
Kedves Gyülekezeti Tagunk! 
 

Szeretettel várjuk aktuális alkalmainkra: 

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

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

Ezsd 5,6-6,12) az énekkar szolgálatával; este 6-

kor: istentisztelet 

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

tökéletes”, 1Jn 4,13-21) 

Március 9., csütörtök este ½7-kor: gyülekezeti biblia-

óra („A csapások folytatódnak (8-9)”; 2Móz 

10) 

Március 10., 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) 

Március 12., vasárnap de. ¼10-kor: imaközösség; de. 

10-kor: istentisztelet énektanítással („Az új 

templom felszentelése”; Ezsd 6,13-22); isten-

tisztelet után: csendesnap magányosok, elvál-

tak és özvegyek számára; este ½7-kor: ifjúsági 

istentisztelet („Dávid”; 1Sám 17,26-51) 
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Egyéb hirdetéseink 

 

Az istentisztelet után a harang Harbach Márton (82) 

testvérünk emlékére fog megszólalni, akinek a 

búcsúztatójára ½12-kor kerül sor a templomban. 

Isten vigasztalását kívánjuk szeretteinek! 

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. 

Adományaikat most elsősorban felújításra várjuk. 

Mire költöttük/költjük az erre szánt adományokat? 

1. A gyülekezeti ház és a hittantermek ajtóinak és 

 ablakainak rendbetétele, szigetelése (1,4 millió Ft) 

2. A biztosító épület kazánjának cseréje (1,8 millió Ft) 

3. Az udvari akna és a színpadi raktár kőműves 

 munkái (0,5 millió Ft) 

„Áldott az Úr....” 

(Ezsdrás könyve 7,27a) 
 

Istentisztelet, 2023. március 5. 

(Ezsdrás Jeruzsálembe érkezik) 
 

Fennálló ének: 89,1 

Derekas ének: 182 (163) 

Lekció: Ezsd 7 

Bűnbocsánat-hirdetés: Zsolt 103,12-13 

Igehirdetés előtti ének: 546,1 (246,1) 

Textus: Ezsd 7,27-28 

Igehirdetés: 
 

1. Előzmények, tudnivalók 

-  Időrend 

 

-  Artahsasztá 

 

-  Ezsdrás 

 

2. A soron következő tennivaló 

 

 

 

 

 

3. Artahsasztá levele 

 
 

 

 

4. Ezsdrás működése és hálaadása 

 
 

 
 

Ráfelelő ének: 206,3-4 (266,3-4) 

Záró ének: 623 

Végének: 244,6 (247,6) 
 

Továbbgondolásra és házicsoportos beszélgetéshez: 

Kivel vagy mivel szoktunk dicsekedni? Milyen kapcsolat 

van a tartalom és a forma között? Melyik fontosabb az 

életünkben? Nem felejtkezünk-e el gyakran a hálaadásról? 


