
 

„Senki meg ne vessen ifjú korod miatt, hanem légy 

példája a hívőknek beszédben, magaviseletben, 

szeretetben, hitben, tiszta életben...” 

(1Tim 4,12) 
 

Istentisztelet, 2021. szeptember 5. 

(Isten iskolájában) 
 

Keresztelés előtti ének: 66,1 

Derekas ének: 165,1-3 

Lekció: 1Sám 3,1-10 

Bűnbocsánat-hirdetés: Zsolt 32,5 

Igehirdetés előtti ének: 512,1 

Textus: 1Sám 3,19 

Igehirdetés: 
 

1. Mit kapott Sámuel az iskolában? 

2. Mit kapott Sámuel az Istentől? 

3. Mit kaphatunk ma az iskolában? 

4. Mit kaphatunk ma az Istentől? 
 

Ráfelelő ének: 197,1.3 

Záróének: 229,1-2 

Végének: 229,3 

 

 

 

 

 

 

Kedves Gyülekezeti Tagunk! 
 

 

Szeretettel várjuk aktuális alkalmainkra: 
 

Szeptember 5., vasárnap de. 9.15-kor: imaközösség; 

de. 10-kor: tanévnyitó istentisztelet; este ½7-

kor: istentisztelet 

Szeptember 6., hétfő este ½7-kor: női óra („Isten imá-

dása”, Cseri Kálmán: Miatyánk) és férfióra 

(„Gyönyörködj az Úrban!”, Zsolt 37) 

Szeptember 9., csütörtök de. 10-kor: mamakör; este 

½7-kor: gyülekezeti bibliaóra („Pál szolgálata 

a thesszalonikai gyülekezetben”, 1Thessz 2,1-

16) 

Szeptember 10., péntek este 6-kor: ifjúsági bibliaóra; 

este ½7-kor: esti mamakör 

Szeptember 12., vasárnap de. 9.15-kor: imaközösség; 

de. 10-kor: istentisztelet; este ½7-kor: istentisz-

telet 
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Egyéb hirdetéseink 
 

Szeretnénk megköszönni Lénárd Zsuzsa munkáját, 

aki éveken keresztül mint hitoktató segített nekünk a 

gyerekek közötti szolgálatban. Feladatait Mészáros 

Kinga veszi át. Isten áldja mindkettejüket! 

Mivel elértük az 5,5 millió beoltottat, ezért már nem 

kötelező az orrot és a szájat eltakaró maszk viselete. 

Természetesen, aki maszkban komfortosabban érzi 

magát, az hordja továbbra is. A bejáratnál a kéz fer-

tőtlenítése kötelező! Vigyázzunk egymásra! 

Örömmel adjuk hírül, hogy megszületett Bálint Péter 

és Fábiánfy Lilla első gyermeke, Péter. Isten éltesse a 

kis jövevényt! 

Tegnap kötötte össze életét Handler Balázs és Kovács 

Emese. Isten áldja meg házasságukat! 

Az istentisztelet elején Szarka Tamás és Bögös Réka 

kislánya, Rebeka részesült a keresztség sákramentu-

mában. Isten áldja az egész családot! 

Konfirmációi tanfolyamot indítunk. Az első alkalom 

gyermekek számára szeptember 17-én ½5-kor, 

felnőttek számára szeptember 19-án ½9-kor kezdő-

dik. 

Először hirdetjük, hogy Kovács Ákos eljegyezte 

Szauer Tímeát. Esküvőjük szeptember 18-án 14-kor 

lesz templomunkban. 

Mató Gyula testvérünk templomi búcsúztatója 

szeptember 25-én délben lesz. Isten adjon vigasz-

talást szeretteinek! 

Szeptember 26-án vasárnap az istentisztelet után 

csendesnapot tartunk, melynek témája az úrvacsora 

lesz. Részletek a szórólapon. 

Adományaikat most elsősorban Isten dicsőségére, 

idénre tervezett felújításainkra és hittanoktatás-

ra/gyermekmunkára várjuk.  

A hivatal nyitvatartása: vasárnap a délelőtti isten-

tisztelet előtt és után, hétfőn és kedden 9-től 13 óráig, 

csütörtökön 14-től 18 óráig. 

Az iratterjesztésben Bibliák, énekeskönyvek, Biblia-

olvasó Kalauz, cd-k, új könyvek kaphatók. A gyüle-

kezeti teremben elvihető könyvek és társasjátékok 

vannak kitéve. 


