
Istentiszteleti rend: 

Fennálló ének: 235. dicséret 1-2. vers 

Hirdetések: (leülve) 
1. Pénteken vettünk búcsút a 83 évesen elhunyt Takács Miklós test-

vérünktől, aki az elmúlt év úrvacsoráin még itt lehetett velünk. Családjá-

val Istennek köszöntük meg életét a boldog feltámadás reménysége alatt 

2. Zsinatunk elnökségének felhívásával egybehangzóan kérjük, hogy 

aláírásukkal támogassák a testvérek a nemzeti régiókról szóló új EU-s 

kezdeményezést a magyar és más kisebbségi területek gazdasági 

támogatása érdekében. Az eci.ec.europa.eu/010/public/#/initiative 

címen lehet aláírni. Ebben szívesen segítünk telefonon vagy e-mail-ben. 

3. Alapítványunk számára adónk egy százalékát most is felajánlhatjuk, a ki-

töltésben és adóhivatalhoz eljuttatásban is szívesen segítünk! (A Path-

mosz Alapítvány adószáma: 18266511-1-43)  

4. Köszönjük a már befizetett „online perselypénzeket”! 

Derekas ének: 392. dicséret 

Biblia felolvasás: Zsoltárok könyve 107,1-31. 

Adjatok hálát az ÚRnak, mert jó, mert kegyelme örökkévaló! Ezt mondják az 
ÚR megváltottai, akiket megváltott a szorongató kezéből és összegyűjtött kü-
lönböző országokból, kelet és nyugat felől, északról és délről. Bujdostak a 
pusztában, a sivatagban, nem találtak utat lakott város felé. Éhesek és szomja-
sak voltak, lelkük is elepedt bennük. De az ÚRhoz kiáltottak szorultságukban, 
és megmentette őket nyomorúságukból. Egyenes útra vezette őket, hogy la-
kott városba juthassanak. Adjanak hálát az ÚRnak kegyelméért és az emberek 
fiaival tett csodáiért. Mert megelégítette a szomjazó lelket, és betöltötte javai-
val az éhező lelket. 
Azoknak, akik sötétségben és a halál árnyékában ültek, nyomorúságban és 
vasra verve, mert ellenszegültek Isten beszédének, és megvetették a Felséges 
tanácsát, megalázta szívüket nyomorúsággal: elestek, és nem volt segítségük. 
De az ÚRhoz kiáltottak szorultságukban, és kiszabadította őket nyomorúsá-
gukból. Kihozta őket a sötétségből és a halál árnyékából, köteleiket pedig 
elszaggatta. Adjanak hálát az ÚRnak kegyelméért és az emberek fiaival tett 
csodáiért, mert betörte az érckapukat, és letörte a vaszárakat! 

https://eci.ec.europa.eu/010/public/#/initiative


A balgák gonosz útjukért és hamisságukért estek nyomorúságba. Minden ételt 
megutált a lelkük, és már a halál kapujához közeledtek. De az ÚRhoz kiáltottak 
szorultságukban, és ő kiszabadította őket nyomorúságukból. Elküldte szavát, 
és meggyógyította őket, kimentette őket sírjukból. Adjanak hálát az ÚRnak ke-
gyelméért és az emberek fiaival tett csodáiért! Áldozzanak hálaadó áldozato-
kat, és ujjongva hirdessék cselekedeteit! 
Akik hajókon a tengerre szálltak, és a nagy vizeken kereskedtek, látták az ÚR 
dolgait és csodáit a mélységekben. Szólt ugyanis és szélvész támadt, amely fel-
korbácsolta a hullámokat. Az égig emelkedtek, a mélybe süllyedtek; lelkük el-
csüggedt az ínségben. Szédültek és tántorogtak, mint a részegek, minden böl-
csességük semmivé lett. De az ÚRhoz kiáltottak szorultságukban, és kiszaba-
dította őket nyomorúságukból. Lecsillapította a szélvészt, és elcsöndesedtek a 
hullámok. Örültek, amikor lecsillapodtak; és ő a kívánt kikötőbe vezette őket. 
Adjanak hálát az ÚRnak kegyelméért és az emberek fiaival tett csodáiért! 

Imádság 

Igehirdetésre készítő ének: 235. dicséret 3-4. vers  

Textus: Pál levele az efezusiakhoz 2,5-6.  (Isten) minket, 

akik halottak voltunk vétkeinkben, Krisztussal együtt megelevenített 
– kegyelemből van üdvösségetek –, és vele együtt feltámasztott, és 
vele együtt ültetett a mennyekbe Krisztus Jézusban, 

IGEHIRDETÉS: (leülve)     Üdvösség: mi és hogyan? 

Az egyik legérthetetlenebb bibliai szó (üdvözlés? üdvös dolog? üdvöskéje?) 

„Épség” – amikor minden teljes, hiánytalan bennem (A test egyik görög szava) 

Előtte kérdéses a dolgok értelme, jelentése, és nem találom a helyem köztük, 

akár megbékélek a helyzettel, akár lázadok ellene. Hogy nyerem el? Krisztussal 

– megelevenítve: az életadás csodája Kegyelem: ajándék szeretetből, örömből 

– feltámasztva („felkeltve”) ebben már én is benne vagyok: ráébreszt dolgokra 

– mennyekbe ültetve: hatalmam lesz mindent változtatni, előbb önmagamban 

Ha tiéd Krisztus, tiéd az üdvösség, azaz (most még csak lélekben) tiéd minden 

Igehirdetésre felelő ének: 678. ének 2-3. vers 



Imádság (fennállva), Csendes perc  

Mi Atyánk, Himnusz  

Áldás 

Kivonuló ének: (leülve) 651. ének  

Következő alkalmaink: 
Kékkeresztes bibliaóra: kedd 17:30 (alagsor) online 

Gyülekezeti bibliaóra: szerda 16 óra szünetel 

Baba-mama kör: péntek 10 óra szünetel 

Kékkeresztes bibliaóra: péntek 17:30 online 

Ifjúsági bibliaóra: szombat 17 óra online 

Gyermek-istentisztelet: vasárnap 9 óra online  

Istentisztelet a templomban: vasárnap 10 óra online is 

  

Bővebb információ a honlapon! 

 

Imádkozzunk… 
… hogy köszönjük meg és éljünk azzal, ami Krisztusban a miénk! 

… hogy az evangélium terjedjen városunkban, kerületünkben! 

… hogy megfelelő főállású segítőt találjunk a gyülekezeti munkához! 

… hogy református óvodát, iskolát indíthassunk! 
 

 

Szeretettel várunk mindenkit az istentisztelet előtt negyed-

órával közös imádságra. 

 

Elérhetőségek: 

Honlap: www.refcsepel.hu 

Facebook: www.facebook.com/bcskre/ 

Telefon: 06-1-780-93-83 

Mobil: 06-30-730-21-29 

http://www.refcsepel.hu/
http://www.facebook.com/bcskre/
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