
Kedves Gyülekezeti Tagunk! 
Szeretettel várjuk aktuális alkalmainkra: 

December 4., Advent második vasárnapja, de. ¼10-

kor: imaközösség; de. 10-kor: istentisztelet 

énektanítással („Jézus eljövetele: az emberi 

szívbe”; Jel 3,20); du. ½4-kor: adventi kézmű-

ves; du. 4-kor: öregotthoni istentisztelet a 

Csokonai utcában; este ½7-kor: istentisztelet 

December 6., kedd, este ½7-kor: házi imaközösség 

December 8., csütörtök, este ½ 7-kor: gyülekezeti bib-

liaóra („Izráel fiai nagy néppé lesznek Egyip-

tomban”; 2Móz 1) 

December 9., péntek, de. 10-kor: gyülekezeti biblia-

óra; de. 11-kor: öregotthoni istentisztelet a Ki-

rály utcában; du. ½5-kor konfirmációi óra és 

ifjúsági bibliaóra (10-13 éveseknek); du. ½6-

kor: ifjúsági bibliaórák (13-17 és 17-25 évesek-

nek) 

December 11., Advent harmadik vasárnapja, de. ¼10-

kor: imaközösség; de. 10-kor: istentisztelet 

(„Jézus eljövetele: halálunk óráján”; Lk 16,22-

23); este ½7-kor: ifjúsági istentisztelet 

December 12., hétfő, este ½7-kor: férfióra 

 

 

Egyéb hirdetéseink 

 

 

A maszk használata és a kézfertőtlenítés nem 

kötelező, de ajánlott. Vigyázzunk egymásra! 

December 18.-án, a 10 órai istentiszteleten Tarcsa 

Gusztáv IV. éves teológia hallgató hirdeti az Igét. A 

különpersely az ő tanulmányait fogja szolgálni.  

December 18.-án délután 16 órakor kezdődik gyer-

mekeink számára a karácsonyi műsor.  

Kérjük, hogy akik teljes jogú - a választói névjegy-

zékben is szereplő - egyháztagok szeretnének lenni, 

az év végéig tetszőleges összeget fizessenek be egy-

házfenntartói járulék címén!  

Adományaikat most elsősorban Isten dicsőségére és 

a diakóniára várjuk.  

Az iratterjesztésben Bibliák, énekeskönyvek, hitmé-

lyítő könyvek, cd-k, könyvek kaphatók.  
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„Íme, az ajtó előtt állok, és zörgetek: ha valaki meghallja 

a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele 

vacsorálok, ő pedig énvelem”   Jel 3,20  

 

Istentisztelet, 2022. december 4.  

Jézus eljövetele az emberi szívbe 

 
 

Énektanítás/ fő ének: 388 

Lekció:  Jelenések 3, 14-22 

Bűnbocsánat-hirdetés: 1János 1,9 

Igehirdetés előtti ének: 202, 3 (164,3 ) 

Textus:  Jelenések 3,20  

Igehirdetés: 
 

1. Íme az ajtó előtt állom és zörgetek- 

Jézus Krisztus felkínált kegyelme  

 

 

 

 

 

2. Ha valaki meghallja a hangomat, kinyitja az ajtót - 

az ember lehetősége és felelőssége 

 

 

 

 

 

 

3. Bemegyek ahhoz és vele vacsorálok és ő énvelem - 

megélt közösség egy életen át és azon túl 

 

 

 
 

 

 

Ráfelelő ének: 722 (457) 

Záró ének: 390,3-4 (312,3-4) 

Végének: 206,4  (266,4) 

 

Kérdések kiscsoportos feldolgozáshoz:  

Hogyan érzékeljük/ érzékeltük Jézus zörgetését? Mi 

lehet a gátja az ajtónyitásunknak?  

Mit jelent az életünkben Jézussal közösségben lenni?  


