
Kedves Gyülekezeti Tagunk! 
 

Szeretettel várjuk aktuális alkalmainkra: 

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

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

kor: istentisztelet 

Augusztus 23., kedd este ½7-kor: „házi” imaközösség 

a gyülekezetben 

Augusztus 25., csütörtök este ½7-kor: gyülekezeti 

bibliaóra („Menahém uralkodása Izráelben”, 

2Kir 15,17-22) 

Augusztus 26., péntek de. ½11-kor: öregotthoni isten-

tisztelet a Tungsram utcában 

Augusztus 28., vasárnap, de. ¼10-kor: imaközösség; 

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

istentisztelet a Csokonai utcában; este ½7-kor: 

istentisztelet 

 
 

Egyéb hirdetéseink 
 

A maszk használata és a kézfertőtlenítés nem 

kötelező, mindazonáltal a növekvő esetszámokra 

való tekintettel továbbra is ajánlott. Vigyázzunk 

egymásra! 

Az elmúlt héten kísértük utolsó földi útjára Sőrés 

Józsefné született Jezsó Jolánt (86.). Isten adjon vi-

gasztalást szeretteinek! Istentisztelet után a harang az 

ő emlékére fog megszólalni. Dr. Lévy Jolán Vilma 

(78.) temetésére szeptember 8-án csütörtökön 11-kor 

kerül sor a Törteli Református Egyházközség 

templomában (2747 Törtel, Dózsa György út 36.) 

Az istentisztelet elején Kellner Villő Sára részesült a 

keresztség sákramentumában. Isten áldja meg az 

egész családot! Hordozzuk őket imádságban! 

A lelkészi hivatal előterének felújítása folyamatban 

van. Jövő héten hétfőn a hivatalban, csütörtökön a 

gyülekezeti teremben tartunk ügyeletet. Ez utóbbi 

napon befizetéseket nem tudunk átvenni. 

Az iratterjesztésben Bibliák, énekeskönyvek, hit-

mélyítő könyvek, cd-k, könyvek kaphatók. 

Adományaikat most elsősorban Isten dicsőségére és 

a hivatal felújítására várjuk. 

 

Újpest-Belsővárosi Református Egyházközség 

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

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

 

 

 

 

„Férfiak! Úgy szeressétek feleségeteket, 

ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, 

és önmagát adta érte...” 

(Efezus 5,25) 
 

Istentisztelet, 2022. augusztus 21. 

(Házassági kérdezz-felelek) 
 

Keresztelői ének: 412,2 (RÉ 329,2) 

Derekas ének: 119,1-3 

Lekció: 1Kor 7,1-16.25-26 

Bűnbocsánat-hirdetés: Ézs 43,25 

Igehirdetés előtti ének: 214 (RÉ 173) 

Textus: Péld 30,18-19 

Igehirdetés: 
 

1. Egy mindenkit foglalkoztató kérdés 

 

 

 

 

2. A keresztény gondolkodás iránytűje 

 

 

 

 

3. Isten üzenete... 

-  ... az egyedülállók számára 

 

-  ... a hitben élő, boldog házasok számára 

 

-  ... a hitben élő, boldogtalan házasok számára 

 

-  ... a felemás igában élő, boldog házasok számára 

 

-  ... a felemás igában élő, boldogtalan házasok számára 

 

 

Ráfelelő ének: 447,1.2.5 (RÉ 371,1.2.5) 

Úrvacsora előtt: 362,1-2 (RÉ 437,1-2) 

Úrvacsora alatt: orgona 

Végének: 363,9 (RÉ 438,9) 

 

Továbbgondolásra és házicsoportos beszélgetéshez: 

Mi az oka annak, hogy manapság nehezebben találnak 

egymásra és nehezebben köteleződnek el egymás mellett a 

keresztény fiatalok?Beszélgessünk velük erről! Hordozzuk 

imádságban őket! Milyen áldásokat kapunk a házasságon 

keresztül? Milyen terhek nehezednek a házasságunkra? 

Beszélgessünk ezekről a kérdésekről a házastársunkkal! 

Álljunk együtt az Úr elé! 

 

 


