
Istentiszteleti rend: 
 

Fennálló ének: 475/1. Imádkozzatok és buzgón kérjetek…  

Hirdetések: (leülve)  
1. Az elmúlt héten búcsúztak szerettei Tóth Ottó 70 éves és Bár-

sony Lászlóné Varga Katalin 93 éves testvérünktől. A Szentlélek 

vigasztalását kérjük gyászoló családoknak.  

2. Alapítványunk számára adónk egy százalékát most is felajánl-

hatjuk, a kitöltésben és adóhivatalhoz eljuttatásban is szívesen 

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

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

Kérjük a testvérek szíves előzetes jelentkezését! 

Derekas ének: 475/2-3. Keressetek buzgón és megtaláltok… 

Biblia felolvasás: Máté evangéliuma 6, 1-8. 16-18. 

„Vigyázzatok: a kegyességeteket ne az emberek előtt gyakoroljátok, 
hogy lássanak titeket, mert így nem kaptok jutalmat mennyei Atyá-
toktól. Amikor tehát adományt adsz, ne kürtöltess magad előtt, aho-
gyan a képmutatók teszik a zsinagógákban és az utcákon, hogy 
dicsérjék őket az emberek. Bizony, mondom néktek: megkapták jutal-
mukat. Te pedig amikor adományt adsz, ne tudja a bal kezed, mit tesz 
a jobb, hogy adakozásod titokban történjék; a te Atyád pedig, aki 
látja, ami titokban történik, megfizet neked. Amikor imádkoztok, ne 
legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek a zsinagógákban 
és az utcasarkokon megállva imádkozni, hogy lássák őket az emberek. 
Bizony, mondom néktek: megkapták jutalmukat. Te pedig amikor 
imádkozol, menj be a belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál 
Atyádhoz titokban; Atyád pedig, aki látja, amit titokban teszel, megfi-
zet neked. Amikor pedig imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a 



pogányok, akik azt gondolják, hogy bőbeszédűségükért hallgattatnak 
meg. Ne legyetek tehát hozzájuk hasonlók, mert tudja a ti Atyátok, 
mire van szükségetek, mielőtt még kérnétek tőle.”…  „Amikor pedig 
böjtöltök, ne nézzetek komoran, mint a képmutatók, akik eltorzítják 
arcukat, hogy lássák az emberek böjtölésüket. Bizony, mondom 
néktek: megkapták jutalmukat. Amikor pedig te böjtölsz, kend meg a 
fejedet, és mosd meg az arcodat, hogy böjtölésedet ne az emberek 
lássák, hanem Atyád, aki rejtve van; és Atyád, aki látja, ami titokban 
történik, megfizet neked.” 

Imádság (fennállva) 

Igehirdetés előtt: 650 Örvendjetek, mert Isten úgy szeret… 

Textus: Máté evangéliuma 9, 14-15. 

„Akkor odamentek hozzá János tanítványai, és megkérdezték: Miért 
van az, hogy mi és a farizeusok gyakran böjtölünk, a te tanítványaid 
viszont nem böjtölnek? Jézus ezt mondta nekik: Gyászolhat-e a nász-
nép, amíg velük van a vőlegény? De jönnek majd napok, amikor elvé-
tetik tőlük a vőlegény, és akkor böjtölni fognak.” 

IGEHIRDETÉS: (leülve)           Közeledjünk Isten felé! 

Szerdán megkezdődött a „böjti időszak” Jézus feltámadásáig, Húsvétig. 

Lelkiekben felkészülhetünk erre az ünnepre. Jézus három dologról tanít: 

Istennek kedves adakozásról, imáról és lemondásról, azaz a böjtről.     

Célunk mégsem ez, hanem hogy növekedjünk Istenhez és embertársainkhoz 

fűződő szeretetben és akarjuk megerősíteni az Istennel való kapcsolatunkat. 

Akinek ez a célja, annak a három dolog őszintén, és tiszta szívből fog menni.   

- Őszinte az adakozás, ha függetlenedve jótettünktől csak Isten előtt tesszük. 

- Kedves Isten előtt imánk, ha megtanulunk szobánk csendjében Reá figyelni. 

- A böjt, vagyis a lemondás által úgy erősödhet Istennel való kapcsolatunk, 

 hogy eltávolítjuk életünkből a dolgokat, amelyek Isten és közénk állnak. 

Ezek alapján tartsunk mi is lelki önvizsgálatot ebben az időszakban! 



Igére felelő ének: 605. Mint szarvas hűs vízforrásra… 

Imádság (fennállva), Mi Atyánk, Csendes perc 

Szózat, Áldás 

Kivonuló ének: (leülve) 462. Csak vezess, Uram, végig… 
 

Következő alkalmaink: 
Kékkeresztes alkalom:   kedd 17:30 online  

Konfirmációi előkészítő II. szerda 15 óra  

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 az Isten- és emberszeretetet ne tévesszük szem elől a héten sem! 

… 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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