
Kedves Gyülekezeti Tagunk! 
 

Szeretettel várjuk aktuális alkalmainkra: 

Május 14., vasárnap, de. ¼10-kor: imaközösség; de. 

10-kor: istentisztelet („A dicsőség királyának 

bevonulása”, 2Sám 6); este ½7-kor: isten-

tisztelet 

Május 15., hétfő este 7-kor: házicsoport-vezetők és 

házigazdák találkozója 

Május 17., szerda este 6-kor: Kereszt-Kérdések 

Május 18., Áldozócsütörtök, este ½7-kor: istentisztelet 

Május 19., péntek de. 10-kor: istentisztelet; du. ½5-kor 

konfirmációi óra és ifjúsági bibliaóra (10-13 

éveseknek); du. ½6-kor: ifjúsági bibliaóra (13-

17 és 17-25 éveseknek); este 6-kor: esti mama-

kör 

Május 20., szombat de. ½10-kor: piac – éneklés;  

10-kor: szolgálói csendesnap 

Május 21., vasárnap, de. ¼10-kor: imaközösség; de. 

10-kor: istentisztelet („Az Úr dicsősége betöl-

tötte a házat”, 2Krón 7,1-10); du. 4-kor: Milli-

sits Máté előadása a gyülekezet kezdeti idő-

szakáról; este ½7-kor: istentisztelet 
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Egyéb hirdetéseink 
 

Fut az ÚBRE 150 programunk célegyenesbe érkezett. 

Ma délután 3-kor a Farkas-erdőben újra lesz közös 

futás (találkozó: erdei óvoda - játszótér). A képeket 

ide lehet küldeni: futazubre@gmail.com. Jövő héten 

vasárnap istentisztelet után szeretetvendégséget 

tartunk a résztvevők számára. Sütiket elfogadunk 

A 150 éves évforduló kapcsán május 20-án ½10-kor 

énekelni fogunk a piacon. Legyünk minél többen! 

Ugyancsak május 20-án 10 órától szolgálói csendes-

napot tartunk. Szeretettel várjuk azokat a testvérein-

ket, akik részt vállalnak a gyülekezet 

szolgálataiból. Az ebéd miatt kérjük, hogy aki részt 

szeretne venni, jelentkezzen a lelkészi hivatalban. 

Május 22-26. között minden este ½7-kor pünkösdi 

előkészítő sorozatot tartunk. Szeretettel várjuk a 

testvéreket és kedves vendégeinket! 

A nyári gyermekheteink és a gyülekezeti tábor 

(augusztus 6-10.) információi és a jelentkezési lapok a 

honlapon megtalálhatók. A szépkorúak napközis 

hetének (június 12-16.) költsége 7500 Ft. Jelentkezni 

a lelkészi hivatalban lehet. 

A Reformátusok Lapja ára: 500 Ft. Az iratterjesztés 

kiadványait szintén szeretettel ajánljuk. 

Adományokat most elsősorban diakóniára várunk. 

„Ti kapuk, emeljétek föl fejeteket...” 

(Zsoltárok könyve 24,7a) 
 

Istentisztelet, 2023. május 14. 

(A dicsőség királyának bevonulása) 
 

Fennálló ének: 138,1 

Derekas ének: 223,1.2.6 (251,1,.2.6) 

Lekció: 2Sám 6 

Bűnbocsánat-hirdetés: Jel 3,20 

Igehirdetés előtti ének: 716,1 

Textus: Zsolt 24 

Igehirdetés: 
 

1."Az ÚRé a föld s annak teljessége..." 

 

 

 

 

2. "Ki mehet föl az ÚR hegyére...?" 

 

 

 

 
3. "Ti kapuk, emeljétek föl fejeteket...!" 

 

 

 
 

Ráfelelő ének: 223,7.8 (251,7-8) 

Záró ének: 206 

Végének: 196,8 (278,8) 
 

Továbbgondolásra és házicsoportos beszélgetéshez: 

Szoktuk-e Isten dicsőíteni Önmagért, hatalmáért, 

mindenek felett való uralmáért? Kik vagyunk mi, és hol 

állunk? Megtisztult, megigazult állapotban vagyunk-e? 

Komolyan vesszük-e Isten akaratát? Vagy úgy gondoljuk, 

a felületesség és az isteni akarat nagy vonalakban történő 

teljesítése is elegendő? 
 


