
 

Kedves Gyülekezeti Tagunk! 
 

Szeretettel várjuk aktuális alkalmainkra: 

Február 19., vasárnap, protestáns presbiteri csendes-

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

tentisztelet; du. 4-kor: előadás a baptista gyü-

lekezetben; este 6-kor: istentisztelet 

Február 23., csütörtök este 6-kor: úrvacsorai előkészí-

tő („Az első csapás: a vizek vérré válnak”; 

2Móz 7,14-25) 

Február 24., péntek de. 10-kor: úrvacsorai előkészítő; 

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 26., böjt 1. vasárnapja, de. ¼10-kor: imakö-

zösség; de. 10-kor: úrvacsorás istentisztelet a 

kórus szolgálatával („A templomépítés folyta-

tása”; Ezsd 5,1-5); este 6-kor: istentisztelet 
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Egyéb hirdetéseink 

 

Az istentisztelet után a harang az egy éve elhunyt 

Nerada Mónika és a két éve elhunyt Hamvas Szilvia 

emlékére fog megszólalni. 

Szeretettel köszöntjük és köszönjük Solymár Gábor, 

nyugalmazott evangélikus lelkipásztor szolgálatát. 

Délután 4-kor a Baptista Imaházban Dr. Várady 

Endre lelkipásztor és teológiai tanár fog előadást 

tartani A keresztyének kihívása az Újszövetség 

idején és napjainkban címmel. Szeretettel várunk 

minden érdeklődőt! 

Március 12-én az istentisztelet után csendesnapot 

tartunk magányosok, elváltak és özvegyek számára. 

A programot ebéddel kezdjük, amire a lelkészi hiva-

talban lehet jelentkezni. 

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. 

Április első hétvégéjén hittanos tábort szervezünk. 

Jelentkezni elsősorban a honlapunkon található 

linken keresztül, de papíralapon is lehet. 

Augusztus 6-10. között gyülekezeti tábort tartunk. 

Információk és jelentkezési űrlap a honlapon. 

Adományaikat most elsősorban felújításra várjuk. 

 

 

 

 

„Erőm és pajzsom az Úr, benne bízik szívem. 

Ő megsegített, ezért vidám a szívem, 

és énekelve adok neki hálát....” 

(Zsoltárok könyve 28,7) 
 

Istentisztelet, 2023. február 19. 

(Bizalom Istenben) 
 

Fennálló ének: 207,1-2 (228,1-2) 

Derekas ének: 623 

Lekció: Zsolt 62,1-10 

Bűnbocsánat-hirdetés: Zsolt 103,2-4 

Igehirdetés előtti ének: 770,1-3 

Textus: Péld 3,3-6 

Igehirdetés: 
 

1. A bizalom szükségessége 

 

 

 

 
2. A bizalom gyökere 

 
 

 

 

3. A bizalom gyümölcse 

 
 

 
 

Ráfelelő ének: 741,3-4 (274,3-4) 

Záró ének: 290,1-4 (434,1-4) 

Végének: 289,4-6 (200,4-6) 


