
Kedves Gyülekezeti Tagunk! 
 

 

Szeretettel várjuk aktuális alkalmainkra: 
 

Január 2., vasárnap, de. ¼10-kor: imaközösség; de. 10-

kor: istentisztelet; este ½7-kor: istentisztelet 

Január 3-7., hétfő-péntek minden este 6-kor a Szabad 

Evangéliumi Gyülekezetben (1135 Béke u. 

35/a.): imahét 

Január 6., csütörtök de. 10-kor: mamakör 

Január 7., péntek de. 10-kor: gyülekezeti bibliaóra; 11-

kor: öregotthoni istentisztelet a Király utcában 

Január 9., vasárnap, de. ¼10-kor: imaközösség; de. 10-

kor: istentisztelet; este ½7-kor: istentisztelet 

Január 10., hétfő este ½7-kor: női óra („Az igazság 

páncélja”, Ef 6,14) és férfióra („Láttuk, és bi-

zonyságot teszünk róla”, 1Jn 1,1-4) 
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Egyéb hirdetéseink 
 

A járványügyi helyzetre való tekintettel a templom-

ban és a gyülekezet egyéb részein a maszk 

használata, valamint a kézfertőtlenítés kötelező. 

Vigyázzunk egymásra! 

Isten jelenléte adjon örömöt, útmutatása bölcses-

séget, szeretete pedig megerősödő közösséget az új 

esztendőben is! 

Az elmúlt héten kísértük utolsó földi útjára Lipóth 

Kálmánt (86). Isten adjon vigasztalást szeretteinek! 

Január 3-7. között imahetet tartunk, amelynek részle-

tes programja a hirdetőtáblán és a kijáratnál 

átvehető szórólapon olvasható. 

Január 16-án a délelőtti istentiszteleten Loránt Gá-

bor szolgál közöttük immár nyugalmazott lelkipász-

torként. Ekkor foguk tőle hivatalosan elbúcsúzni 

megköszönve a gyülekezetben végzett hűséges 

szolgálatát. Szeretetvendégséget is tartunk, amire kö-

szönettel fogadunk süteményeket. 

Adományaikat most elsősorban Isten dicsőségére, 

hittanoktatásra/gyermekmunkára, misszióra és dia-

kóniára várjuk. 

Az iratterjesztésben Bibliák, 2022-es Bibliaolvasó Ka-

lauz, naptárak, énekeskönyvek, cd-k, új könyvek kap-

hatók. 

 

„Ne a régi dolgokat emlegessétek, ne a múlton 

tűnődjetek! Mert én újat cselekszem...” 

(Ézs 43,18-19) 
 

Istentisztelet, 2022. január 2. 

(Újrakezdés) 
 

Kezdő ének: 119,1 

Énektanítás: 751 

Lekció: 5Móz 10,1-5 

Bűnbocsánat-hirdetés: Ef 1,7 

Igehirdetés előtti ének: 377,2 

Textus: Jer 31,31-34 

Igehirdetés: 
 

1. Újrakezdés 1.0 

-   Nem megy 

 

 

-   Próbáld újra 

 

 

-   Nem megy 

 

 
2. Újrakezdés 2.0 

-   Nem megy 

 

 

-   Isten beavatkozik 

  

 

-   Megy 

 

 

Ráfelelő ének: 285,3-4 

Záróének: 449,1-3 

Végének: 86,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 


