
Kedves Gyülekezeti Tagunk! 
 

Szeretettel várjuk aktuális alkalmainkra: 

Január 29., vasárnap, de. ¼10-kor: imaközösség; de. 

10-kor: istentisztelet („Lerakják a templom 

alapkövét”; Ezsd 3,8-13); este 6-kor: isten-

tisztelet 

Január 31., kedd este ½7-kor: házi imaközösség 

Február 2., csütörtök de. 10-kor: mamakör; este 6-kor: 

gyülekezeti bibliaóra („Az Úr megújítja 

ígéretét”; 2Móz 6,2-13) 

Február 3., péntek, de. 10-kor: gyülekezeti bibliaóra; 

du. ½5-kor konfirmációi óra és ifjúsági biblia-

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

bibliaóra (13-17 és 17-25 éveseknek); este 

½7-kor: esti mamakör 

Február 5., diakóniai vasárnap, csendesnap, de. ¼10-

kor: imaközösség; de. 10-kor: úrvacsorás isten-

tisztelet a kórus szolgálatával („Az ellenség 

akadályozza az építést”; Ezsd 4); gyülekezeti 

ebéd – csendesnap; este 6-kor: istentisztelet 

Február 6., hétfő este ½7-kor: férfióra („A szeretet - 

Isten példája”; 1Jn 4,7-12) 

 
Egyéb hirdetéseink 

 

Szeretettel köszöntjük gyülekezetünkben Gyülvészi 

János orgonaművész testvérünket, és köszönjük 

kántori szolgálatát. 

Csonka György testvérünk temetése január 31-én 

kedden délelőtt 11 órakor lesz a Rákospalota-Újvárosi 

Református Egyházközség templomában. A templom 

a 25-ös busz Rákos úti szakrendelő megállója mellett 

található. Isten adjon vigasztalást szeretteinek! 

Február 5-én a délelőtti istentiszteleten Battyányi 

Géza, a Csillaghegyi Református Egyházközség 

lelkipásztora hirdet igét, köszöntőt mond Dr. Czibere 

Károly, a Református Szeretetszolgálat főigazgatója, 

a gyülekezeti ebédet követően pedig Dani László, 

gyülekezeti diakóniai referens tart előadást. Az 

ebéd ingyenes, de jelentkezéshez kötött. Jelentkezni a 

lelkészi hivatalban lehet. 

Januárban és februárban a csütörtök esti bibliaóra 

és a vasárnap esti istentisztelet 6-kor fog kezdődni.  

A tapasztalatok fényében döntünk a folytatásról. 

Az iratterjesztésben kapható John Murray A meg-

váltás elmélete és gyakorlata című könyve. 

Adományaikat most elsősorban felújításra várjuk. 

 

Újpest-Belsővárosi Református Egyházközség 

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

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

„Vagy nem tudjátok, hogy testetek a bennetek levő 

Szentlélek temploma, akit Istentől kaptatok, 

és ezért nem a magatokéi vagytok?” 

(Pál első levele a korinthusiakhoz 6,19) 
 

Istentisztelet, 2023. január 29. 

(Lerakják a templom alapkövét) 
 

Fennálló ének: 138,1 

Derekas ének: 247,1-4 

Lekció: Ezsd 3,8-13 

Bűnbocsánat-hirdetés: Zsolt 103,2-4 

Igehirdetés előtti ének: 332,1-2 (483,1-2) 

Textus: 1Kor 3,11-13 

Igehirdetés: 
 

1. Oltár és templom 

 

 

 

 

2. Kik építik a templomot? 

 

 

 

 

 

3. Az Isten szerinti sírás 

 

 

 

 

 

4. Az Isten szerinti öröm 

 

 

 

 

Ráfelelő ének: 590,1-2 (392,1-2) 

Záró ének: 249,1-4 (264,1-4) 

Végének: 249,5 (264,5) 

 

Továbbgondolásra és házicsoportos beszélgetéshez: 

Vizsgáljuk meg az Istennel való kapcsolatunk alapjait! 

(Értjük az evangéliumot? Megvallottuk már a bűneinket? 

Isten szeretete, amely Jézus Krisztus által egészen közel 

jött hozzánk, többet jelent számunkra minden másnál?) 

Mit vár tőlünk az Úr, mit építsük az alapokra? (Hogyan 

mélyítsünk el a hitünket? Mi a feladatunk az evangélium 

továbbadása terén? Hogyan képviseljük Isten erkölcsi 

akaratát a világban?) Mérjük fel, hol állunk jelenleg az 

építkezés folyamatában! Beszéljük meg Istennel, hogyan 

tovább! 


