Kedves Gyülekezeti Tagunk!
Szeretettel várjuk aktuális alkalmainkra:
November 6., vasárnap, de. ¼10-kor: imaközösség;
de. 10-kor: istentisztelet énektanítással („A kitaszítottak befogadása”; Filemon); du 4.: öregotthoni istentisztelet a Csokonai utcában; este
½7-kor: istentisztelet
November 7., hétfő este ½7-kor: férfióra („Gyűlölet –
szeretet”; 1Jn 3,13-17)
November 8., kedd este ½ imaközösség háznál
November 10., csütörtök, este ½7-kor: bibliaiskola –
Isten gondviselése
November 11., péntek, de. ½10-kor: öregotthoni istentisztelet a Király utcában; 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) – Isten ajándéka: a tudás; este ½7-kor: mamakör
November 13., vasárnap, de. ¼10-kor: imaközösség;
de. 10-kor: istentisztelet („Az ellenség befogadása”; ApCsel 16,25-34); este ½7-kor: ifjúsági
istentisztelet („Fiatalok a Bibliában: József”;
1Móz 39)

„Ha engem társadnak tartasz, fogadd őt úgy,
mint engem.” Filemon 17

Istentisztelet, 2022. november 6.
Kitaszítottak befogadása
Kezdő ének: 342 (431)
Énektanítás: 767
Derekas ének: 767
Lekció: Filemon
Bűnbocsánat-hirdetés: 1János 1,9
Igehirdetés előtti ének: 548,2 (234,2)
Textus: Filemon 17
Igehirdetés:
1.Van különbség ember és ember között?

2.Úrban társak - hogyan lehetséges ez?

- megbocsátás kérdése

Egyéb hirdetéseink
A maszk használata és a kézfertőtlenítés nem
kötelező, de ajánlott. Vigyázzunk egymásra!
Istentiszteletünk elején megkereszteltük Bálint Péter
Frigyest. Isten áldja meg életét családjával együtt!
November 13-i istentiszteleten megemlékezünk
Moskovszkyné dr. Bogdán Edit Eszterről.
November utolsó vasárnapján, november 27-én, úrvacsoraosztás és gyülekezeti ebéd is lesz. Aki szeretne ezen velünk tartani, az jelezze a lelkészi hivatalban.
November 29-december 2-ig, keddtől péntekig ½ 7
órai kezdettel adventi evangélizáció lesz templomunkban, Kiss Máté evangélikus lelkipásztor szolgálataival. Hívogassunk rá másokat!
Szilvalekvár átvehető a lelkészi hivatalban.
Adományaikat most elsősorban Isten dicsőségére és
a diakóniára várjuk.
Az iratterjesztésben Bibliák, énekeskönyvek, hitmélyítő könyvek, cd-k, könyvek kaphatók.
Újpest-Belsővárosi Református Egyházközség
Szt. István tér 24. Tel.: 369-6222, 06-20-5347678
www.ubre.hu; facebook.com/ubrehu; info@ubre.hu

- elfogadás kérdése

3. Mi ennek az ára?

- Jézus Krisztus helyettes áldozata

- Pál apostol közbenjárása, átvállalása

- saját rész

Ráfelelő ének: 548,3 (234,3)
Záró ének: 628
Végének: 281, 6,7 (196,6,7)
Kérdések kiscsoportos feldolgozáshoz:
Kit tekintünk testvérnek? Miért nehéz megbocsátani,
befogadni egymást? Mit tanulhatunk Pál példájából?

