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Fennálló ének: 463. dicséret 1. vers 

Hirdetések: (leülve) 
1. Fájdalommal, de Isten iránt hálás szívvel emlékezik családja és az egész 

gyülekezet az elmúlt héten 71 éves korában eltemetett Dürgő Mártára, 

az édesanyára, nagymamára, családtagra, volt presbiterre, hitoktatóra, 

szeretett testvérre. Emlékezete legyen áldott!  

2. Bibliaórát most szerdától tartunk újra, öt órától a gyülekezeti teremben. 

Ha van a testvérek közt olyan, akinek igénye és lehetősége volna online 

bekapcsolódni, kérjük, jelezze nekem! Gyermekalkalmaink a következő 

két vasárnapon még az eddigi online formában lesznek, reggel 9 órától. 

Itt is tervezünk idővel áttérni a vegyes formára és a megszokott 10 órára. 

3. Gyülekezeti hét végénkhez a pót időpont június 26-28. Kérjük szépen, 

hogy (az idő rövidsége miatt) ma estig jelezze nekünk, aki részt szeretne 

venni rajta. A járványhelyzet miatt elsősorban az elcsendesedésre, 

sétára, egyéni beszélgetésre lesz mód. Gyermektáborunk szervezését is 

elkezdtük, aug. 10-15-re, az új helyszínünket a tankerület még nem 

erősítette meg (a Kazinczy iskolát kértük). Mihelyt a helyszín és a költsé-

gek tisztázódnak, kiküldjük a jelentkezési lapokat. Az idei ifjúsági tábor 

egyelőre még csak a szervezés kezdetén van. 

4. A héten lesz a trianoni békeszerződés aláírásának 100. évfordulója. E 

történelmi esemény nehéz következményeit magyar családok milliói ta-

pasztalták meg a Kárpát-medencében, és gyülekezetünkből is jónéhá-

nyan. Szerdán fél ötkor a mi templomunk harangja is erre emlékeztet. 
 

Derekas ének: 374. ének 

Biblia felolvasás: Apostolok cselekedetei 2,37-47.  

Amit hallottak, szíven találta őket, és azt kérdezték Pétertől és a többi apos-
toltól: Mit cselekedjünk, atyámfiai, férfiak? Péter pedig azt mondta nekik: 
Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan Jézus Krisztus nevében 



bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Mert nektek 
szól az ígéret és gyermekeiteknek és mindazoknak, akik távol vannak ugyan, 
de akiket elhívott az Úr, a mi Istenünk. Sok más beszéddel is intette és így 
kérlelte őket: Szabaduljatok meg ettől a gonosz nemzedéktől! Akik azért öröm-
mel fogadták szavát, megkeresztelkedtek, és azon a napon mintegy három-
ezer lélek csatlakozott hozzájuk. És állhatatosan kitartottak az apostolok tudo-
mányában és a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. 
Mindenkiben félelem támadt, ahogy az apostolok sok csodát és jelet tettek.  

Imádság (fennállva) 

Igehirdetésre készítő ének: 463. dicséret 2-3. vers 

Textus: Pál levele az efezusiakhoz 2, 20-22.   

…akik az apostolok és próféták alapkövére épültetek, ahol a szeg-

letkő maga Jézus Krisztus. Benne van az egész épület összeillesztve, 

és benne növekszik szent templommá az Úrban, akiben ti is együtt 

épültök a Lélek által Isten hajlékává. 

IGEHIRDETÉS: (leülve)     Isten hajléka vagyunk 

Pál hasonlata (1Kor 6,19.): testünk templom, itt: a gyülekezet az. 

Péter szerint (1Pt 2,5.): Élő kövek, a szerves templom sejtjei vagyunk 

– A jól megépített alap a Biblia: lerombolva is megmarad, újjászülhet 

– Krisztus a sarokkő, mely az egész templom terhét elbírja, hordozza 

– Őbenne növekedve Isten tapasztalható jelenlétét mutathatjuk meg 

A szereztetési ige alapján tegyük életünk terhét Krisztusra és higgyük 

ő meg fog mutatkozni életünkön, közösségeinken a hétköznapokban 

Úrvacsorára készítő ének: 436. dicséret 1-3. vers 

Úrvacsorai ének: 673. ének (675.) 

Imádság (fennállva)  

Mi Atyánk  

Áldás 

Kivonuló ének: (leülve) 392. ének 1-2. és 4. vers 


