az 

ifjúsági csoport tagjai pedig irodalmi művekkel szolgálnak. 

Június 9-én, szerdán délután 5-től lomtalanítás lesz, amire erős 

kezű embereket várunk segítségnek.  

A lelkészi hivatalba/pénztárba csak egyesével lehet belépni! 

Hivatali idő: vasárnap a két istentisztelet között, hétfőn ½11-től 1 

óráig, kedden 9-től 1-ig, csütörtökön du. 2-től 6-ig. Pénteken nem 

tartunk hivatali órákat. Adományaikat most elsősorban Isten 

dicsőségére, idénre tervezett felújításainkra és 

hittanoktatásra/gyermekmunkára várjuk. Különperselyt tettünk 

ki a lecce-i misszió támogatására. 
Az iratterjesztésben Bibliák, énekeskönyvek, Bibliaolvasó Kalauz, 

cd-k, új könyvek kaphatók.  

 

 

Kedves Gyülekezeti Tagunk! 
 

Szeretettel várjuk aktuális alkalmainkra: 
 

 

Május 30., vasárnap reggel 8-kor és de. 10-kor: 

istentisztelet; 9.15-kor: imaközösség; de. 10-kor: 

alsós és felsős gyermek-istentiszteletek; este 

½7-kor: istentisztelet 

Június 3., csütörtökön de. 10-kor mamakör a 

gyülekezetben, este ½7-kor: gyülekezeti 

bibliaóra („Maradjatok meg Isten 

szeretetében! , Júd 17-25) 

Június 4., péntek de. 10-kor: gyülekezeti bibliaóra; du. 

18-kor  Nyáresti zenés áhítat  

Június 6., vasárnap de. 10-kor istentisztelet férfi 

csendesnap, 9.15-kor: imaközösség; de. 10-kor: 

alsós és felsős gyermek-istentiszteletek; este 

½7-kor: istentisztelet 
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„Az Úr az én kősziklám és váram és megmentőm”      

(Zsoltárok 18,3 ) 
 

Istentisztelet, 2021. május 30. 

( Jézus tanít ) 
 

Kezdő ének: 84,1 

Lekció: Zsoltárok 18, 1-31 

Bűnbocsánat-hirdetés: 1 János 2,9 

Igehirdetés előtti ének: 425,2  

Textus: Máté 7, 24-27   

Igehirdetés: 
 

1. Épülő házunk  

 
 

 

 

2. Megpróbáló körülmények  

 

 

 

 

3. Mit jelent kősziklára építeni? 

-meghallani az Igét  

 

 

-élni az Igét  

 

 

Ráfelelő ének: 346, 1  

Záró ének: 274, 1-4  

Kérdések kiscsoportos feldolgozáshoz:  

Milyen alapokon nyugszik az életünk? Mi hat 

ránk igazán? Volt-e olyan, hogy jött az ár? Mit 

tettünk akkor és mit tett Isten? Mire tanított 

Jézus az elmúlt időszakban?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyáron az alábbi táborok megtartását tervezzük: 

Június 6.: férfi csendesnap (jelentkezés a hivatalban) 

Június 14-18.: gyülekezeti napközis csendeshét 

Június 28. - július 2.: elutazós hittantáborok 

Július 5-10.: családos tábor (Mátraháza) 

Július 19-25.: ifjúsági tábor (Zemplén) 

Augusztus 2-6.: napközis angoltábor 

A betelt táborokat nem tüntettük fel! 


