
Kedves Gyülekezeti Tagunk! 

 

Szeretettel várjuk aktuális alkalmainkra: 

Szeptember 19., vasárnap reggel ½9-kor: konfirmá-

ciói tanfolyam felnőttek számára; 9.15-kor: 

imaközösség; de. 10-kor: istentisztelet; este 

½7-kor: istentisztelet 

Szeptember 23., csütörtök de. 10-kor: mamakör; este 

½7-kor: gyülekezeti bibliaóra („Timóteus jó 

híreket hoz a gyülekezet felől”, 1Thessz 3) 

Szeptember 24., péntek de. 10-kor: gyülekezeti bib-

liaóra; du. ½5-kor: KÉK, valamint konfirmá-

ciói tanfolyam gyermekek számára; ½6-kor: 

ifjúsági bibliaóra 

Szeptember 26., vasárnap reggel ½9-kor: konfirmá-

ciói tanfolyam felnőttek számára; 9.15-kor: 

imaközösség; 10-16 óra között: csendesnap: 

de. 10-kor: úrvacsorás istentisztelet, déli 12-

kor: közös ebéd, előadások, bizonyságtétel; 

este ½7-kor: istentisztelet 
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Egyéb hirdetéseink 
 

A jelenleg még kedvező járványügyi helyzetben 

nem kötelező az orrot és a szájat eltakaró maszk 

viselése. A bejáratoknál a kéz fertőtlenítése viszont 

kötelező! Vigyázzunk egymásra! 

Tegnap du. Kovács Ákos és Szauer Tímea álltak 

meg az úrasztala előtt, hogy megkötött házassá-

gukra Isten áldását kérjék. Az Úr legyen velük! Sze-

retetvendégségi terítők mosását köszönettel elfoga-

dunk! 

Gyülekezetünk nemrég elhunyt korábbi presbiteré-

nek, Mató Gyulának a búcsúztatása 25-én, szomba-

ton déli 12-kor lesz templomunkban. Isten adjon vi-

gasztalást feleségének, Manyikának és a családnak! 

Adományaikat most elsősorban Isten dicsőségére, 

idénre tervezett felújításainkra, hittanoktatásra/ 

gyermekmunkára és a leccei misszióra várjuk.  

Hivatali idő az őszi, téli, tavaszi időszakban: vasár-

nap a délelőtti istentisztelet előtt és után, hétfőn 9-

től 13, kedden ½11-től 13 óráig, csütörtökön 14-től 

18 óráig. 

Az iratterjesztésben Bibliák, énekeskönyvek, Bib-

liaolvasó Kalauz, cd-k, új könyvek kaphatók. 
 

 
 

 

„… némelyek… el akarják ferdíteni a Krisztus 

evangéliumát. ” (Gal 1,7) 
 

Istentisztelet, 2021. szeptember 19.  
(„Egyetlen evangélium”) 

 

Fennálló ének: 78:1 

Derekas ének: 78:2 

Lekció: 1Kor 15,1-11 

Bűnbocsánat-hirdetés: Róm 4,25 

Igehirdetés előtti ének: 234:2 

Textus: Gal 1,6-9  

Igehirdetés: 

1.  Csak egyetlen evangélium van 

 

 
  
 

2.  Az igaz evangélium tartalma 

 

 

 
 

 

 

3. Hamis evangéliumok 

 

 

 
 

 

 

4. A "más" evangéliumok ítélete 

 

 

 
 

 

 

5. Az igaz evangélium áldása 

 
 

 

 

 

 
 

Ráfelelő ének: 378:4 

Záró ének: 225:4-7 

Végének: 225:8 

 
 

 


