
Kedves Gyülekezeti Tagunk! 
 

Szeretettel várjuk aktuális alkalmainkra: 

Június 5., Pünkösdvasárnap, reggel 8-kor: úrvacsorás 

istentisztelet; de. ¼10-kor: imaközösség; de. 10-

kor: úrvacsorás istentisztelet a kórus szolgála-

tával; du. 4-kor öregotthoni istentisztelet a Cso-

konai utcában; este ½7-kor: úrvacsorás isten-

tisztelet 

Június 6., Pünkösdhétfő, konfirmáció, de. 10-kor: úr-

vacsorás istentisztelet a kórus szolgálatával 

Június 9., csütörtök de. 10-kor: mamakör; este ½7-kor: 

gyülekezeti bibliaóra („Tovább tart a sáskajá-

rás, felhívás megtérésre”, Jóel 2,1-17) 

Június 10., péntek de. 10-kor kihelyezett bibliaóra           

11-kor: öregotthoni istentisztelet a Király utcá-

ban; du. ½6-kor: ifjúsági bibliaóra 

Június 11., szombat: családos kirándulás - Fót 

Június 12., vasárnap, de. ¼10-kor: imaközösség; de. 10-

kor: tanévzáró istentisztelet; este ½7-kor: isten-

tisztelet 

Június 13., hétfő este ½7-kor: férfióra („Nyilvánvalóvá 

kell lennie”, 1Jn 2,18-25) 

Június 13-17., hétfő-péntek: szépkorúak napközis hete 

 

Egyéb hirdetéseink 
 

A járványhelyzet javulására való tekintettel a maszk 

használata és a kézfertőtlenítés nem kötelező, bár to-

vábbra is ajánlott. Vigyázzunk egymásra! 

Felnőttek számára szervezett csendes hétvégéinkre 

és heteinkre már most lehet jelentkezni: 

• Június 13-17.:  Szépkorúak napközis hete 

• Július 11-15.:  Ifjúsági tábor (Mór) 

• Augusztus 15-19.: Gyülekezeti hét (Nagykőrös) 

Az iratterjesztésben Bibliák, Bibliaolvasó Kalauz, éne-

keskönyvek, cd-k, új könyvek kaphatók. 

Adományaikat most elsősorban Isten dicsőségére és 

parókiafelújításra várjuk. 
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„Hanem amikor eljön az Igazság Lelke,  

Ő majd elvezet benneteket a teljes igazságra.” 
János 16,13 

 

Istentisztelet, 2022. június 5. 

Pünkösdvasárnap 

 

Fennálló ének: 554 (RÉ 189)  

Derekas ének: 549 (RÉ 377) 

Lekció: Róma 8,1-11 

Bűnbocsánat-hirdetés 1János 1,9  

Igehirdetés előtti ének: 221,5 (RÉ 378,4) 

Textus: Róma 8,10-11   

Igehirdetés: 

 

1. Isten Szentlelkének győzelme miként valósul meg a 

hívő ember életében?  
 
 

 

 

2. Testi ember  Lelki ember 

a) Kárhoztatás  Szabadság 

 

 

 

b) Bűn halál törvénye  Élet törvénye 

 

 

 

c) Test dolgai: halál  Lélek dolgai:  

élet és békesség 

 

 

3. Hol tartunk? 

 

 

 

 

 

Ráfelelő ének: 826,3-4, (RÉ 463,3-4)  

Úrvacsoraosztás előtt: 552,1-2,4,7 (RÉ 375,1-2,4,7)  

Úrvacsoraosztás alatt csak orgona 

Végének: 841  

 


