
Kedves Gyülekezeti Tagunk! 
 

Szeretettel várjuk aktuális alkalmainkra: 

November 13., vasárnap, de. ¼10-kor: imaközösség; 

de. 10-kor: istentisztelet („Az ellenség befoga-

dása”; ApCsel 16,25-34); este ½7-kor: ifjúsági 

istentisztelet („Fiatalok a Bibliában: József”; 

1Móz 39) 

November 17., csütörtök, de. 10-kor: mamakör; este 

½7-kor: bibliaiskola – A bűneset és annak kö-

vetkezményei 

November 18., péntek, de. 10-kor: bibliaiskola; de. 

½11-kor: öregotthoni istentisztelet a Tungs-

ram utcában; du. ½5-kor konfirmációi óra és 

ifjúsági bibliaóra (10-13 éveseknek); du. ½6-

kor: ifjúsági bibliaórák (13-17 és 17-25 évesek-

nek) 

November 20., Örökélet vasárnapja, de. ¼10-kor: 

imaközösség; de. 10-kor: istentisztelet; du.: 

öregotthoni istentisztelet a Csokonai utcában; 

este ½7-kor: istentisztelet 

 

Egyéb hirdetéseink 
 

A maszk használata és a kézfertőtlenítés nem 

kötelező, de ajánlott. Vigyázzunk egymásra! 

Az istentisztelet keretében megemlékeztünk Mos-

kovszkyné dr. Bogdán Edit Eszterről. Isten 

adjon vigasztalást szeretteinek! Istentisztelet után a 

harang az ő emlékére szólal meg. 

Szeretettel köszöntjük a Benkő István Református 

Általános Iskola és Gimnázium 9.ny osztályát és 

osztályfőnöküket, Lancsák Zsófia tanárnőt. Isten 

áldja meg tanulmányaikat! 

November 27-én vasárnap az istentisztelet után 

gyülekezeti ebédet tartunk. Jelentkezni a lelkészi 

hivatalban lehet. 

November 29. - december 2. között adventi sorozatot 

tartunk. Részletek a faliújságon és a szórólapokon. 

December 4-én délután 4 és 6 között adventi kéz-

műves foglalkozást tartunk. Aki szívesen jön segíteni, 

kérjük, írjon Lorántné Anikónak. A gyülekezeti 

házban a fogas alá kitettünk egy nagy szatyrot. Ebbe 

wc papír gurigákat gyűjtünk. Köszönjük a segítséget! 

A népszámlálás során is bátran valljuk meg hitünket! 

Az iratterjesztésben Bibliák, énekeskönyvek, hit-

mélyítő könyvek, cd-k, könyvek kaphatók. 

Adományaikat most elsősorban a diakóniára várjuk. 

 

Újpest-Belsővárosi Református Egyházközség 

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

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

 

 

„Íme, én elküldelek titeket, mint juhokat a farkasok 

közé: legyetek azért okosak, mint a kígyók, 

és szelídek, mint a galambok!” 

(Máté evangéliuma 10,16) 
 

Istentisztelet, 2022. november 13. 

(Az ellenség befogadása) 
 

Fennálló ének: 23,1 

Derekas ének: 23,2-3 

Lekció: ApCsel 16,25-34 

Bűnbocsánat-hirdetés: Jóel 2,13 

Igehirdetés előtti ének:  

Textus: Mt 5,44-45a 

Igehirdetés: 
 

1. Mindenkinek van ellensége 

 

 

 

 

2. Hogyan viszonyul(j)unk az ellenséghez? 

 

 

 

 

3. Az ellenség szeretete: a fizikai aspektus 

 

 

 

 

4. Az ellenség szeretete: a lelki aspektus 

 

 

 

 

Ráfelelő ének: 165 ,4-6 (256,4-6) 

Átvezető ének: 723,1 

Záró ének: 628,1-4 

Végének: 628,5 

 

Továbbgondolásra és házicsoportos beszélgetéshez: 

Vegyük számba ellenségeinket! Hogyan viszonyulunk 

hozzájuk? Örülünk, ha hátrány éri őket? Közömbösek 

számunkra? Keressük a megbékélés lehetőségét? Gondoljuk 

végig, hogyan tudnánk segíteni rajtuk, és amit el-

határoztunk, tegyük meg! Hordozzuk őket imádságban, és 

ragadjuk meg a kínálkozó alkalmat a bizonyságtételre! 

 

 

 

 


