
Kedves Gyülekezeti Tagunk! 
 

 

Szeretettel várjuk aktuális alkalmainkra: 

 

Július 17., vasárnap, de. ¼10-kor: imaközösség; de. 10-

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

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

tisztelet 

Július 20., szerda du. 4-kor: kórházi istentisztelet (Ba-

ross utca) 

Július 21., csütörtök este ½7-kor: úrvacsorai előkészítő 

(„Amacjá vereséget szenved Izráeltől”, 2Kir 

14,8-14) 

Július 22., péntek de. ½10-kor: öregotthoni istentiszte-

let a Király utcában; du. ½6-kor: ifjúsági biblia-

óra 

Július 24., vasárnap, de. ¼10-kor: imaközösség; de. 10-

kor: úrvacsorás istentisztelet; este ½7-kor: is-

tentisztelet 

 

Egyéb hirdetéseink 
 

A járványhelyzet javulására való tekintettel a maszk 

használata és a kézfertőtlenítés nem kötelező, bár to-

vábbra is ajánlott. Vigyázzunk egymásra! 

Együttérző szívvel hirdetem, hogy az elmúlt héten te-

mettük el Zikhar Istvánné, született Török Magdol-

nát, aki 72 éves korában hunyt el. Isten vigasztalása le-

gyen gyászoló szeretteivel.  

Istentisztelet elején Göcz Kristóf Gergőt, Göcz Balázs 

Gergő és Vinnai Boglárka 2. kisfiát kereszteltük meg. 

Isten áldása legyen az egész családon! 

Felnőttek számára szervezett csendes hétvégénkre és 

gyülekezeti hetünkre még lehet jelentkezni: 

• Augusztus 15-19.: Gyülekezeti hét (Nagykőrös) 

• Szept. 30. - okt. 2.: Házas hétvége (Mátraháza)  

Egy öregotthonba készülő testvérünk felajánlotta 

szekrénysorát. Akinek szüksége van rá, jelezze a lelké-

szi hivatalban.  

Parókia takarítására segítséget kérünk a jövő hétre, 

hétfőtől 9 órára várjuk a testvéreket.  

Az iratterjesztésben Bibliák, Bibliaolvasó Kalauz, éne-

keskönyvek, cd-k, új könyvek kaphatók. 

Adományaikat most elsősorban Isten dicsőségére és 

parókiafelújításra várjuk. 

 

Újpest-Belsővárosi Református Egyházközség 

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

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

 

 

„De mi imádkoztunk Istenünkhöz, és őrséget  

állítottunk ellenük védelmül éjjel-nappal.”   

Nehémiás 4,9    

 

Istentisztelet, 2022. július 17. 
Imádkozzál és dolgozzál 

 

Fennálló ének: 342 (RÉ 431)  

Derekas ének: 227, 1-4 (RÉ 161, 1-4)  

Lekció: Nehémiás 4 

Bűnbocsánat-hirdetés 1János 1, 7  

Igehirdetés előtti ének:  265 (RÉ 474) 

Textus: Nehémiás 4,  9, 14-15, 19-20   

Igehirdetés: 
 

1. Bizonyságok  

 
 

 

 

 

 

2. De mi imádkoztunk… 

Mit jelent az imádságos élet?  

 

 

 

 

 

 

3. De mi tesszük a dolgunkat.. 

Mit jelent az Isten szerinti munka?  

 

 

 

 

 

 

4.Az Úr maga harcol értünk  

 

 

 

 

 

 

Ráfelelő ének: 834,1-2 (RÉ 396,1-2)  

Záró ének: 831 (RÉ 471) 

Végének: 289,4-5 (RÉ 200, 4-5) 


