
Kedves Gyülekezeti Tagunk! 
 

 

Szeretettel várjuk aktuális alkalmainkra: 
 

Október 31., missziói vasárnap, reformáció, de. ¼10-

kor: imaközösség; de. 10-kor: úrvacsorás isten-

tisztelet („Isten igazsága”, Róm 3,21-26); du. 5-

kor: reformációi alkalom (előadás) a baptista 

imaházban; este ½7-kor: istentisztelet 

November 3-5., szerda–péntek este ½7-kor: konfirmá-

ciói evangelizáció 

November 4., csütörtök de. 10-kor mamakör 

November 5., péntek de. 10-kor: evangelizáció; du. 

½5-kor: KÉK; az esti mamakör 1 héttel később lesz! 

November 6., szombat du. 5-kor: konfirmációi vizsga 

November 7., vasárnap, konfirmáció, de. ¼10-kor: 

imaközösség; de. 10-kor: konfirmációi isten-

tisztelet (úrvacsora csak a fiataloknak!); este ½7-

kor: istentisztelet 

November 8., hétfő este ½7-kor: női óra („Ki ellen har-

colunk?”, Ef 6,11-12) és férfióra („…tiszta szí-

vet teremts bennem, Istenem!”, Zsolt 51) 
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Egyéb hirdetéseink 
 

Holnaptól járműveken kötelező a maszk viselése, így 

erősen ajánljuk, hogy a gyülekezetben is hordják, a bejá-

ratoknál pedig a kéz fertőtlenítése is szükséges! Vigyáz-

zunk egymásra! 

Reformációi sorozatunk részeként ma du. 5 órakor a 

baptista imaházban tart előadást Pataki András, a Ká-

roli Gáspár Református Egyetem tanársegédje, „A refor-

máció szempontjából fontos igék és gondolatok” címmel. 

November 3–5. (szerda-péntek) között minden este ½7-

kor konfirmációi evangelizációt tartunk. Szeretettel vár-

juk a konfimandusokat, hozzátartozóikat, valamint a 

gyülekezeti tagokat. A konfirmációi istentiszteletre no-

vember 7-én kerül sor. 

November 6-án, szombaton lesz a Biblia Szövetség 

csendesnapja a pasaréti gyülekezetben, 10 órai kezdettel. 

Összefoglaló címe: „Napról napra…” (naponkénti imád-

ság, igetanulmányozás, kereszthordozás stb.) 

Segítséget keresünk kéthetente csütörtök délelőtt 10-től 

mamaköreinkre gyermekvigyázásra.  

Adományaikat most elsősorban Isten dicsőségére, hit-

tanoktatásra/gyermekmunkára, misszióra és diakóniára 

várjuk.  November 14-én a Benkő István Református Is-

kolából jön egy csoport szupplikációra, a kitett különper-

sely az iskola céljait szolgálja. 

Az iratterjesztésben Bibliák, énekeskönyvek, cd-k, új 

könyvek kaphatók.  

 

„Az igaz ember pedig hitből él…” 

(Zsid 10,38a) 
 

Istentisztelet, 2021. október 31.  

(„Isten igazsága”) 
 

Fennálló ének: 95,1 

Derekas ének: 235:1-3 

Lekció: Róm 3,9-20  

Bűnbocsánat-hirdetés: Zsid 10,38a 

Igehirdetés előtti ének: 425:2 

Textus: Róm 3,21-26 

Igehirdetés: 

1.  Reformáció ünnepe  
 

 
 
 

2.  Az ember „igazsága” 

 

 

 
 
 

3. Isten igazságát 
▪ a törvény és a próféták előre hirdették 

 

 

 

▪ Jézus Krisztus váltsághalála szerezte meg 

nekünk 

 

 

 

▪ hit által sajátíthatjuk el 

 

 

 

4. Törvény és evangélium: Isten igazsága 

 

 

 

 

Ráfelelő ének: 300:3 

Úrvacsora előtt: 304:6,9 

Úrvacsoraosztás alatt: 458-467 

Záróének: 449:1-3 


