
Kedves Gyülekezeti Tagunk! 
 

 

Szeretettel várjuk aktuális alkalmainkra: 

 

Március 13., vasárnap, de. ¼10-kor: imaközösség; de. 

10-kor: istentisztelet énektanítással; este ½7-

kor: istentisztelet 

Március 17., csütörtök de. 10-kor: mamakör; este ½7-

kor: gyülekezeti bibliaóra („A menedékvá-

rosok”, Józs 20) 

Március 18., péntek de. 10-kor: gyülekezeti bibliaóra; 

11-kor: öregotthoni istentisztelet a Király ut-

cában; du. ½6-kor: ifjúsági bibliaóra 

Március 20., vasárnap, de. ¼10-kor: imaközösség; de. 

10-kor: istentisztelet; este ½7-kor: istentisztelet 

Március 27., vasárnap de. 10-kor  istentisztelet keret-

ében: lelkipásztor választás 
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Egyéb hirdetéseink 
 

A járványhelyzet javulására tekintettel  a templomban 

és a gyülekezet egyéb helyiségeiben a maszk használata 

nem kötelező, bár továbbra is ajánlott, a kézfertőtlení-

téssel együtt. Vigyázzunk egymásra! 

Március 27-én, vasárnap a 10 órás istentiszteletünkön 

lesz a lelkészválasztói közgyűlés !  

A tegnapi napon kötötte össze életét templomunkban 

Csillag Hunor és Kiss Bianka. Isten áldja meg közös 

életüket!  

Jövő vasárnap ½ 12-kor lesz Sturbán Lászlóné búcsúz-

tatása templomunkban.  Március 25-én, pénteken pedig 

11-kor Brokhauzer Jánosné Erzsi néni búcsúztatása 

szeretetvendégséggel. 

 A hivatal átmenetileg a parókián működik, amíg elő-

ször a hivatali helyiségek felújítása meg nem történik. 

Adományaikat most elsősorban Isten dicsőségére és a 

parókiafelújításra várjuk.  

Az iratterjesztésben Bibliák, 2022-es Bibliaolvasó Kala-

uz, naptárak, énekeskönyvek, cd-k, új könyvek kapha-

tók. 
 

 

 

„...aki naggyá akar lenni közöttetek, az legyen a 

szolgátok.   ” Máté 20, 26/b. 
 

Istentisztelet, 2022. március 13. 

(„Zebedeus fiak kérése”) 
 

Fennálló ének: 135:1 

Derekas ének: 496 (az új énekeskönyvből) 

Lekció: Máté 20, 20-28  

Bűnbocsánat-hirdetés: 1 János  1,9 

Igehirdetés előtti ének: 165,3  

Textus: Máté 20, 26-28  

Igehirdetés: 
 

1. Miféle kéréseink vannak?  

 

 

 

 

2. Jézus szenvedésre készít fel és nem uralkodásra  

 

 

 

 

 

 

3. Jézus a szolgálat útjára tanít  

 

 

 

 

 

Ráfelelő ének: 432:1,3,7 

Záró ének: 134, 1-2  

Végének: 134,3  

 

Kérdések házicsoportos feldolgozáshoz:  

Lemérve az Ige mérlegén, megfelelőek kéréseink?  

Hol érhető tetten saját hatalomvágyunk?  

Hogyan tudom járni a szolgálat útját?  


