
 

Kedves Gyülekezeti Tagunk! 

 
Szeretettel várjuk aktuális alkalmainkra: 

Február 26., böjt 1. vasárnapja, de. ¼10-kor: imakö-

zösség; de. 10-kor: úrvacsorás istentisztelet a 

kórus szolgálatával („A templomépítés folyta-

tása”; Ezsd 5,1-5); este 6-kor: istentisztelet 

Február 28., kedd este ½7-kor: házi imaközösség 

Március 2., csütörtök de. 10-kor: mamakör; este ½ 7-

kor: gyülekezeti bibliaóra („A csapások folyta-

tódnak (2-7)”; 2Móz 7,26-9,35) 

Március 3., péntek de. 10-kor: gyülekezeti bibliaóra; 

du. ½5-kor konfirmációi óra és ifjúsági biblia-

óra (10-13 éveseknek); du. ½6-kor: ifjúsági bib-

liaóra (13-17 és 17-25 éveseknek); este ½7-kor: 

esti mamakör  

Március 5., bibliavasárnap, de. ¼10-kor: imaközösség; 

de. 10-kor: istentisztelet („Dárius rendelete”; 

Ezsd 5,6-6,12); este 6-kor: istentisztelet 

Március 6., hétfő este ½7-kor: férfióra („A szeretetben 

tökéletes”, 1Jn 4,13-21) 
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Egyéb hirdetéseink 
 

Az istentisztelet után a harang a 20  éve elhunyt Bíró 

János emlékére fog megszólalni. 

Március 12-én az istentisztelet után csendesnapot 

tartunk magányosok, elváltak és özvegyek számára. 

A programot ebéddel kezdjük, amire a lelkészi hiva-

talban lehet jelentkezni. 

A tavaszi Kereszt-Kérdések sorozat első alkalma 

március 29-én este 6-kor lesz a gyülekezeti teremben. 

Szeretettel várjuk mindazokat, akik szeretnék 

megismerni a Biblia alaptanításait. 

Április első hétvégéjén hittanos tábort szervezünk. 

Jelentkezni elsősorban a honlapunkon található 

linken keresztül, de papíralapon is lehet. 

Augusztus 6-10. között gyülekezeti tábort tartunk. 

Információk és jelentkezési űrlap a honlapon. 

Márciustól újra ½ 7-től kezdődnek a bibliaóráink, de 

a vasárnapi istentiszteletek 6 órától.  

Adományaikat most elsősorban felújításra várjuk. 

 

 

 

„Az Úr, Ő az, aki előtted megy, Ő lesz te veled; el 

nem marad tőled, sem el nem hagy téged: ne félj és 

ne rettegj!” 5. Mózes 31, 8 
 

Istentisztelet, 2023. február 26. 

(A templomépítés folytatása) 
 

Fő ének:  105,1  

Derekas ének: 105, 2-3  

Lekció: Haggeus 1.  

Bűnbocsánat-hirdetés: 1 János 1,7   

Igehirdetés előtti ének:  209 (154)  

Textus:  Ezsdrás 5, 1-5  

Igehirdetés:  

Hogyan indult újra a templomépítés?  

1. Isten szavával kezdődött 
 

 

 

 

2. Prófétai támogató szolgálat, közösség megtartó ereje  

 

 

 

 

3. Isten szeme rajtuk volt  

 

 
 

 

 

 

Ráfelelő ének: 157, 1,5,8  (254, 1,5,8 )  

Záró ének: 623  

Úrvacsora alatti ének: 755-761  

Végének: 245,1-3 (449, 1-3)  

 

Kérdések kiscsoportos feldolgozáshoz:  

Milyen szünetek voltak az életünkben és vajon 

miért? Hogyan ébresztett minket Isten? Miként  

tudjuk végezni a támogatás szolgálatát? 


