
 

Kedves Gyülekezeti Tagunk! 

 
 

Szeretettel várjuk aktuális alkalmainkra: 

 

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

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

telet 

Szeptember 14., kedd este ½7-kor: „házi” imaközös-

ség a gyülekezetben 

Szeptember 16., csütörtök este ½7-kor: gyülekezeti 

bibliaóra („Pál vágyik látni a gyülekezetet”, 

1Thessz 2,17-20) ½ 8-tól presbiteri gyűlés  

Szeptember 17., péntek de. 10-kor: gyülekezeti biblia-

óra; du. ½ 5-kor: konfirmációi tanfolyam 

gyermekek számára; este 6-kor: ifjúsági bib-

liaóra 

Szeptember 19., vasárnap de. ½9-kor: konfirmációi 

tanfolyam felnőttek számára, de. 9.15-kor: 

imaközösség; de. 10-kor: istentisztelet; este 

½7-kor: istentisztelet 
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Egyéb hirdetéseink 

 

Istentisztelet előtt György Laurát kereszteltük meg. Is-

ten áldja meg családjával együtt!  

Együttérző szívvel hirdetjük, hogy az elmúlt héten te-

mettük el Nádas Károlyné, született Bíró Évát, aki 88 

éves korában hunyt el. Isten vigasztalja gyászoló szeret-

teit! Az istentisztelet végén a harang az ő emlékére szó-

lal meg.  

Másodszor hirdetjük, hogy Kovács Ákos eljegyezte 

Szauer Tímeát. Esküvőjük szeptember 18-án 14-kor 

lesz templomunkban. 

Szeptember 26-án vasárnap az istentisztelet után csen-

desnapot 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, Bibliaol-

vasó Kalauz, cd-k, új könyvek kaphatók.  

Konfirmációi tanfolyamot indítunk. Az első alkalom 

gyermekek számára szeptember 17-én ½5-kor, 

felnőttek számára szeptember 19-án ½9-kor kezdődik. 

 

 

„ ...hogy megismerjétek, én vagyok az Úr . ”      

(Ezékiel 6, 7/b  ) 

Istentisztelet, 2021. szeptember 12. 

( Isten ítél ) 

Fennálló  ének: 24, 1  

Derekas ének: 208, 1-4 

Lekció: Ezékiel 6. 

Bűnbocsánat-hirdetés: 1 János 1, 9  

Igehirdetés előtti ének: 208, 5  

Textus: Ezékiel 6, 7/b   

Igehirdetés: 

1. Nem szeretjük az ítéletet hallgatni 

 

 

 

2. Ezékiel kora  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

3. Miért ítél Isten? 

 

 

4. Evangélium az ítéletben. 

 -Isten ítél 

 

-lesz maradék 

 

-célja, hogy megismerjük az Urat  

 

 

 

Ráfelelő ének: 304,6, 8   
 

Záró ének: 251, 1, 7, 8  

Végének:  90,1   

 

 

 

 

 

 

 

 


