
Kedves Gyülekezeti Tagunk! 
 

Szeretettel várjuk aktuális alkalmainkra: 

Október 2., vasárnap, de. ¼10-kor: imaközösség; de. 

10-kor: istentisztelet („A pénz szerelmeseinek 

befogadása”; Lk 5,27-32); este ½7-kor: isten-

tisztelet 

Október 3., hétfő, este ½7-kor: férfióra („Két úr gyer-

mekei”; 1Jn 3,1-12) 

Október 4., kedd, este ½7-kor: házi imaközösség 

Október 6., csütörtök, de. 10-kor: mamakör; este ½7-

kor: bibliaiskola – A Szentháromság 

Október 7., péntek, de. 10-kor: bibliaiskola; du. ½5-

kor konfirmációi óra és ifjúsági bibliaóra (10-

13 éveseknek); du. ½6-kor: ifjúsági bibliaórák 

(13-17 és 17-25 éveseknek); este ½7-kor: ma-

makör 

Október 8., szombat, de. 10-kor ünnepélyes beiktatás 

Október 9., vasárnap, de. ¼10-kor: imaközösség; de. 

10-kor: istentisztelet énektanítással („A paráz-

nák befogadása”; Jn 8,1-11; este ½7-kor: ifjú-

sági istentisztelet 

 

 

Egyéb hirdetéseink 
 

A maszk használata és a kézfertőtlenítés nem 

kötelező, de ajánlott. Vigyázzunk egymásra! 

Az istentisztelet elején Vasáros Lilla részesült a 

keresztség sákramentumában. Isten áldja őt és egész 

családját! Hordozzuk őket imádságban! 

Konfirmációi tanfolyam indult. Az első alkalom 

gyermekek számára szeptember 16-án pénteken 

délután ½5-kor, felnőttek számára szeptember 18-án 

vasárnap ½9-kor volt. A következő néhány hétben 

még lehet csatlakozni a csoportokhoz. 

Szabó László beiktatására október 8-án szombaton 

10 órakor kerül sor a templomban, melyre szeretettel 

várjuk gyülekezetünk tagjait. A szertartást követő 

szeretetvendégség részleteivel kapcsolatban Petőné 

Juhász Emíliával lehet egyeztetni.  

A népszámlálás során is bátran valljuk meg hitünket! 

Az iratterjesztésben Bibliák, énekeskönyvek, hit-

mélyítő könyvek, cd-k, könyvek kaphatók. 

Adományaikat most elsősorban Isten dicsőségére és 

a diakóniára várjuk. 

 

Újpest-Belsővárosi Református Egyházközség 

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

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

 

 

 

„...a szív elrejtett embere a szelíd és csendes lélek 

el nem múló díszével: ez értékes Isten előtt...” 

(Péter első levele 3,4) 
 

Istentisztelet, 2022. október 2. 

(A pénz szerelmeseinek befogadása) 
 

Keresztelői ének: 412,2 (329,2) 

Derekas ének: 230,1-3 (235,1-3) 

Lekció: Lukács 5,27-32 

Bűnbocsánat-hirdetés: Zsoltárok 103,3-4 

Igehirdetés előtti ének: 230,4 (235,4) 

Textus: Lukács 5,27 

Igehirdetés: 
 

1. Pénzimádók régen és ma 

 

 

 

 

 

2. Az emberek reakciója: gyűlölet 

 

 

 

 

 

3. Az emberek reakciója: csodálat 

 

 

 

 

 

4. Jézus reakciója: befogadás 

 

 

 

 

 

Ráfelelő ének: 718,3-4 (276,3-4) 

Záró ének: 741,1-3 (274,1-3) 

Végének: 741,4 (274,4) 

 

Továbbgondolásra és házicsoportos beszélgetéshez: 

Hogyan viszonyulunk a pénzhez?  Hidegen hagy minket? 

Eszközként tekintünk rá? Lázba hoz bennünket? Hogyan 

viszonyulunk a pénz szerelmeseihez? Elítéljük őket? 

Példaképként tekintünk rájuk? Jézus szeretetével 

közelítünk hozzájuk? Imádkozzunk, hogy az ő indulata 

töltse el a szívünket! Könyörögjünk, hogy az ő bölcsessége 

tükröződjön szavainkban és tetteinkben! 


