Kedves Gyülekezeti Tagunk!
Szeretettel várjuk aktuális alkalmainkra:
Szeptember 11., vasárnap, de. ¼10-kor: imaközösség;
de. 10-kor: istentisztelet („A tanulatlanok befogadása”; Lk 10,21-24; du. 4-kor öregotthoni istentisztelet a Csokonai utcában; este ½7-kor: istentisztelet
Szeptember 15., csütörtök este ½7-kor: gyülekezeti
bibliaóra (Bibliaiskola)
Szeptember 16., péntek de. ½10-kor: öregotthoni istentisztelet a Király utcában; de. 10-kor: gyülekezeti bibliaóra; du. ½6-kor: ifjúsági bibliaórák
Szeptember 18., vasárnap, de. ¼10-kor: imaközösség;
de. 10-kor: istentisztelet Vincenzo Coluccia leccei lelkipásztor szolgálatával, perselypénzünkkel az ő gyülekezetét támogatjuk; este ½7-kor:
istentisztelet
Egyéb hirdetéseink

„Magasztallak Atyám, menny és föld Ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek előtt,
de kijelentetted a gyermekeknek”
Lukács 10, 21

Istentisztelet, 2022.szeptember 11.
Tanulatlanok befogadása
Fennálló ének: 342 (431)
Derekas ének: 98, 1-2
Lekció: Lukács 10,17-24
Bűnbocsánat-hirdetés 1 Ján 1,7
Igehirdetés előtti ének: 202,3 (164,3)
Textus: Lukács 10, 21
Igehirdetés:
1. Mai példák

2. Jézus öröme- tanítványok elhívása és szolgálata

A járványhelyzet javulására való tekintettel a maszk
használata és a kézfertőtlenítés nem kötelező, bár továbbra is ajánlott. Vigyázzunk egymásra!
Istentisztelet elején Kovács Laurát és Kovács Ramónát kereszteltük meg. Isten áldása legyen életükön.

3. Isten kiválasztó kegyelme

Együttérző szívvel jelentem, hogy az elmúlt héten temettük el Törtelen dr. Lévy Jolán Vilmát, aki 78 éves
korában hunyt el. Isten vigasztalása legyen gyászoló
szeretteivel.
Az elmúlt héten Alberty Kristóf és Onodi Enikő, valamint Borus Balázs István és Szabó Fruzsina Zita
kérték házasságkötésük megáldatását. Isten áldja meg
közös életüket!
Konfirmációi tanfolyamot indítunk. Az első alkalom
gyermekek számára szeptember 16-án pénteken délután ½5-kor, felnőttek számára szeptember 18-án vasárnap ½9-kor kezdődik.
Szabó László beiktatására október 8-án szombaton 10
órakor kerül sor a templomban, melyre szeretettel várjuk gyülekezetünk tagjait. A szertartást követő szeretetvendégségre süteményeket köszönettel elfogadunk.
A lelkészi hivatal nyitvatartása iskolai időszakban:
• Hétfő: 9-13
• Kedd: 9-13
• Csütörtök: 14-18
• Vasárnap: istentisztelet után
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4. Hívása mindnyájunkhoz szól

Ráfelelő ének: 797,2-3 (425,2-3)
Záró ének: 770
Végének: 244,6 (247,6)
Kérdések házicsoportos feldolgozáshoz:
• Ismerős-e előttem ez a válogatás: tanult, tanulatlan?
• Meglátom-e valódi emberi értékeket?
• Rácsodálkoztam-e már az engem is elérő
érthetetlen kegyelemre?

