
Kedves Gyülekezeti Tagunk! 
 

Szeretettel várjuk aktuális alkalmainkra: 

Június 19., vasárnap, de. ¼10-kor: imaközösség; de. 

10-kor: istentisztelet; du. 4-kor öregotthoni is-

tentisztelet a Csokonai utcában; este ½7-kor: 

istentisztelet 

Június 20-24., hétfő-péntek: napközis hittantábor 

Június 23., csütörtök este ½7-kor: úrvacsorai előkészí-

tő („A Lélek kitöltése”, Jóel 3) 

Június 24., péntek de. 11-kor: öregotthoni istentiszte-

let a Király utcában; du. ½6-kor: ifjúsági bib-

liaóra 

Június 26., vasárnap, de. ¼10-kor: imaközösség; de. 

10-kor: úrvacsorás istentisztelet; este ½7-kor: 

istentisztelet 

Június 27. - július 1., hétfő-péntek: napközis hittan-

tábor 

 

Egyéb hirdetéseink 
 

A járványhelyzet javulására való tekintettel a maszk 

használata és a kézfertőtlenítés nem kötelező, bár 

továbbra is ajánlott. Vigyázzunk egymásra! 

Az istentisztelet elején Pethő Mirkó Dániel részesült 

a keresztség sákramentumában. Isten áldja meg az 

egész családot! Hordozzuk imádságban őket! 

Örömmel adjuk hírül, hogy megszületett Sereg 

Krisztián és Révész Aletta második kisfia, Ábel 

Isten áldja őket! 

Július 9-én délután ½2-kor Simon Szabolcs Zoltán 

és Borka Tímea kérik házasságukra Isten áldását. 

Az ünnepi istentiszteletre és az azt követő szeretet-

vendégségre szeretettel várják gyülekezetünk tagjait. 

Ez utóbbihoz süteményeket örömmel fogadnak. 

Felnőttek számára szervezett csendes heteinkre a 

lelkészi hivatalban, illetve a honlapon keresztül lehet 

jelentkezni: 

Július 11-15.:  Ifjúsági tábor (Mór) 

Augusztus 15-19.: Gyülekezeti hét (Nagykőrös) 

Szept. 30. - okt. 2.: Házas hétvége (Mátraháza) 

Az iratterjesztésben Bibliák, Bibliaolvasó Kalauz, 

naptárak, énekeskönyvek, cd-k, könyvek kaphatók. 

Adományaikat most elsősorban Isten dicsőségére és 

parókiafelújításra várjuk. 

 

Újpest-Belsővárosi Református Egyházközség 

Szt. István tér 24. Tel.: 369-6222, 06-20-5347678 

www.ubre.hu; facebook.com/ubrehu; info@ubre.hu 

 

„Keressétek az Urat, amíg megtalálható! 

Hívjátok segítségül, amíg közel van!” 

(Ézsaiás könyve 55,6) 
 

Istentisztelet, 2022. június 19. 

(Aki őbenne marad, az nem vétkezik) 
 

Keresztelői ének: 412,2 

Derekas ének: 666 

Lekció: 1Jn 3,1-12 

Bűnbocsánat-hirdetés: Ézs 43,25 

Igehirdetés előtti ének: 86,6 

Textus: 1Jn 3,6a 

Igehirdetés: 
 

1. A levél célja: az Istenben való öröm előmozdítása 

 

 

 

 

 

2. Hogy kerül a csizma az asztalra? 

 

 

 

 

 

3. Nem a perfekcionizmus evangéliumára! 

 

 

 

 

 

4. Igen az Istenhez tartozás örömére! 

 

 

 

 

 

Ráfelelő ének: 797,3 

Záró ének: 796,1-3 

Végének: 796,4 

 

Továbbgondolásra és házicsoportos beszélgetéshez: 

A perfekcionista ember mindenben tökéletességre törekszik, 

és ha úgy érzi, nem sikerül elérnie, összeomlik. Ránk is illik 

ez a leírás?  

A perfekcionizmus hátterében az elfogadás utáni vágy és az 

a meggyőződés áll, miszerint az elfogadást ki kell érdemel-

ni. Ez utóbbi gondolat ellentétes Isten igéjével.  

A gyógyulás az Isten kegyelmének mélyebb megértése és 

átélése által lehetséges. Gyűjtsünk olyan igéket, amelyek Is-

ten kegyelméről és a feltétel nélküli elfogadásról szólnak! 

 


