
Kedves Gyülekezeti Tagunk! 
 

Szeretettel várjuk aktuális alkalmainkra: 

Január 8., vasárnap, de. ¼10-kor: imaközösség; de. 10-

kor: istentisztelet („Círus engedélyt ad a haza-

térésre”; Ezsd 1); este ½7-kor: ifjúsági isten-

tisztelet („Ruth”; Ruth 1) 

Január 9-13., hétfő-péntek este 6-kor: imahét változó 

helyszínen 

Január 12., csütörtök, de. 10-kor: mamakör 

Január 13., péntek, de. 10-kor: úrvacsorai előkészítő; 

du. ½5-kor konfirmációi óra és ifjúsági biblia-

óra (10-13 éveseknek); este 6-kor: imaheti alka-

lom és ifjúsági találkozó Káposztásmegyeren, 

a református templomban  

Január 15., vasárnap, de. ¼10-kor: imaközösség; de. 

10-kor: úrvacsorás istentisztelet („A hazatér-

tek névsora”; Ezsd 2); este 6-kor: istentisztelet 

Január 16., hétfő este ½7-kor: házicsoport-vezetők és 

házigazdák találkozója 
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Egyéb hirdetéseink 

 

Január 9-13. között imahetet tartunk más protestáns 

gyülekezetekkel közösen változó helyszínen. 

Részletek a hirdetőtáblán és a szórólapon olvashatók. 

Januárban és februárban a csütörtök esti bibliaóra 

és a vasárnap esti istentisztelet 6-kor fog kezdődni. 

A tapasztalatok fényében döntünk a folytatásról. 

Az istentiszteleti közösség mellett lehetőségünk van 

kisebb körben - például házicsoportban - is megélni a 

közösséget. Bővebb információk a lelkészi hivatalban. 

Az Újpesti Naplóban állandó egyházi rovat indult, 

amelybe az újpesti gyülekezetek felváltva írhatnak. 

Imádkozzunk, hogy az evangélium sokakat elérjen. 

Tavasszal és ősszel is megszervezzük a Kereszt-

Kérdések sorozatot. Szeretettel várjuk azokat, akik 

szeretnék megismerni a Biblia alapvető tanításait. 

Amikor közös ebédet tartunk, egyben csendesnapot 

is szervezünk, hogy egyszerre kapjuk testi és lelki 

táplálékot. 

A 2023-as táboraink listája a kijáratnál átvehető. 

Nyáron - a napközis táborokon kívül - csak egy tá-

bort szervezünk, amelybe a legkisebbektől a leg-

nagyobbakig szeretettel várunk mindenkit. 

Az iratterjesztésben kapható John Murray A meg-

váltás elmélete és gyakorlata című könyve. 

„És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, tomboltak a 

szelek, és nekirontottak annak a háznak, de nem 

dőlt össze, mert kősziklára volt alapozva.” 

(Máté evangéliuma 7,25) 
 

Istentisztelet, 2023. január 8. 

(Círus engedélyt ad a zsidóknak a hazatérésre) 
 

Fennálló ének: 121,1 

Derekas ének: 227,1-4 (161,1-4) 

Lekció: Ezsdrás 1 

Bűnbocsánat-hirdetés: Ézsaiás 55,7 

Igehirdetés előtti ének: 130,3 

Textus: Zsoltárok 125,2 

Igehirdetés: 
 

1. Az igeválasztásról 

 

 

 

 

2. A teljes összeomlás szélén 

 

 

 

 

 

3. Biztos kézben 

 

 

 

 

4. Isten jóságának oka 

 

 

 

 

Ráfelelő ének: 771,1-2 

Záró ének: 771,3-5 

Végének: 741,4 (274,4) 

 

Továbbgondolásra és házicsoportos beszélgetéshez: 

Vizsgáljuk meg hazánkat és a nyugati kultúrkör országait! 

Milyen tendenciát látunk az Istenhez való viszonyulás 

tekintetében? Hogyan változott meg az emberek egymással 

való kapcsolata? Milyen hatással van a szomszédunkban 

dúló háború a biztonságérzetünkre és a megélhetésünkre? 

Isten mindent kézben tart. Hisszük ezt? Meggyőződésünk 

és az abból fakadó derűnk megerősíti bizonyságtételünket. 

 

 

 

 

 

 
 


