
Istentiszteleti rend: 
Fennálló ének: 25. zsoltár 1. vers 

Hirdetések: (leülve) 

1. 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. Aláírni elektronikus 

úton csütörtökig, az eci.ec.europa.eu/010/public/#/initiative 

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

2. Alapítványunk számára adónk egy százalékát most is felajánl-

hatjuk, a kitöltésben és adóhivatalhoz eljuttatásban is szívesen 

segítünk! (A Pathmosz Alapítvány adószáma: 18266511-1-43)  

3. Az alapítványok a hozzájuk beérkezett adományoktól függően is 

kapnak állami támogatást. Kérjük éppen ezért, hogy aki teheti, 

alapítványunkat is támogassa adományaival, legalább évente 

egyszer. Az adományokat az alapítvány banki befizetés vagy 

átutalás formájában tudja fogadni. Számlaszáma: OTP Bank Nyrt. 

11721002-20014933 

4. Köszönjük a már befizetett „online perselypénzeket”! 

Derekas ének: 614. ének 

Biblia felolvasás: Máté evangéliuma 5,1-12.  

Látva a sokaságot felment a hegyre, és amint leült, odamentek hozzá 

tanítványai. Ő pedig szólásra nyitotta száját, és így tanította őket: 

Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa. 

Boldogok, akik szomorkodnak, mert ők megvigasztaltatnak. Boldogok 

a szelídek, mert ők öröklik a földet. Boldogok, akik éhezik és 

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


szomjúhozzák az igazságot, mert ők megelégíttetnek. Boldogok az 

irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Boldogok a tiszta szívűek, 

mert ők meglátják Istent. Boldogok a békességre igyekezők, mert ők 

az Isten fiai. Boldogok, akiket üldöznek az igazság miatt, mert övék a 

mennyek országa. Boldogok vagytok, ha szidalmaznak és üldöznek 

titeket, és hazugul minden rosszat rátok fognak miattam. Örüljetek és 

örvendezzetek ennek, mert jutalmatok bőséges a mennyekben; így 

üldözték előttetek a prófétákat is. 
 

Imádság 

Igehirdetésre készítő ének: 25. zsoltár 2. vers  

Textus: Pál levele az efezusiakhoz 2,8-9.                   „Mert 

kegyelemből nyertetek üdvösséget, hit által, és ez nem tőletek van, 
Isten ajándéka ez, nem cselekedetekből, hogy senki se dicsekedjék.” 

IGEHIRDETÉS: (leülve)      Jól tudod? 

A reformáció jelszava, amit könyv nélkül fújunk, de nem értünk meg: 

Az üdvösség (gyógyult, ép élet) létezik és Krisztusban miénk lett/lesz 

A kegyelem nem nyomort, alázatot éreztet: Isten kedvessége, öröme 

A hit nem vak, bizonytalan: Isteni bizalomra, megbízhatóságra épül 

Az ént nem tagadni, „csak” megtagadni kell (a második helyre kerül) 

Legyünk örvendező, határozott, a második helyen álló keresztyének! 

Igehirdetésre felelő ének: 426. dicséret 3. vers 

Imádság (fennállva)  

Csendes perc  

Mi Atyánk  



Himnusz  

Székely himnusz  

Áldás 

Kivonuló ének: (leülve) 25. zsoltár 4-5. és 7. vers  
 

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 (templom):  vasárnap 10 óra (online is) 
  

Bővebb információ a honlapon! 

Imádkozzunk… 
… örvendező és határozott, Istenre mutató keresztyénségért! 

… 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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