
Kedves Gyülekezeti Tagunk! 
 

 

Szeretettel várjuk aktuális alkalmainkra: 

 

Január 9., vasárnap, de. ¼10-kor: imaközösség; de. 10-

kor: istentisztelet; este ½7-kor: istentisztelet 

Január 10., hétfő este ½7-kor: női óra („Az igazság 

páncélja”, Ef 6,14) és férfióra („Láttuk, és bi-

zonyságot teszünk róla”, 1Jn 1,1-4) 

Január 11., kedd este ½7-kor: „házi imaközösség” a 

gyülekezeti házban 

Január 13., este ½7-kor: gyülekezeti bibliaóra („A gil-

gáli események”, Józs 5,2-15) 

Január 14., péntek de. 10-kor: gyülekezeti bibliaóra; 

½11-kor: öregotthoni istentisztelet a Tungs-

ram utcában; du. ½6-kor: ifjúsági bibliaóra; es-

te ½7-kor: mamakör 

Január 16., vasárnap, de. ¼10-kor: imaközösség; de. 

10-kor: istentisztelet; este ½7-kor: istentisztelet 

 

Újpest-Belsővárosi Református Egyházközség 
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 Egyéb hirdetéseink 

 

  Január 16-án a délelőtti istentiszteleten Loránt Gá-

bor szolgál közöttük immár nyugalmazott lelkipász-

torként. Ekkor foguk tőle hivatalosan elbúcsúzni 

megköszönve a gyülekezetben végzett hűséges 

szolgálatát. Szeretetvendégséget is tartunk, amire 

köszönettel fogadunk süteményeket. 

  Együttérző szívvel jelentjük, hogy az elmúlt héten 

temettük el Szorokin Györgyöt, aki 56 éves korában 

hunyt el. Isten vigasztalja meg gyászoló szeretteit. 

Istentisztelet végén a harang az ő emlékére fog szólni.  

  A járványügyi helyzetre való tekintettel a temp-

lomban és a gyülekezet egyéb helyiségeiben a 

maszk használata, valamint a kézfertőtlenítés kö-

telező. Vigyázzunk egymásra! 

  Adományaikat most elsősorban Isten dicsőségére, 

hittanoktatásra/gyermekmunkára, misszióra és 

diakóniára várjuk.  

  Az iratterjesztésben Bibliák, 2022-es Bibliaolva-

só Kalauz, naptárak, énekeskönyvek, cd-k, új 

könyvek kaphatók. 

 

 

 

„Boldog az, akinek hamissága 

megbocsáttatott, vétke eltöröltetett.” 
(Zsoltárok 32, 1) 

 

Istentisztelet, 2022. január  9.  

( Megbocsátás ) 
 

Fennálló ének: 130, 1  

Derekas ének: 751  (Újból) 

Lekció:  Máté 6, 9-15 

Bűnbocsánat-hirdetés: 1 János 1,9 

Igehirdetés előtti ének: 201.6 

Textus: Máté 6, 14-15 

Igehirdetés: 

1. Raktározott sérelmeink 

 

 

 

2. Vétkezünk egymás ellen 

 

 
 
 

3. Mit jelent a megbocsátás? 

-nem a rossz lekicsinylése 

 

-nem bocsánatkérés függvénye 

 

-nem emberi helyreállítás 

 

4. Isten döntése: Krisztus 

 

Áldozata árán van bocsánatunk 

 

 

 

Ráfelelő ének: 484  

Záró ének:  130, 2-4  

Végének: 247,6   
 

 

 

 

 

 

 

 
 


