
Kedves Gyülekezeti Tagunk! 
 

 

Szeretettel várjuk aktuális alkalmainkra: 

 

Március 27., vasárnap, de. ¼10-kor: imaközösség; de. 

10-kor: istentisztelet, majd lelkipásztor válasz-

tás; este ½7-kor: istentisztelet 

Március 31., csütörtök de. 10-kor: mamakör; este ½7-

kor: gyülekezeti bibliaóra („Józsué elbocsátja a 

Jordánon túli népeket”, Józs 22, 1-8) 

Április 1., péntek de. 10-kor: gyülekezeti bibliaóra; 11-

kor: öregotthoni istentisztelet a Király utcában; 

du. ½6-kor: ifjúsági bibliaóra 

Április 3., vasárnap, de. ¼10-kor: imaközösség; de. 10-

kor: istentisztelet; este ½7-kor: istentisztelet 

Április 4., hétfő este ½7-kor: női óra („Az üdvösség si-

sakja”, Ef 6, 17a) és férfióra („Hol járunk?”, 1Jn 

2, 7-11) 
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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! 

Szeretettel köszöntjük az egyházmegye részéről a  

lelkészválasztói közgyűlés levezetésére érkezett 

testvéreinket!  Köszönjük az igehirdetést Szilágyi 

Sándor Andrásnak.  

Együttérző szívvel jelentem, hogy a héten volt özv. 

Brokhauzer Jánosné Kiss Erzsébet  temetése, aki 83  

éves korában hunyt el. Kovácsné dr. Szenci Ágnes te-

metése  április 1-én lesz 12.30-kor a Cinkotai temető-

ben. Isten vigasztalása legyen gyászoló szeretteikkel!  

Elkészült a hivatal részleges felújítása. Hétfőre kérünk 

segítséget a takarításhoz, kedden pedig a visszaköltö-

zéshez. Adományaikat most elsősorban Isten dicsősé-

gére és a parókiafelújításra várjuk.  

Az iratterjesztésben Bibliák, 2022-es Bibliaolvasó Ka-

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

hatók. 

 

 

 

 
 

Istentisztelet, 2022. március 27. 
( Jézus megkísértése ) 

 

Fennálló ének: 25:1 

Derekas ének: 496 (az új énekeskönyvből) 

Lekció: Mt 4, 1-12 

Bűnbocsánat-hirdetés 

Igehirdetés előtti ének: 156 

Textus: Zsid 2, 18,    4, 15-16  

Igehirdetés: 
 

1. Megkísérthető-e minden ember? 

 

 

 

 

 

 

 

2. Én, mivel/miben vagyok megkísérthető? 
 

 

 

 

 

 

3.  Mi a kísértés és mi a próba? 

 

 

 

4. Mikor van esélyünk a kísértővel szemben? 

 

 

 

5. Jézus az, aki segít a kísértővel és a kísértéssel 

szemben.  

 

 
 

Ráfelelő ének: 338 

Záró ének: 470 

Végének: 274:4  


