
 

„Férfiak! Úgy szeressétek feleségeteket, 

ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, 

és önmagát adta érte” 

(Ef 5,25) 
 

Istentisztelet, 2021. február 14. 

(Pásztorok a mérlegen) 
 

Kezdő ének: 23,1 

Lekció: Jn 10,1-11 

Bűnbocsánat-hirdetés: Zsolt 103,11-12 

Igehirdetés előtti ének: 437,1 

Textus: Jer 3,15 

Igehirdetés: 
 

1.  Előzmények 

 - A vakon született ember meggyógyítása 

 - A meggyógyított kiközösítése 

2. A hamis pásztor ismérvei 

 - Nem ismeri az Urat 

 - Nyerészkedni akar a nyájon 

3. A jó pásztor ismérvei 

 - Ismeri az Urat 

 - Táplálni akarja a nyájat 

4. A jó pásztor példaképe 
 

Ráfelelő ének: 397,3 

Záró ének: 229,1 
 

 

 

 

 

Kérdések egyéni/házicsoportos feldolgozáshoz: 

Isten kezdettől fogva jó pásztorként állt népe mellett. 

Olvassuk el a 23. zsoltárt, és gyűjtsük össze a jó pásztor 

tulajdonságait! Hogyan jelennek meg ezek a vonások Jézus 

Krisztusban? Milyen elvárásokat támaszt Isten azokkal 

szemben, akiket pásztori szolgálatra hív el? Imádkozzunk 

gyülekezetünk és egyházunk vezetőiért! Isten adjon nekik 

hitbeli és erkölcsi tisztaságot, vezesse őket szolgálatukban, 

döntéshozatalukban, őrizze családjukat! 

 

Nyáron az alábbi táborok megtartását tervezzük: 

Május 29-30.: női hétvége 

Június 5-6.: férfi hétvége 

Június 14-18.: szépkorúak napközis hete 

Június 21-25.: napközis hittantábor 

Június 28. - július 2.: elutazós hittantáborok 

Július 5-10.: családos tábor 

Július 19-25.: ifjúsági tábor 

Augusztus 2-6.: napközis angoltábor 

 

A táborokkal kapcsolatos részleteket és a jelentkezési 

lapokat néhány hét múlva közzétesszük. 

 

Kedves Gyülekezeti Tagunk! 
 

Szeretettel várjuk aktuális alkalmainkra: 

Február 14., vasárnap reggel 10.15-kor: imaközösség; 

 de. 9-kor és 11-kor, valamint este 6-kor: isten- 

 tisztelet; de. 10-kor: alsós és felsős gyermek-

 istentisztelet; du. 4-kor KÉK 

Február 18., csütörtök de. 10-kor mamakör (Zoom); 

 este 6-kor: gyülekezeti bibliaóra („Buzdítás az 

 alázatosságra”; 1Pt 5,1-6) 

Február 19., péntek de. 10-kor: gyülekezeti bibliaóra; 

 este ½6-kor: ifjúsági bibliaóra 

Február 21., vasárnap reggel 10.15-kor: imaközösség; 

 de. 9-kor és 11-kor, valamint este 6-kor: isten- 

 tisztelet; de. 10-kor: alsós és felsős gyermek-

 istentisztelet 
 
 

Újpest-Belsővárosi Református Egyházközség 

Szt. István tér 24. Tel.: 369-6222, 06-30-2189569 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb hirdetéseink 
 

Hála Istennek, újraindíthattuk alkalmainkat. Vasárnapi 

istentiszteleteinket de. 9-kor és 11-kor, valamint este 6-kor 

(tehát a 8 órakor kezdődő kijárási tilalom miatt nem 

½7-kor!) tartjuk. A délelőtti istentiszteletről egyelőre még 

lesz közvetítés is (az ubre.hu honlapon, ill. a 

https://bit.ly/ubre-youtube csatornán). Az alkalmakon 

szájat és orrot eltakaró maszk használata mindvégig 

kötelező! A bejáratnál a kéz fertőtlenítése kötelező! 

Kérjük, hogy csak oda üljenek, ahol hirdetőlapot talál-

nak (tehát a templomi rövid sorokban ketten, a hosszú 

sorokban hárman foglaljanak helyet; az egy háztartásban 

élők természetesen ülhetnek egymás mellé). Gyermek-

istentiszteleteinket szintén elkezdtük, kizárólag azon 

gyermekek számára, akik hajlandók maszkot viselni. 

Óvodás gyermek-istentiszteletet egyelőre csak interneten 

keresztül közvetítünk (az ubre.hu honlapon vagy a 

https://bit.ly/ubre-ovis-youtube csatornán). A csütörtök 

esti bibliaórát este 6-kor, a péntek délelőttit de. 10-kor 

tartjuk. A bibliaórákat már nem közvetítjük. Egyes 

rétegalkalmainkat szintén a gyülekezetben rendezzük, de 

a kóruspróbák egyelőre szünetelnek.  

A lelkészi hivatalba csak egyesével lehet belépni! Hivatali 

idő: hétfőn de. ½11-től déli 1 óráig, kedden 9-től 1-ig, 

csütörtökön du. 2-től 6-ig és vasárnap az istentisztelet után. 

Adományaikat most elsősorban Isten dicsőségére, idénre 

tervezett felújításainkra, misszióra és diakóniára várjuk. 
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