
Egyéb hirdetéseink 

Az elmúlt héten temettük el Herceg Jánost (életének 

52. évében); Isten adjon vigasztalást szeretteinek! Az 

istentiszteletet követően a harang az ő emlékezetére 

szól. 

Személyes jelenléttel istentiszteletet, bibliaórát stb. még 

két hétig nem tartunk. A Zsinat Elnökségének döntése 

értelmében május 2-án, vasárnap nyithatunk. Sze-

retettel hívunk addig is mindenkit a honlapon és a 

https://bit.ly/ubre-youtube linken keresztül közve-

tített alkalmainkra, melyeket mind élő közvetítés-

ben, mind visszahallgatható módon követhetnek. 

Vasárnap 10-kor és csütörtökön este ½7-kor élő köz-

vetítésen lehetünk együtt! Óvodás és alsós gyer-

mek-istentiszteleteink honlapunkon és a következő 

internetcímeken érhetőek el: óvodás: https://bit.ly/ 

ubre-ovis-youtube; alsós: https://bit.ly/ubre-alsos-

youtube. A lelkészi hivatal zárva tart. Keressenek 

minket, ha lelki segítségre van szükségük, vagy ha 

valamit intézni szeretnének! Elérhetőségeink: lásd a 

jobb oldali hasáb alján, az impresszumban! 

Következő alkalmaink: április 22., csütörtök de. 10-

kor: zoom-os mamakör; este ½7-kor: bibliaóra („Pa-

nasz, vigasztalás, vallástétel és könyörgés”, JSir 3); 

április 23., péntek du. ½6-kor: zoom-os ifjúsági bib-

liaóra; április 25., vasárnap de. 10-kor: istentisztelet 

(„Az Úr uralkodik”, Zsolt 24) 

Adományaikat most elsősorban egyházfenntartói 

járulékra, Isten dicsőségére, felújításra és misszi-

óra várjuk. Virtuális perselypénzüket és adomá-

nyaikat bankon keresztül tudják eljuttatni hozzánk 

az Újpest-belsővárosi Református Egyházközség, 

12010422-00116238-00100008 számlaszámon (Raif-

feisen Bank), „perselypénz” vagy a megfelelő „ado-

mány” közleménnyel. 

Nyáron az alábbi táborok megtartását tervezzük: 

Május 29-30.: női hétvége vagy 30-án csendesnap 

Június 5-6.: férfi hétvége vagy egyik nap csendesnap 

Június 14-18.: gyülekezeti napközis csendeshét 

Június 21-25.: napközis hittantábor (betelt) 

Június 28. - július 2.: alsós hittantábor (Velence) 

Június 28. – július 2.: felsős hittantábor (Balatonőszöd) 

Július 5-10.: családos tábor (Mátraháza) 

?: gyülekezeti (bibliaórás) csendeshét (Nagykőrös) (?) 

Július 19-25.: ifjúsági tábor (Zemplén) 

Augusztus 2-6.: napközis angoltábor 

Augusztus 23-27.: napközis hittantábor (betelt) 

A hittantáborokkal kapcsolatos tudnivalókat és jelentke-

zési lapokat már közzétettük, a többit is hamarosan közöl-

jük. 

„Nincsen üdvösség senki másban…” (Csel 4,12) 
 

Istentisztelet, 2021. április 18. 
(„Solus Christus”) 

 

Kezdő ének: 276:1 

Lekció: Csel 4,1-12 (BK) 

Bűnbocsánat-hirdetés: Zsolt 32,1b-2a 

Igehirdetés előtti ének: 287:1 

Textus: Csel 4,12 

Igehirdetés: 
 

1. A történet 

  

 

 

2. Nincsen üdvösség senki másban, 

 

 

 

3. mert nem adatott 

 

 

 

4. az embereknek 

 

 

 

5. az ég alatt 

 

 

 

6. más név, amely által 

 

 

 

7. kellene 

 

 

 

8. megtartatnunk. 

 

 

 
 

Ráfelelő ének: 294:2-3 

Záró ének: 424:1,3 
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