
Kedves Gyülekezeti Tagunk! 
 

Szeretettel várjuk aktuális alkalmainkra: 

Április 3., vasárnap, de. ¼10-kor: imaközösség; de. 

10-kor: istentisztelet; este ½7-kor: istentisztelet 

Április 4., hétfő este ½7-kor: női óra („Az üdvösség 

sisakja”, Ef 6, 17a) és férfióra („Hol járunk?”, 

1Jn 2, 7-11) 

Április 5., kedd este ½7-kor: „házi” imaközösség a 

gyülekezeti házban 

Április 7., csütörtök este ½7-kor: gyülekezeti biblia-

óra („Oltárépítés a Jordán partján”, Józs 22, 9-

34) 

Április 8., péntek de. 10-kor: gyülekezeti bibliaóra; 

½11-kor: öregotthoni istentisztelet a Tungs-

ram utcában; du. ½6-kor: ifjúsági bibliaóra; es-

te ½7-kor: mamakör (élőben és Zoom-on ke-

resztül: Meeting ID: 843 2321 7936; Passcode: 

zAPkM4) 

Április 10., Virágvasárnap, de. ¼10-kor: imaközösség; 

de. 10-kor: du. 3-kor öregotthoni istentisztelet 

a Csokonai utcában; istentisztelet; este ½7-kor: 

istentisztelet 
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Egyéb hirdetéseink 

 

A járványhelyzet javulására való tekintettel a maszk 

használata és a kézfertőtlenítés nem kötelező, bár 

továbbra is ajánlott. Vigyázzunk egymásra! 

Az elmúlt héten kísértük utolsó földi útjára Benkó 

Mihályné Szoboszlai Rózát (83), valamint Kovácsné 

dr. Szenci Ágnest (48). Isten adjon vigasztalást 

szeretteiknek! A harang az ő emlékükre szólal meg. 

Köszönjük szépen mindazoknak a segítségét, akik 

részt vettek a lelkészi hivatal kitakarításában és 

költöztetésében! 

A háború kitörése után adományt küldtünk a Mező-

kaszonyi Gyülekezet menekültek számára nyújtott 

szolgálatainak támogatására. Tekintsük meg képes 

beszámolójukat! 

Április 11-15. között nagyheti előkészítő sorozatot 

tartunk a templomban. Részletek külön a faliújságon 

és kijáratnál található szórólapon. 

A járvány miatt tavaly elmaradt a nagykőrösi tábor. 

Kérjük, hogy aki idén szívesen eljönne, jelezze rész-

vételi szándékát a hivatalban. 

Adományaikat most elsősorban Isten dicsőségére és 

parókiafelújításra várjuk. 

Az iratterjesztésben Bibliák, Bibliaolvasó Kalauz, nap-

tárak, énekeskönyvek, cd-k, új könyvek kaphatók. 

„Ó, mily szép és mily gyönyörűséges, 

ha a testvérek egyetértésben élnek!” 

(Zsolt 133,1) 
 

Istentisztelet, 2022. április 3. 

(Az egység felé vezető út) 
 

Kezdő ének: 47,1 

Derekas ének: 496 (új énekeskönyv) 

Lekció: 1Kor 1,10-17 

Bűnbocsánat-hirdetés: Jak 5,15 

Igehirdetés előtti ének: 234,2 

Textus: Zsolt 133,1 

Igehirdetés: 
 

1. Pártoskodás a világban 

 

 

 

 

2. Pártoskodás a gyülekezetben 

 

 

 

 

 

3. Az egység munkálása 

 

 

 

 

4. Az eredmény 

 

 

 

 

Ráfelelő ének: 395,3 

Záróének: 392,1-4 

Végének: 392,5 

 

Továbbgondolásra, beszélgetéshez: 

Vannak-e pártok a gyülekezetben? Ha igen, hol 

húzódnak a törésvonalak? Bűnbánatra jutottam-e és 

bocsánatot kértem-e a viselkedésemért? Mit tehetek a 

gyülekezet egységének előmozdítása érdekében? 

 

 


