
Kedves Gyülekezeti Tagunk! 
 

Szeretettel várjuk aktuális alkalmainkra: 

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

10-kor: úrvacsorás istentisztelet („A haza-tértek 

névsora”; Ezsd 2); este 6-kor: isten-tisztelet 

Január 16., hétfő este 7-kor: házicsoport-vezetők és 

házigazdák találkozója 

Január 17., kedd este ½7-kor: házi imaközösség 

Január 19., csütörtök de. 10-kor: mamakör; este 6-kor: 

gyülekezeti bibliaóra („Mózes visszatér 

Egyiptomba”; 2Móz 4,18-31) 

Január 20., péntek, de. 10-kor: gyülekezeti bibliaóra; 

du. ½5-kor konfirmációi óra és ifjúsági 

bibliaóra (10-13 éveseknek); du. ½6-kor: 

ifjúsági bibliaóra (13-17 és 17-25 éveseknek); este 

½7-kor: mamakör 

Január 22., vasárnap, de. ¼10-kor: imaközösség; de. 

10-kor: istentisztelet („Az égőáldozati oltár fölál-

lítása”; Ezsd 3,1-7); este 6-kor: isten-tisztelet 

 

Egyéb hirdetéseink 
 

Az elmúlt héten kísértük utolsó földi útjára Simon 

Jánosné született Gavallér Ilonát (89). Istentisztelet 

után a harang az ő és Gyaraki László emlékére fog 

megszólalni. Isten adjon vigasztalást szeretteiknek! 

Szintén az istentiszteletet követően szeretet-

vendégséget tartunk a gyülekezeti teremben, melyre 

szeretettel várjuk azokat, akik ismerték és szerették a 

nemrég elhunyt Hamperger Tamásnét. 

Elkészült gyülekezetünk választói névjegyzéke. 

Mától kezdve jövő hét vasárnapig ellenőrizhetjük 

adataink helyességét a lelkészi hivatalban. 

Januárban és februárban a csütörtök esti bibliaóra 

és a vasárnap esti istentisztelet 6-kor fog kezdődni. 

A tapasztalatok fényében döntünk a folytatásról. 

Február 5-én az istentisztelet után gyülekezeti 

ebédet és diakóniai csendesnapot tartunk. Az 

ebédre a lelkészi hivatalban lehet jelentkezni. 

Az istentiszteleti közösség mellett lehetőségünk van 

kisebb körben - például házicsoportban - is megélni a 

közösséget. Bővebb információk a lelkészi hivatalban. 

Tavasszal és ősszel is megszervezzük a Kereszt-

Kérdések sorozatot. Szeretettel várjuk azokat, akik 

szeretnék megismerni a Biblia alapvető tanításait. 

Az iratterjesztésben kapható John Murray A meg-

váltás elmélete és gyakorlata című könyve. 

 

Újpest-Belsővárosi Református Egyházközség 
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„... csak a maradéka tér meg...” 

(Ézsaiás könyve 10,22) 
 

Istentisztelet, 2023. január 15. 

(A hazatértek névsora) 
 

Fennálló ének: 84,1 

Derekas ének: 230,1-3 (235,1-3) 

Lekció: Ezsd 2 

Bűnbocsánat-hirdetés: Ez 18,23 

Igehirdetés előtti ének: 230,4 (235,4) 

Textus: Ézs 28,5 

Igehirdetés: 
 

1. Első kulcsszó: maradék 

 

 

 

 

2. Második kulcsszó: "rétegződés" 

 

 

 

 

3. Harmadik kulcsszó: származás 

 

 

 

 

4. Negyedik kulcsszó: hálaáldozat 

 

 

 

 

Ráfelelő ének: 590,1-2 (392,1-2) 

Úrvacsora előtt: 617,1-3 (227,1-3) 

Úrvacsora alatt: orgona 

Záró ének: 363,8 (438,9) 

 

Továbbgondolásra és házicsoportos beszélgetéshez: 

Az élet viharai közepette megmaradtam-e az Úr mellett? 

Gondoljuk végig a nehéz periódusokat!  

Milyen szolgálattal bízott meg Isten?  

Egyáltalán van-e valamilyen gyülekezeti szolgálatom?  

Újjászületett ember vagyok-e?  

Vajon a jó napokon nem feledkezem-e meg a hálaadásról?  

És a - földi szemmel nézve - rosszért tudok-e hálát adni, 

vagy inkább zúgolódom? 
 


