
Kedves Gyülekezeti Tagunk! 
 

Szeretettel várjuk aktuális alkalmainkra: 

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

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

istentisztelet 

Július 26., kedd este ½7-kor: „házi” imaközösség a 

gyülekezetben 

Július 27., szerda du. 4-kor: kórházi istentisztelet (Ba-

ross utca) 

Július 28., csütörtök este ½7-kor: gyülekezeti biblia-

óra („Jóás és Amacjá halála”, 2Kir 14,15-22) 

Július 29., péntek de. ½11-kor: öregotthoni istentiszte-

let a Tungsram utcában a Király utcában; du. 

½6-kor: ifjúsági bibliaóra 

Július 31., vasárnap, de. ¼10-kor: imaközösség; de. 

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

tentisztelet a Csokonai utcában; este ½7-kor: 

istentisztelet 

Augusztus 1-5., hétfő-péntek: angoltábor (napközis 

hittantábor) 
 

 

Egyéb hirdetéseink 
 

A maszk használata és a kézfertőtlenítés nem 

kötelező, mindazonáltal a növekvő esetszámokra 

való tekintettel továbbra is ajánlott. Vigyázzunk 

egymásra! 

Az istentisztelet elején Wolf Zétény részesült a 

keresztség sákramentumában. Isten áldja meg az 

egész családot! Hordozzuk őket imádságban! 

Felnőttek számára szervezett csendes heteinkre a 

lelkészi hivatalban, illetve a honlapon keresztül lehet 

jelentkezni: 

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

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

A parókia felújítása befejeződött. Köszönjük mind az 

anyagi támogatást, mind a takarításhoz és a be- 

költözéshez nyújtott segítséget! 

Az iratterjesztésben Bibliák, énekeskönyvek, hit-

mélyítő könyvek, cd-k, könyvek kaphatók. 

Adományaikat most elsősorban Isten dicsőségére 

várjuk. 

 

Újpest-Belsővárosi Református Egyházközség 

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

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

 

 

„Abban nyilvánult meg Isten irántunk való 

szeretete, hogy egyszülött Fiát küldte el 

Isten a világba, hogy éljünk őáltala...” 

(1János 4,9) 
 

Istentisztelet, 2022. július 24. 

(A napba öltözött asszony és a sárkány) 
 

Fennálló ének: 591,1 

Derekas ének: 591,2-4 

Lekció: Jel 12 

Bűnbocsánat-hirdetés: Jel 12,10b-11 

Igehirdetés előtti ének: 86,6 

Textus: 1Móz 3,14-15 

Igehirdetés: 
 

1. Miről szól a Jelenések 12? 

 

 

 

2. Kérdések, melyek válaszra várnak... 

a. Ki a napba öltözött asszony? 

 

b. Ki a vörös sárkány? 

 

c. Kik a csillagok? 

 

d. Ki a megszületett gyermek? 

 

e. Mit jelent a sárkány szándéka, hogy megegye a  

gyermeket? 

 

f. Mit jelent a gyermek elragadtatása? 

 

g. Mit jelent az asszony pusztába menekülése? 

 

h. Mi is az a mennyei háború? 

 

i. Mit jelent a sárkány levettetése? 

 

j. Mit jelent az, hogy a sárkány üldözi az asszonyt? 

 

Ráfelelő ének: 831,1 

Úrvacsora előtt: 589 

Úrvacsora alatt: 756-761, 720-728 

Végének: 294,1-2.7 

 

 


