
 

Kedves Gyülekezeti Tagunk! 

 
Szeretettel várjuk aktuális alkalmainkra: 

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: istentisztelet 

Március 23., csütörtök este ½7-kor: gyülekezeti bib-

liaóra („A tizedik csapás”; 2Móz 12,21-33) 

Március 24., 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 26., vasárnap de. ¼10-kor: imaközösség; de. 

10-kor: istentisztelet („A hazatérés körülmé-

nyei”; Ezsd 8); este ½7-kor: istentisztelet 
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Egyéb hirdetéseink 
 

Az istentisztelet után a harang a  9 éve elhunyt 

Szmrtyka Tiborné emlékére fog megszólalni.  

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 

megtelt.  További jelentkezéseket csak várólistára tu-

dunk elfogadni. De bátorítjuk a testvéreket, hogy je-

lentkezzenek az április 22-23-ra férfi hétvégére és a 

május 13-14-re női hétvégére Gárdonyba.  

Adományaikat most elsősorban felújításra várjuk. 

Mire költöttük/költjük az erre szánt adományokat?  

1. A gyülekezeti ház és a hittantermek ajtóinak és ab-

lakainak 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)  

 

 

 

„Ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki 

házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokat 

ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek Jézus 

Krisztus által.”  1 Péter2,5  

 

Istentisztelet, 2023. március 19.  

( Az új templom felszentelése ) 
 

Fő ének:  105,1  

Derekas ének: 514 

Lekció: Ezsdrás 6, 13-22 

Bűnbocsánat-hirdetés: 1 János 1,7   

Igehirdetés előtti ének:  210 (153)  

Textus:  1 Péter 2, 5  

Igehirdetés:  

1. Amit Istennel kezdtünk el, azt vele be is fejez-

hetjük  

 

 

 

 

 

2. Isten szolgálatában áll a templom és mi ma-

gunk is, mint élő kövek 

 

 

 

3. Ebben a szolgálatban fontos a tisztaság és a 

szentség 

 

 

4. Aki odaszánta az életét, annak békessége és 

öröme van 

 
 

 

 

 

Ráfelelő ének: 225, 3, 5,6  (165, 3,5,6 )  

Záró ének: 134  

Végének: 196,8  (278,8)  

 

Kérdések kiscsoportos feldolgozáshoz:  

Hogyan és mikor volt életem odaszánása? Mit 

jelent ez azóta a gyakorlatban? Milyen harcaim 

és örömeim vannak? 


