
Kedves Gyülekezeti Tagunk! 
 

Szeretettel várjuk aktuális alkalmainkra: 

Március 26., vasárnap de. ¼10-kor: imaközösség; de. 

10-kor: istentisztelet („A hazatérés körül-

ményei”; Ezsd 8); du. 4-kor: Tavaszi kéz-

műves foglalkozás a gyülekezeti házban; este 

½7-kor: istentisztelet 

Március 28., kedd este ½7-kor: házi imaközösség 

Március 29., szerda este 6-kor: Kereszt-Kérdések 

Március 30., csütörtök de. 10-kor: mamakör; este 

½7-kor: gyülekezeti bibliaóra („Izráel elindul 

Egyiptomból”; 2Móz 12,34-13,16) 

Március 31., péntek de. 10-kor: gyülekezeti bibliaóra; 

du. ½5-kor konfirmációi óra és ifjúsági biblia-

óra (10-13 éveseknek); du. ½6-kor: ifjúsági bib-

liaóra (13-17 és 17-25 éveseknek) 

Április 1-2., szombat-vasárnap: Hittanos tavaszi tábor 

alsósoknak és felsősöknek Piliscsabán 

Április 2., virágvasárnap, de. ¼10-kor: imaközösség; 

de. 10-kor: istentisztelet; este ½7-kor: istentisz-

telet 
 

Újpest-Belsővárosi Református Egyházközség 

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

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

 

 
 

Egyéb hirdetéseink 
 

Az elmúlt héten temettük el Rékási Józsefné 

született Bihari Margitot (81) Isten adjon vigasztalást 

szeretteiknek! Istentisztelet után a harang az ő 

emlékére fog megszólalni. 

A tavaszi Kereszt-Kérdések sorozat első alkalma 

március 29-én este 6-kor lesz a gyülekezeti teremben. 

Szeretettel várjuk mindazokat, akik szeretnék 

megismerni a Biblia alaptanításait. 

Április első hétvégéjén hittanos tábort szervezünk. 

Jelentkezni elsősorban a honlapunkon található 

linken keresztül, de papíralapon is lehet. 

A férfi hétvége (április 22-23.) és a női hétvége (má-

jus 13-14.) információi és a jelentkezési felület a 

honlapon található. Szeretettel hívunk mindenkit egy 

kis elcsendesedésre. 

Augusztus 6-10. között gyülekezeti tábort tartunk. 

Információk és jelentkezési űrlap a honlapon. 

Jelentkezni jelenleg már csak várólistára lehet, de 

dolgozunk a szálláshelyek bővítésén. 

Adományaikat most elsősorban felújításra várjuk. 

 

 

 

„... legyetek készen mindenkor számot adni 

mindenkinek, aki számon kéri tőletek 

a bennetek élő reménységet....” 

(Péter első levele 3,15) 
 

Istentisztelet, 2023. március 26. 

(A hazatérés körülményei) 
 

Fennálló ének: 77,1 

Derekas ének: 514 

Lekció: Ezsd 8 

Bűnbocsánat-hirdetés: Ézs 43,25 

Igehirdetés előtti ének: 548,2 (234,2) 

Textus: 5Móz 30,3 

Igehirdetés: 
 

1. A Perzsiában maradt nép lelkiállapota 

 

 

 

 

2. A lelki fejlődés lépései: az anyagi hozzájárulás 

 

 
 

3. A lelki fejlődés lépései: a böjt gyakorlata 

 

 

 

 

4. A lelki fejlődés lépései: a hála kifejezése 

 
 

 

 

Ráfelelő ének: 222,1.2.10 (225,1.2.7) 

Záró ének: 771,1-4 

Végének: 771,5 
 

Továbbgondolásra és házicsoportos beszélgetéshez: 

Isten hűségesen bánik még a hűtlenekkel is: nem fordított 

hátat sem a zsidóknak, sem nekünk. Idézzük fel, hányszor 

és milyen módon jött utánunk, amikor mi már nem is 

gondoltunk rá! Isten elkötelezte magát a lelki fejlődésünket 

illetően. Gondoljuk végig az adakozás, a böjt és a hálaadás 

kérdéseit! Gyakoroljuk őket? Ha nem, mi tart vissza tőle? 

Ha igen, milyen hatást gyakorol mindez az Istennel való 

kapcsolatunkra és a jellemünkre? 


