
Kedves Gyülekezeti Tagunk! 
 

Szeretettel várjuk aktuális alkalmainkra: 

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

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

istentisztelet a Csokonai utcában; este ½7-kor: 

istentisztelet 

Szeptember 1., csütörtök este ½7-kor: gyülekezeti bib-

liaóra („Izráel utolsó királyai”, 2Kir 15,23-31) 

Szeptember 2., péntek de. ½10-kor: öregotthoni isten-

tisztelet a Király utcában; du. ½6-kor: ifjúsági 

bibliaóra 

Szeptember 4., vasárnap, Tanévnyitó, de. ¼10-kor: 

imaközösség; de. 10-kor: tanévnyitó istentisz-

telet („A gyermekek befogadása”; Mt 19,13-

15); este ½7-kor: istentisztelet 

Szeptember 5., hétfő este ½7-kor: női óra és férfióra 

(„Maradjatok meg őbenne”, 1Jn 2,26-29) 

 

 

Egyéb hirdetéseink 
 

A maszk használata és a kézfertőtlenítés nem 

kötelező, mindazonáltal a növekvő esetszámokra 

való tekintettel továbbra is ajánlott. Vigyázzunk 

egymásra! 

Istentisztelet után a harang az egy éve elhunyt Mató 

Gyula 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.) Is-

ten adjon vigasztalást szeretteiknek! 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

„Mert megvigasztalja népét az Úr, 

és megkönyörül az elesetteken...” 

(Ézsaiás 49,13) 
 

Istentisztelet, 2022. augusztus 28. 

(A hit hullámvasútján) 
 

Fennálló ének: 25,1 

Derekas ének: 25,2-4 

Lekció: 1Kor 10,1-14 

Bűnbocsánat-hirdetés: Ézs 55,7 

Igehirdetés előtti ének: 205,1.3 (168,1.3) 

Textus: 2Thessz 3,3 

Igehirdetés: 
 

1. "Mindez pedig példaképpen történt velük..." 

 

 

 

 

2. Hitünk hullámhegyei 

 

 

 

 

3. Hitünk hullámvölgyei 

 

 

 

 

4. Hitünk megtartója 

 

 

 

 

Ráfelelő ének: 25,5-6 

Záró ének: 798 

Végének: 289,4.6 

 

Továbbgondolásra és házicsoportos beszélgetéshez: 

Emlékezzünk vissza azokra a napokra, amikor úgy éreztük, 

nagyon erős a hitünk!  

• Miben mutatkozott meg mindez?  

• Meddig tartott a szárnyalás?  

• Idézzük fel a bukásainkat!  

• Milyen mélyre süllyedtünk?  

• Gondoltuk, hogy ez valaha megtörténhet?  

• Hogyan erősítette meg Isten a gyermekeit a bibliai 

időkben?  

• Hogyan erősít meg minket? 


