
Kedves Gyülekezeti Tagunk! 
 

Szeretettel várjuk aktuális alkalmainkra: 

Október 23., vasárnap, de. ¼10-kor: imaközösség; de. 

10-kor: istentisztelet („A más nemzetiségűek 

befogadása”; Mt 8,5-13); du.: öregotthoni is-

tentisztelet a Csokonai utcában; este ½7-kor: 

istentisztelet 

Október 27., csütörtök, este 6-kor: reformációi alka-

lom az evangélikus templomban – úrvacsorai 

előkészítő 

Október 28., péntek, de. ½10-kor: öregotthoni isten-

tisztelet a Király utcában; de. 10-kor: reformá-

ciói alkalom – úrvacsorai előkészítő; du. ½5-

kor konfirmációi óra; este. 6-kor: reformációi 

alkalom a baptista imaházban, utána ifjúsági 

találkozó 

Október 30., vasárnap, Reformáció, de. ¼10-kor: ima-

közösség; de. 10-kor: úrvacsorás istentisztelet 

az énekkar szolgálatával („A szegények befo-

gadása”; ApCsel 4,32-37); este ½7-kor: isten-

tisztelet 
 

 

Egyéb hirdetéseink 
 

A maszk használata és a kézfertőtlenítés nem 

kötelező, de ajánlott. Vigyázzunk egymásra! 

Az istentisztelet elején Kuti Imre részesült a 

keresztség sákramentumában. Imádkozzunk érte és 

családjáért! 

Az elmúlt héten kísértük utolsó földi útjára Pintér 

Ferencné született Sípos Ilonát (92). Isten adjon 

vigasztalást szeretteinek! Istentisztelet után a harang 

az ő emlékére szólal meg. 

Konfirmációi tanfolyam indult. A gyermekeket 

pénteken délután ½5-re, felnőtteket vasárnap ½9-re 

várjuk. 

Október 26-28. között reformációi alkalmakat 

tartunk az újpesti protestáns gyülekezetekkel. 

Részletek a faliújságon és a szórólapokon. 

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 
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„...imádkozom azért, hogy a szeretet 

egyre inkább gazdagodjék bennetek 

ismerettel és igazi megértéssel...” 

(Pál levele a filippiekhez 1,9) 
 

Istentisztelet, 2022. október 23. 

(A más nemzetiségűek befogadása) 
 

Keresztelői ének: 412,2 (329,2) 

Derekas ének: 587 

Lekció: Mt 8,5-13 

Bűnbocsánat-hirdetés: Mik 7,19 

Igehirdetés előtti ének: 841,1 

Textus: Mt 5,11 

Igehirdetés: 
 

1. Hogyan viszonyulunk a más nemzetiségűekhez? 

 

 

 

 

 
2. Hogyan viszonyul hozzájuk Jézus? 

-  Meghallgatja őket 

 

 

 

 

-  Segítséget nyújt nekik 

 

 

 

 

-  A lényegről beszél velük 

 

 

 

 

Ráfelelő ének: 221,4.7.8 (378,4.7.8) 

Záró ének: 251,1-4 (398,1-4) 

Végének: 251,5 (398,5) 

 

Továbbgondolásra és házicsoportos beszélgetéshez: 

Milyen gyakran kerülünk kapcsolatba más nemzetiségű 

emberekkel? Ugyanúgy viszonyulunk hozzájuk, mint a 

honfitársainkhoz? Ha nem, fogalmazzuk meg, miben áll a 

különbség! Imádkozzunk, hogy Jézushoz hasonlóan mi is 

képesek legyünk meghallgatni őket, segíteni nekik és 

megosztani velük az evangéliumot! 

 

 


