
Kedves Gyülekezeti Tagunk! 
 

Szeretettel várjuk aktuális alkalmainkra: 

December 26., Karácsony második napja, hétfő, de. 

10-kor: úrvacsorás istentisztelet 

December 29., csütörtök, este ½7-kor: úrvacsorai elő-

készítő („Isten megjelenik Mózesnek és elhívja 

őt”; 2Móz 3) 

December 30., péntek, de. 10-kor: úrvacsorai előkészí-

tő („Isten megjelenik Mózesnek és elhívja őt”; 

2Móz 3) 

December 31., szombat, este ½7-kor: óévi úrvacsorás 

istentisztelet; utána: ifjúsági szilveszter 

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

kor: újévi istentisztelet; este ½7-kor: istentisz-

telet 

Január 2., hétfő este ½7-kor: férfióra („A lelkek meg-

vizsgálása”; 1Jn 4,1-6) 

 

Egyéb hirdetéseink 
 

Isten jelenlétével, békességével és örömével 

megáldott Karácsonyt kívánunk minden kedves 

testvérünknek! 

A maszk használata és a kézfertőtlenítés nem 

kötelező, de ajánlott. Vigyázzunk egymásra! 

Az ünnepi istentiszteletek menetrendje a hirdető-

táblán olvasható. Mindenkit szeretettel várunk! 

Január 9-13. között imahetet tartunk más protestáns 

gyülekezetekkel közösen változó helyszínen. 

Részletek a hirdetőtáblán és a szórólapon olvashatók. 

A 2023-as táboraink listája a kijáratnál átvehető. 

Nyáron - a napközis táborokon kívül - csak egy tá-

bort szervezünk, amelybe a legkisebbektől a legna-

gyobbakig szeretettel várunk mindenkit. 

Kérjük, hogy akik teljes jogú - a választói név-

jegyzékben is szereplő - egyháztagok szeretnének 

lenni, az év végéig tetszőleges összeget fizessenek be 

egyházfenntartói járulék címén! 

Az iratterjesztésben Bibliák, bibliaolvasó kalauz, 

énekeskönyvek, hitmélyítő könyvek, cd-k kaphatóak. 

 

Újpest-Belsővárosi Református Egyházközség 

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

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

 

 

 

 

 

 

„Aki sötétségben jár, és nem ragyog rá fény, 

bízzon az Úr nevében, és támaszkodjon Istenére!” 

(Ézsaiás könyve 50,10) 
 

Istentisztelet, 2022. december 26. 

(Az igazi világosság) 
 

Fennálló ének: 417,1 (328,1) 

Derekas ének: 417,2-6 (328,2-6) 

Lekció: Jn 1,9-13 

Bűnbocsánat-hirdetés: Zsolt 103,12-13 

Igehirdetés előtti ének: 202,3 (164,3) 

Textus: Jn 1,9 

Igehirdetés: 
 

1. Mikor született Jézus? 

 

 

 

 

2. Jézus az igazi világosság 

 

 

 

 

3. Akik elutasítják a világosságot 

 

 

 

 

4. Akik befogadják a világosságot 

 

 

 

 

Ráfelelő ének: 412,3 (329,3) 

Úrvacsora előtt: 372,1-4 (309,1-4) 

Úrvacsora alatt: orgona 

Záró ének: 293 (446) 

 

Továbbgondolásra és házicsoportos beszélgetéshez: 

Jézus fényt derít mind bűneink utálatosságára, mind Isten 

szeretetének minden elképzelést felülmúló valóságára. 

Némelyek visszautasítják a Jézus által hozott világosságot. 

Vajon miért teszik ezt? Mások viszont befogadják ezt a 

világosságot. Őket mi motiválja? Mi melyik csoportba 

tartozunk? Hogyan vihetjük közel Jézus világosságát 

rokonainkhoz és barátainkhoz? Mit tehetünk annak 

érdekében, hogy ők is befogadják ezt a világosságot? 

 

 

 

 
 

 


