
Kedves Gyülekezeti Tagunk! 
 

Szeretettel várjuk aktuális alkalmainkra: 

Február 5., diakóniai vasárnap, csendesnap, de. ¼10-

kor: imaközösség; de. 10-kor: úrvacsorás isten-

tisztelet a kórus szolgálatával („Az ellenség 

akadályozza az építést”; Ezsd 4); gyülekezeti 

ebéd – csendesnap; este 6-kor: istentisztelet 

Február 6., hétfő este ½7-kor: férfióra („A szeretet - Is-

ten példája”; 1Jn 4,7-12) 

Február 9., csütörtök este 6-kor: gyülekezeti bibliaóra 

(„Rúben, Simeon és Lévi családfája”; 2Móz 

6,14-26) 

Február 10., péntek de. 10-kor: gyülekezeti bibliaóra; 

du. ½5-kor konfirmációi óra és ifjúsági biblia-

óra (10-13 éveseknek); du. ½6-kor: ifjúsági bib-

liaóra (13-17 és 17-25 éveseknek) 

Február 12., vasárnap de. ¼10-kor: imaközösség; de. 

10-kor: istentisztelet énektanítással („A temp-

lomépítés folytatása”; Ezsd 5,1-5); este 6-kor: 

ifjúsági istentisztelet 
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Egyéb hirdetéseink 
 

Az elmúlt héten vettünk búcsút Csonka György (92) 

testvérünktől, volt presbiterünktől. Isten adjon 

vigasztalást szeretteinek! Istentisztelet után a harang 

az ő emlékére fog megszólalni. 

Szeretettel köszöntjük és köszönjük Battyányi Géza, 

a Csillaghegyi Református Egyházközség lelki-

pásztorának szolgálatát. Ugyancsak szeretettel kö-

szöntjük Dr. Czibere Károlyt, a Református Szeretet-

szolgálat főigazgatóját, valamint Dani Lászlót, 

gyülekezeti diakóniai referenst, aki előadással szolgál 

csendes napunkon 

Januárban és februárban a csütörtök esti bibliaóra 

és a vasárnap esti istentisztelet 6-kor fog kezdődni.  

A tapasztalatok fényében döntünk a folytatásról. 

A tavaszi Kereszt-Kérdések sorozat első alkalma 

március 29-én este 6-kor lesz a gyülekezeti teremben. 

Szeretettel várjuk mindazokat, akik szeretnék 

megismerni a Biblia alaptanításait. 

Az iratterjesztésben kapható John Murray A meg-

váltás elmélete és gyakorlata című könyve. 

Adományaikat most elsősorban felújításra várjuk. 

 

 

 

„Íme, a tenyerembe véstelek be, 

szüntelenül előttem vannak falaid...” 

(Ézsaiás próféta könyve 49,16) 
 

Istentisztelet, 2023. február 5. 

(Az Úr szolgája) 
 

Fennálló ének: 77,1 

Derekas ének: 761,1-5 (467,1-5) 

Lekció: Ézs 49,1-21 

Bűnbocsánat-hirdetés: Jn 3,12 

Igehirdetés előtti ének: 261 (151) 

Textus: Ézs 49,1-6 

Igehirdetés: 
 

1. Ézsaiás és Izráel helyzete 

 

 

 

2. Szabadító Istenünk van 

 

 

 

3. Az evangélium mindenkinek szól 

 

 
 

4. Isten megmutatja dicsőségét az övéin 

 

 
 

5. Isten engem is számon tart 

 
 

 

 

Ráfelelő ének: 412,2 (329,2) 

Úrvacsora előtt: 247,1.4 

Úrvacsora alatt: orgona 

Záró ének: 281,6-7 (196,6-7) 
 

Továbbgondolásra és házicsoportos beszélgetéshez: 

Isten kijelentésének is van története. Ő előbb tudta, hogy az 

övé leszek (Már anyám méhében elhívott engem az Úr - 

Ézs 49,1). Mikor értettem meg, hogy már döntött felőlem? 

Emlékezzünk, hogyan munkálkodott Isten az életünkben 

már a megtérésünk előtt is! Isten az Ő dicsőségét mai 

népén is meg akarja mutatni, hogyan szolgáljuk mindezt? 

Az Úr kiválasztott minket, hogy munkatársai legyünk az 

evangélium hirdetésében. Ennek a nemzedéknek mi 

mondhatjuk el, a Megváltó üzenetét. Gondolkodjunk el 

azon, hogyan vihetünk részt ebben a szolgálatban! Idézzük 

fel, valljuk meg, hogy személyes életünkben, hogyan 

volt/van jelen Isten gondviselő szeretete! 

 


