Kedves Gyülekezeti Tagunk!
Szeretettel várjuk aktuális alkalmainkra:
Május 15., vasárnap, de. ¼10-kor: imaközösség; de.
10-kor: istentisztelet; este ½7-kor: istentisztelet
Május 16., hétfő este ½7-kor: presbiteri ülés a gyülekezeti házban
Május 17., kedd este ½7-kor: „házi” imaközösség a
gyülekezeti házban
Május 19., csütörtök este ½7-kor: gyülekezeti bibliaóra („Felhívás bűnbánatra”, Jóel 1,1-12)
Május 20., péntek, de. 10-kor: gyülekezeti bibliaóra;
½11-kor: öregotthoni istentisztelet a Tungsram utcában; du. ½6-kor: ifjúsági bibliaóra
Május 20-22., péntek-vasárnap: presbiteri hétvége
Szokolyán
Május 22., vasárnap de. ¼10-kor: imaközösség; de.
10-kor: istentisztelet; du. 4-kor öregotthoni istentisztelet a Csokonai utcában; este ½7-kor:
istentisztelet

Egyéb hirdetéseink
A járványhelyzet javulására való tekintettel a maszk
használata és a kézfertőtlenítés nem kötelező, bár
továbbra is ajánlott. Vigyázzunk egymásra!
Az elmúlt héten temettük el Nagy Györgyné született Dócs Gabriellát (83). Istentisztelet után a harang
az ő emlékére szólal meg. Simonfi Sándorné született Tóth Emíliától (87.) a rákospalotai temetőben veszünk búcsút május 20-án 14.15-kor. Isten adjon vigasztalást szeretteiknek!
A tegnapi napon Horváth Ferenc és Vidó Eszter
kérte házasságára Isten áldását.
Az istentisztelet elején Erdőfi Hanna Lili részesült a
keresztség sákramentumában. Hordozzuk őt és
egész családját imádságban!

„... ha valaki Krisztusban van, új teremtés az:
a régi elmúlt, és íme: új jött létre...”
(2Kor 5,17)

Istentisztelet, 2022. május 15.
(Izráel és az Egyház)
Kezdő ének: 412,2
Derekas ének: 98,1-2
Lekció: Róm 11,25-36
Bűnbocsánat-hirdetés: Zsolt 103,12
Igehirdetés előtti ének: 209
Textus: Ef 2,16-18
Igehirdetés:
1. Bevezetés
- A római gyülekezet létrejötte

- A római gyülekezet összetétele

- Konfliktusok a gyülekezetben

2. Izráel és az Egyház: ahogy a zsidók látják
- A keresztények meghamisították a zsidó vallást

- Következmények

3. Izráel és az Egyház: ahogy a keresztények látják
- A zsidók szembefordultak Istennel

- Következmények

4. Izráel és az Egyház: ahogy Isten látja
- Mindkét nép szíve kemény

Felnőttek számára szervezett csendes hétvégéinkre
és heteinkre már most lehet jelentkezni:
Május 20-22.:
Presbiteri hétvége (Szokolya)
Június 13-17.:
Szépkorúak napközis hete
Július 11-15.:
Ifjúsági tábor (Mór)
Augusztus 15-19.: Gyülekezeti hét (Nagykőrös)
Adományaikat most elsősorban Isten dicsőségére és
parókiafelújításra várjuk.
Újpest-Belsővárosi Református Egyházközség
Szt. István tér 24. Tel.: 369-6222, 06-20-5347678
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- Mindkét nép előtt nyitva a kegyelem ajtaja

- Mindkét nép tartozik vele, hogy szolgálja a másikat

- A Jézus Krisztusba vetett hit által a két nép eggyé lesz

Ráfelelő ének: 821,2-3
Záró ének: 841
Végének: 244,6

