
Kedves Gyülekezeti Tagunk! 
 

Szeretettel várjuk aktuális alkalmainkra: 
 

Március 20., vasárnap, reggel ¼10-kor: imaközös-

ség; de. 10-kor: istentisztelet; este ½7-kor: is-

tentisztelet 

Március 22., kedd este ½7-kor: „házi” imaközös-

ség a gyülekezeti házban 

Március 24., csütörtök este ½7-kor: gyülekezeti 

bibliaóra („A léviták városai”, Józs 21) 

Március 25., péntek de. 10-kor: gyülekezeti biblia-

óra; ½11-kor: öregotthoni istentisztelet a 

Tungsram utcában; du. ½6-kor: ifjúsági bib-

liaóra 

Március 27., vasárnap, reggel ¼10-kor: imaközös-

ség; de. 10-kor: istentisztelet, majd lelkipász-

tor-választói közgyűlés; este ½7-kor: isten-

tisztelet 
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Egyéb hirdetéseink 
 

A járványhelyzet javulására tekintettel a templom-

ban és a gyülekezet egyéb helyiségeiben a maszk 

használata nem kötelező, bár továbbra is ajánlott, a 

kézfertőtlenítéssel együtt. Vigyázzunk egymásra! 

Jövő vasárnap, a 10 órás istentiszteletünkön lesz a 

lelkészválasztói közgyűlés! A tudnivalókról hallgas-

suk meg főgondnok úr tájékoztatását! 

Az istentisztelet elején Dénes Réka részesült a ke-

resztség sákramentumában. Isten áldja meg őt család-

jával együtt! 

Ma ½12-kor lesz Sturbán Lászlóné búcsúztatása 

templomunkban; március 25-én, pénteken pedig 

Brokhauzer Jánosné Erzsi néni temetése 9-kor a Me-

gyeri úti temetőben és búcsúztatása 11-kor templo-

munkban, 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 Ka-

lauz, naptárak, énekeskönyvek, cd-k, új könyvek kap-

hatók. 

30 éves tanár albérleti lehetőséget keres. Érdeklődni a 

hivatalban lehet. 

„…amelyik követ az építők megvetették, az 

lett a szegletkő…” (Mt 21,42b) 
 

Istentisztelet, 2022. március 20. 

(A gonosz szőlőművesek) 
 

Keresztelői ének: 24:1 

Derekas ének: 496 (az új énekeskönyvből) 

Lekció: Mt 21,23-32 

Bűnbocsánat-hirdetés: Péld 28,13 

Igehirdetés előtti ének: 246:1 

Textus: Mt 21,33-46 (BK) 

Igehirdetés: 
 

1. A példázat 

▪ háttere 

 

 

 

▪ kulcsa 

 

 

 

▪ elsődleges jelentése 

 

 

2. A gazda viselkedése  

 

 

 

 

3. A szőlőmunkások viselkedése  

 

 

 

 

4. A példázat megvalósulása 

 

 

 

 

5. A sarokkő 

 

 

 
 

Ráfelelő ének: 390:4 

Záró ének: 225:1-3,7  

Végének: 225:8 


