
 

Kedves Gyülekezeti Tagunk! 

 
Szeretettel várjuk aktuális alkalmainkra: 

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

10-kor: istentisztelet énektanítással („Az ellen-

ség akadályozza az építést” Ezsdrás 4.); este 6-

kor: ifjúsági istentisztelet 

Február 14., kedd este ½7-kor: házi imaközösség 

Február 16., csütörtök de. 10-kor: mamakör; este 6-kor: 

gyülekezeti bibliaóra („Mózes és Áron a fáraó-

nál”; 2Móz 6,28-7,13) 

Február 17., péntek de. 10-kor: gyülekezeti bibliaóra; 

du. ½5-kor konfirmációi óra és ifjúsági biblia-

óra (10-13 éveseknek) 

Február 17-19., péntek-vasárnap: Ifi7vége Piliscsabán 

Február 19., vasárnap, protestáns presbiteri csendes-

nap, de. ¼10-kor: imaközösség; de. 10-kor: is-

tentisztelet ; du. 4 előadás baptista gyülekezet-

ben,  este 6-kor: istentisztelet 
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Egyéb hirdetéseink 

 

Az elmúlt héten vettünk búcsút  Gyurcsik Pálné, szü-

letett Cserdi Ilonától, aki 94 évesen hunyt el és Varga 

Lajostól, aki 70 évesen hunyt el. Isten adjon vigaszta-

lást szeretteinek! Istentisztelet után a harang az ő em-

lékükre fog megszólalni.  

Januárban és februárban a csütörtök esti bibliaóra és a 

vasárnap esti istentisztelet 6-kor fog kezdődni. A ta-

pasztalatok fényében döntünk a folytatásról.  

Február 19-én protestáns presbiteri csendesnap lesz. 

Ennek keretében gyülekezetünkben szolgál Solymár 

Péter  evangélikus lelkipásztor, du. 4 órától pedig elő-

adást tart az újpesti baptista gyülekezetben Váradi 

Endre teológiai tanár.  

A tavaszi Kereszt-Kérdések sorozat első alkalma 

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

Szeretettel várjuk mindazokat, akik szeretnék megis-

merni a Biblia alaptanításait.  

Az iratterjesztésben kapható John Murray A megvál-

tás elmélete és gyakorlata című könyve.  

Adományaikat most elsősorban felújításra várjuk  

  

 

„Vigyázzatok, álljatok meg a hitben, legyetek 

férfiak, legyetek erősek!”  1Korinthus 16,13 

 

Istentisztelet, 2023. február 12.  

(Az ellenség akadályozza az építést) 
 

Fő ének/ énektanítás: 623 

Lekció: Ezsdrás 4.  

Bűnbocsánat-hirdetés: 1 János 1,7   

Igehirdetés előtti ének:  266 (172)  

Textus: Ezsdrás 4, 1-5  

 

Igehirdetés:  

1.Templomépítés támadás alatt 

 

 

 

2. A "jónak látszó" kísértése - kivel lehetünk kö-

zösségben? 

 
 

 

 

3. Elcsüggesztés és rágalmak 

 

 

 

 

4. Isten Igéjének biztatása 
 

 

 

 

 

Ráfelelő ének: 156,2-4 (259,2-4) 

Záró ének: 158, 1,3, 7 (265,1,3,7) 

Végének: 196,8 (278,8)  
 

Kérdések kiscsoportos feldolgozáshoz:  

Milyen szolgálatra, építésre hívott el minket 

Isten? Hogyan tapasztaljuk meg benne Isten segít-

ségét az ellenség aknamunkája ellenére? Valljuk 

meg megakadásainkat és adjunk hálát Isten 

továbbsegítő kegyelméért.  


