
Istentiszteleti rend: 
 

Fennálló ének: 489/1-2. Örök élet reggele…  

Hirdetések: (leülve)  

1. Az elmúlt héten búcsúztak szerettei Orbán János 90 éves 

testvérünktől. A Szentlélek vigasztalását kérjük gyászoló 

testvéreinknek.  
 

2. Alapítványunk számára adónk egy százalékát most is felajánl-

hatjuk, a kitöltésben és adóhivatalhoz eljuttatásban is szíve-

sen segítünk! (Pathmosz Alapítvány adószám: 18266511-1-43) 
 

3. Gyülekezeti hétvégénket Mátraházára tervezzük, június 3-6-

ig. Kérjük a testvérek szíves előzetes jelentkezését! 

Derekas ének: 119/1-4. Az oly emberek nyilván boldogok… 

Biblia felolvasás: Pál 1. levele Korinthusba 13. rész 1-8. vers  

„Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen 
bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy a pengő cimbalom. És 
ha prófétálni is tudok, és minden titkot és minden tudományt ismerek 
is, és ha teljes hitem van is, úgy, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyük-
ről, szeretet pedig nincsen bennem, semmi vagyok. És ha szétosztom 
is minden vagyonomat, és testemet tűzre adom is, szeretet pedig nin-
csen bennem, semmi hasznom abból. A szeretet hosszútűrő, jóságos; 
a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik 
fel, nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed 
haragra, nem rója fel a gonoszt, nem örül a hamisságnak, de együtt 
örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, 
mindent eltűr. A szeretet soha nem fogy el.” 



Imádság (fennállva) 

Igehirdetés előtt: 625/1. Tehozzád jövünk már Istenünk… 

Textus: Pál levele az efezusiakhoz 5, 1-4. 

„Legyetek azért Isten követői, mint szeretett gyermekek, és járjatok 
szeretetben, amint Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta ér-
tünk áldozati ajándékul, Istennek kedves, jó illatként. Paráznaság pe-
dig és bármiféle tisztátalanság vagy kapzsiság még szóba se jöjjön köz-
tetek, amint az a szentekhez méltó, sem trágárság vagy bolond, kétér-
telmű beszéd, amely illetlen, hanem inkább hálaadás.” 

IGEHIRDETÉS: (leülve)           Szakítani vagy áldozni? 

A válság éppen ma, a szerelmi házasságok korában a legnagyobb… 

Kapcsolataink törékenységének egyik fő oka: a fogyasztói szemlélet 

Cél Isten nélkül: boldog legyek – Istennel: tanuljunk boldoggá válni… 

- A Szentháromság a család ősképe: utánozva tanuljuk meg a mintát. 

– A szerelem nem birtokba vett tárgy, amely avulhat, kophat, törhet 

– A szerelem az isteni szeretet kifejődését célzó csodálatos eszköz…  

- Gondolataink, szavaink is fejezzék ezt ki! (leértékelés helyett hála) 

Amit Jézus Krisztus tett meg velünk, értünk, az a kiindulás, a minta! 

Igére felelő ének: 625/3. Ajkunkon hazugság bélyege… 

Imádság (fennállva)  

Mi Atyánk  

Csendes perc 

Szózat  

Áldás 



Kivonuló ének: 678. ének Nincsen szebb név földön-égen… 

 

Következő alkalmaink: 
Kékkeresztes alkalom:   kedd 17:30 online  

Konfirmációi előkészítő II. szerda 15 óra online  

Gyülekezeti bibliaóra  szerda 18 óra online 

Konfirmációi előkészítő I.  szombat 14 óra online 

Ifjúsági bibliaóra (gyül. t.):  szombat 16 óra (online is)  

Gyermek-istentisztelet:  vasárnap 9 óra online 

Istentisztelet (templom):  vasárnap 10 óra (online is) 

Bővebb információ a honlapon! 

 

Imádkozzunk… 
… hogy kapcsolatainkban áldozatosak tudjunk lenni! 

… hogy az evangélium terjedjen városunkban, kerületünkben! 

… hogy református óvodát, iskolát indíthassunk! 
 

 

Szeretettel várunk mindenkit az istentisztelet előtt negyed-

órával közös imádságra a harangszobába.  
 

 

Elérhetőségek: 
 

Honlap:      www.refcsepel.hu 

Facebook:    www.facebook.com/bcskre/ 

Telefon:  06-1-780-93-83 

Mobil:  06-30-730-21-29 

Számlaszám (OTP): 11721026-20334846 (gyülekezetünk) 

    11721002-20014933 (alapítványunk) 
 

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