
Kedves Gyülekezeti Tagunk! 
 

Szeretettel várjuk aktuális alkalmainkra: 

Április 24., vasárnap de. ¼10-kor: imaközösség; de. 

10-kor: istentisztelet; du. 4-kor öregotthoni isten-

tisztelet a Csokonai utcában; este ½7-kor: istentisz-

telet 

Április 28., csütörtök de. 10-kor: mamakör; este ½7-

kor: gyülekezeti bibliaóra („Józsué megújítja a 

szövetséget Sikemben”, Józs 24,1-15) 

Április 29., péntek, de. 10-kor: gyülekezeti bibliaóra; 

11-kor: öregotthoni istentisztelet a Király utcában; 

du. ½6-kor: ifjúsági bibliaóra 

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

kor: istentisztelet; este ½7-kor: istentisztelet 

Május 2., hétfő este ½7-kor: női óra („A Lélek kardja”, 

Ef 6,17b) és férfióra („A világ felé irányuló szere-

tet”, 1Jn 2,12-17) 
 

Egyéb hirdetéseink 

A járványhelyzet javulására való tekintettel a maszk 

használata és a kézfertőtlenítés nem kötelező, bár 

továbbra is ajánlott. Vigyázzunk egymásra! 

Szeretettel köszöntjük a Benkő István Református 

Általános Iskola és Gimnázium 8. évfolyamának 

küldöttségét. Kitettünk egy külön perselyt az iskola 

oktató-nevelő munkájának támogatására.  

Női hétvégét szervezünk. Időpont: május 14-15. 

Helyszín: Gárdony. Részvételi díj: 7500 Ft. Egyéb 

információk és jelentkezés a lelkészi hivatalban. 

A járvány miatt tavaly elmaradt a nagykőrösi tábor. 

Kérjük, hogy aki idén szívesen eljönne, jelezze rész-

vételi szándékát a hivatalban. 

A saroképület nemsokára kiadóvá válik. További in-

formációk a lelkészi hivatalban. 

Adományaikat most elsősorban Isten dicsőségére és 

parókiafelújításra várjuk. 

Az iratterjesztésben Bibliák, Bibliaolvasó Kalauz, 

naptárak, énekeskönyvek, cd-k, új könyvek kaphatók. 

Nyáron az alábbi táborok megtartását tervezzük:  

- június 13-17.: gyülekezeti napközis csendeshét  

- június 20-24.: napközis hittan tábor  

- június 27. - július 1.: napközis hittan tábor 

- július 4-8.: elutazós hittantáborok  

- július 11-15.: ifjúsági tábor  

- július 25-30.: családos tábor (Mátraháza)  

- augusztus 1-5.: napközis angoltábor  
 

Újpest-Belsővárosi Református Egyházközség 

1041 Budapest, Szent István tér 24. Tel.: 369-6222 

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

 

„Aki tulajdon Fiát nem kímélte, hanem  

mindnyájunkért odaadta, hogyan ne  

ajándékozna nekünk vele együtt mindent?” 

(Róm 8,32) 
 

Istentisztelet, 2022. április 24. 

(Nincsen igaz ember egy sem) 
 

Kezdő ének: 32,1 

Derekas ének: 209 

Lekció: Róm 3,1-20 

Bűnbocsánat-hirdetés: Kol 1,13-14 

Igehirdetés előtti ének: 377,2 

Textus: Róm 3,10 

Igehirdetés: 
 

1. A rómaiakhoz írt levél felépítése 

-  A bűn leírása 

 

-  A megváltás bemutatása 

 

-  A megszentelődés programja 

 

2. Hangsúlyeltolódások a bűnről szóló igehirdetésben 

-  Amikor minden a bűnről szól 

 

-  Amikor szóba sem kerül a bűn 

 

3. A Biblia tanítása a bűnről 

-  Az eredendő bűn 

 

-  Aktuális bűneink 

 

4. A diagnózis fogadtatása 

-  Elutasítás 

 

-  Elfogadás 

 

Ráfelelő ének: 205,1-4 

Záró ének: 205,5-9 

Végének: 200,1.2.4 

 

Továbbgondolásra, csoportos beszélgetéshez: 

- Kinek az arca jelent meg előttünk, miközben a Biblia 

bűnről szóló tanítását hallgattuk?  

- Miről árulkodik, ha a saját arcunkat láttuk?  

- Miről árulkodik, ha valaki másét?  

- Hogyan szembesít minket Isten a bűneinkkel?  

- Nevezzük meg a visszatérő bűneinket! Milyen ered-

ménnyel jár a bűneink takargatása?  

- Milyen változást hoz a bűneink megvallása? 


