
Kedves Gyülekezeti Tagunk! 
 

Szeretettel várjuk aktuális alkalmainkra: 

Január 1., vasárnap, de. ¼10-kor: imaközösség; de. 10-

kor: újévi istentisztelet; este ½7-kor: istentisz-

telet 

Január 2., hétfő este ½7-kor: férfióra („A lelkek meg-

vizsgálása”; 1Jn 4,1-6) 

Január 3., kedd este ½7-kor: házi imaközösség 

Január 5., csütörtök, de. 10-kor: mamakör; este ½7-

kor: gyülekezeti bibliaóra („Isten felkészíti 

Mózest a küldetésre”; 2Móz 4,1-17) 

Január 6., péntek, de. 10-kor: gyülekezeti bibliaóra; 

du. ½5-kor konfirmációi óra és ifjúsági biblia-

óra (10-13 éveseknek); du. ½6-kor: ifjúsági bib-

liaóra (13-17 és 17-25 éveseknek) 

Január 8., vasárnap, de. ¼10-kor: imaközösség; de. 

10-kor: istentisztelet énektanítással („Círus 

engedélyt ad a hazatérésre”; Ezsd 1); este ½7-

kor: ifjúsági istentisztelet („Fiatalok a Bibliá-

ban: Ruth”; Ruth 1) 

Január 9-13., hétfő-péntek, imahét 

 

Egyéb hirdetéseink 
 

Isten jelenléte adjon örömöt, vezetése bölcsességet, 

szeretete pedig megerősödő közösséget ebben az 

évben is! 

A maszk használata és a kézfertőtlenítés nem 

kötelező, de ajánlott. Vigyázzunk egymásra! 

Január 9-13. között imahetet tartunk más protestáns 

gyülekezetekkel közösen változó helyszínen. 

Részletek a hirdetőtáblán és a szórólapon olvashatók. 

A 2023-as táboraink listája a kijáratnál átvehető. 

Nyáron - a napközis táborokon kívül - csak egy tá-

bort szervezünk, amelybe a legkisebbektől a legna-

gyobbakig szeretettel várunk mindenkit. 

Az iratterjesztésben Bibliák, bibliaolvasó kalauz, 

énekeskönyvek, hitmélyítő könyvek, cd-k kaphatóak. 

Népmozgalmi adatok: 

Esketés: 1 tiszta ref., 8 vegyes pár = 9 

(2021: 3 + 4 = 7) 

Keresztelés: 11 fiú, 15 leány = 26 

(2021: 14 + 22 = 36) 

Konfirmáció: 10 férfi, 8 nő = 18 

(2021: 6 + 11 = 17) 

Temetés: 11 férfi, 16 nő = 27 

(2021: 13 + 11 = 24) 

 

Újpest-Belsővárosi Református Egyházközség 

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

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

 

„Én megyek előtted, a rögös utat elegyengetem, 

az ércajtókat betöröm, és a vaszárakat leverem.” 

(Ézsaiás könyve 45,2) 
 

Istentisztelet, 2023. január 1. 

(Nem félek semmi bajtól...) 
 

Fennálló ének: 25,1 

Derekas ének: 474,1-4 (478,1-4) 

Lekció: 2Móz 14,9-31 

Bűnbocsánat-hirdetés: Dán 9,9a 

Igehirdetés előtti ének: 549,2 (377,2) 

Textus: Zsolt 23,4a 

Igehirdetés: 
 

1. Amit a szemünkkel látunk 

-  Mózes idején 

 

 

 

-  Saját korunkban 

 

 

 

2. Amit a hitünkkel látunk 

-  Mózes idején 

 

 

 

-  A saját korunkban 

 

 

 

Ráfelelő ének: 312,1 (231,1) 

Záró ének: 312,2-4 (231,2-4) 

Végének: 290 (434) 

 

Továbbgondolásra és házicsoportos beszélgetéshez: 

Milyen érzések támadnak bennünk, ha az előttünk álló évre 

gondolunk? Ha aggódunk a kilátások miatt, forduljunk 

Istenhez, aki gondviselését ígérte nekünk! Ha tanácstalanul 

állunk, kérdezzük meg az Urat, mi az akarata velünk 

kapcsolatban! Keressük Őt naponta! Mutassuk meg 

hitünket a szeretet cselekedeteiben! 

 
 

 


