
Kedves Gyülekezeti Tagunk! 
 

Szeretettel várjuk aktuális alkalmainkra: 

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

10-kor: istentisztelet énektanítással („Dárius 

rendelete”; Ezsd 5,6-6,12); istentisztelet után: 

csendesnap magányosok, elváltak és özve-

gyek számára; este ½7-kor: ifjúsági isten-

tisztelet („Dávid”; 1Sám 17,26-51) 

Március 16., csütörtök de. 10-kor: mamakör; este ½7-

kor: gyülekezeti bibliaóra („Készülődés a ki-

vonulásra”; 2Móz 11,1-12,20) 

Március 17., 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 19., bibliavasárnap, de. ¼10-kor: imaközös-

ség; de. 10-kor: istentisztelet („Az új templom 

felszentelése”; Ezsd 6,13-22); du. 4-kor: UB-

RE150 – Az imaközösség története, szerepe a 

gyülekezet életében; este ½7-kor: isten-

tisztelet 
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Egyéb hirdetéseink 
 

Az elmúlt héten temettük el Pataky Lászlóné 

született Vörös Ilonát (82) és Harbach Márton 

Vilmost (82). Isten adjon vigasztalást szeretteiknek! 

Istentisztelet után a harang az ő emlékükre fog meg-

szólalni. 

Az istentisztelet keretében megkereszteltük Katona 

Borókát. Isten áldja meg őt és egész családját! 

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) 

„Az Úr tegyen készségessé titeket minden jóra, 

akaratának teljesítésére, és munkálja 

bennünk azt, ami kedves őelőtte....” 

(Zsidókhoz írt levél 13,21) 
 

Istentisztelet, 2023. március 12. 

(Dárius rendelete) 
 

Keresztelői ének: 342 (431) 

Énektanítás: 514 

Lekció: Ezsd 5,6-6,12 

Bűnbocsánat-hirdetés: Zsolt 32,5 

Igehirdetés előtti ének: 549,2 (377,2) 

Textus: Péld 21,1 

Igehirdetés: 
 

1. A helytartó levele 

-  A szöveg jelentése 

 

 

 

 

-  A sorok közt olvasva 

 

 

 
2. A király levele 

-  A szöveg jelentése 

 

 

 

 

-  A sorok közt olvasva 
 

 

 

 

Ráfelelő ének: 581,1.2.6 (380,1.2.6) 

Záró ének: 744,1.2.6 (272,1.2.6) 

Végének: 90,9 
 

Továbbgondolásra és házicsoportos beszélgetéshez: 

Shakespeare szerint színház az egész világ. Valóban 

szerepet játszik minden férfi és nő? Mást mondunk, mint 

amire gondolunk? Miért? Kit akarunk megtéveszteni? Mit 

akarunk elérni? Ha találva érezzük magunkat, álljunk az 

Úr elé, Ő megtisztíthatja mind a gondolatainkat, mind a 

szavainkat! Gondolataink és szavaink összhangja hozza 

létre azt a hitelességet, ami bizonyságtételünket erővel tölti 

meg. Egy csúsztatásokkal és hazugságokkal teli világban 

hogyan különböztessük meg az igazságot a kommunikációs 

trükkök százaitól? 


