
Kedves Gyülekezeti Tagunk! 
 

Szeretettel várjuk aktuális alkalmainkra: 

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 („Isten pa-

rancsolata”; 1Jn 3,18-24) 

December 15., csütörtök, de. 10-kor: mamakör; este 

½7-kor: gyülekezeti bibliaóra („Mózes szüle-

tése”; 2Móz 2,1-10) 

December 16., péntek, de. 10-kor: gyülekezeti biblia-

óra; du. ½5-kor konfirmációi óra és ifjúsági 

bibliaóra (10-13 éveseknek); du. ½6-kor: ifjú-

sági karácsony (13-17 és 17-25 éveseknek) 

December 18., Advent negyedik vasárnapja, de. ¼10-

kor: imaközösség; de. 10-kor: istentisztelet le-

gátussal („Jézus eljövetele: az utolsó napon”; 

Mt 25,31-33); du. 4-kor: gyermekkarácsony; 

este ½7-kor: istentisztelet 

 

Egyéb hirdetéseink 
 

A maszk használata és a kézfertőtlenítés nem 

kötelező, de ajánlott. Vigyázzunk egymásra! 

December 18-án a délelőtti istentiszteleten Tarcsa 

Gusztáv 4. éves teológushallgató hirdeti majd az 

igét. Tanulmányait a külön perselybe tett adomá-

nyokkal lehet támogatni. 

December 18-án délután 4 óra kezdettel gyermek-

karácsonyt tartunk, amire szeretettel várjuk a hit-

tanos és a gyülekezetbe járó gyermekeket. Akinek 

van otthon angyal-, pásztor-, királyjelmeze, amit 

szívesen kölcsönad, kérjük, a gyülekezeti ház fogasa 

alatt lévő nagy szatyorba tegye. 

Az ünnepi istentiszteletek menetrendje a hirdető-

táblán olvasható. Mindenkit szeretettel várunk. 

A 2023-as táboraink listája a kijáratnál átvehető. 

Nyáron - a napközis táborokon kívül - csak egy tá-

bort szervezünk, amelybe a legkisebbektől a legna-

gyobbakig szeretettel várunk mindenkit. 

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! 

Az iratterjesztésben Bibliák, bibliaolvasó kalauz, 

énekeskönyvek, hitmélyítő könyvek, cd-k kaphatóak. 
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Szt. István tér 24. Tel.: 369-6222, 06-20-5347678 
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„De nekem olyan jó Isten közelsége! 

Uramat, az Urat tartom oltalmamnak.” 

(Zsoltárok könyve, 73.28) 
 

Istentisztelet, 2022. december 11. 

(Jézus eljövetele: halálunk óráján) 
 

Fennálló ének: 386,1 

Derekas ének: 388,1.5 

Lekció: Lk 16,19-31 

Bűnbocsánat-hirdetés: Ézs 53,6 

Igehirdetés előtti ének: 229,1 (287,1) 

Textus: Lk 16,22-23 

Igehirdetés: 
 

1. Utolsó ellenségünk: a halál 

 

 

 

 

2. Az örökkévalóság előszobájában 

 

 

 

 

3. Az Úr tökéletes vigasztalásban részesít minket 

 

 

 

 

4. Az Úr nem engedi, hogy szenvedést lássunk 

 

 

 

 

Ráfelelő ének: 388,10 

Záró ének: 508,1-3 (357,1-3) 

Végének: 796,4 (426,4) 

 

Továbbgondolásra és házicsoportos beszélgetéshez: 

Minél közelebb kerül hozzánk halálunk órája, annál 

többször lep meg minket a félelem. Jézus buzgón imád-

kozott az Atyához, aki megerősítette őt. Tegyünk mi is így! 

Mi vár ránk az örökkévalóság előszobájában? Miben lesz ez 

több a jelenlegi állapotunknál? Miben lesz kevesebb a végső 

beteljesülésnél? Imádkozzunk nem hívő ismerőseinkért, 

hogy időben felismerjék Jézus Krisztusban urukat és 

megváltójukat! 

 


