
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 
 

  Csendes készülés  
(segítő kérdések a litlap másik oldalán balra  ) 

 

  Köszöntés 
  Kezdő ének: 466:1 

(„Rád tekint már hitem...“) 
 

Felnőtt konfirmáció: Csiszár Alina Rita 
„...félelemmel és rettegéssel munkáljátok 

üdvösségeteket, mert Isten az, aki munkálja 
bennetek mind a szándékot, mind a cselekvést 

az ő tetszésének megfelelően.” (Fil 2,12b-13) 
 

Gyermekek az Úr asztala körül 

  Ének: 32: 1;6 („Ó mely boldog...”) 
  Fohász 
  Imádság 
  Olvasmány / Alapige (ld. középen  )  
 Igehirdetés (ld: a túloldalon) 
 

  Ráfelelő ének: KÉ 23 
(„Én Uram, én Istenem...“) 

  Csendes imádság 
  Imádság (ld. a litlap másik oldalán jobbra  ) 
  Mi Atyánk… 
 

  Hirdetések (ld. jobb oldalon  )  
  Születésnaposok köszöntése 
 

 Záró ének: KÉ 62 („Örvendjetek..”) 
  Áldás  
  HIMNUSZ 
 

(Kérjük, hogy az énekeskönyveket helyezzük vissza a 
pad alatti polcokba Istentisztelet után! Köszönjük!) 

  GYÜLEKEZETI HÍREINK: 
 

 Beszámoló (Ancora Ifjúsági Biblia Kör; KonfIFI) 
 Ma, Istentisztelet után Gyülekezeti Nap lesz ebéddel, 

beszélgetésekkel és sok más... 
 Jövő kedd 10 órától újra Baba-Mama Kör! 
 Még van néhány hely a Kovács Endre theologus által 

vezetett Apostoli Hitvallás („Hiszekegy”) kurzusra. Egy 
e-mailben vagy személyesen a kijáratnál lehet 
jelentkezni. 

 Jövő heti alkalmaink: kedd 1000   Baba-Mama; 
szerda 1830 Hitvallás Kurzus/1.; péntek 1630   
KonfIFI utána 1730 IFI; vasárnap 955 Istentisztelet és 
gyerekistentisztelet; előtte: Kánon Kör; Imakör 
valamint hittanórák; utána: Ancora Kör 

 A Csordás-hp hozott palántákat ajándékba…. 
 A HBK alkalmak az Istentiszteletek kiegészítései,  

lehetővé teszik azt, hogy ki-ki az Istentisztelettel, 
Bibliával, vagy a hitben járás útján bármely hitbéli 
gondolattal kapcsolatos kérdéseit feltehesse, szűk 
baráti, testvéri légkörben - azokat megbeszélve, adott 
esetben megvitatva, de esély van arra is, hogy 
válaszokat kapunk. Lehet tehát jelentkezni a (a 
kijáratnál elhelyezett papíron vagy a lelkipásztornál) 6 
különböző HBK csoportba: 

>1. csoport: hétfő 1700  (v.: Hajdú-házaspár és Bornai 

Kamilla) > „Lídia-csoport”: kedd 1830  (v.: Janiné Gabi és 

Suga Gábor) > „Ecseri csoport”: csütörtök 1830 (v.: 

Szabadosné Jutka és Dereráné Éva) > „Csordás-csoport”: 
szombat du. (v.: Csordás-házaspár) > „Borsó utcai HBK”: 
vasárnap 1600 (v.: Kelemen- ill. Elbe -házaspárok > 

„Rákoscsabai HBK”: vasárnap 1500 (v.: Soltész-házaspár) 
 Néhány szó a járványhelyzetről…. 

 

Az Úr legyen Gyülekezetünk őriző pásztora! 

 

 
Olvasmány: Zsolt 32     Alapige:  Zsolt 32,8 

 

„Dávid tanítókölteménye. Boldog, akinek hűtlensége 
megbocsáttatott, vétke eltöröltetett. Boldog az az ember, 
akinek az Úr nem rója fel bűnét, és nincs lelkében álnokság. Míg 
hallgattam, kiszáradtak csontjaim, egész nap jajgatnom kellett. 
Mert éjjel-nappal rám nehezedett kezed, erőm ellankadt, mint 
a nyári hőségben. (Szela.) Megvallottam neked vétkemet, 
bűnömet nem takargattam. Elhatároztam, hogy bevallom 
hűtlenségemet az Úrnak, és te megbocsátottad bűnömet, amit 
vétettem. (Szela.) Ezért hozzád imádkozzék minden hívő, amíg 
megtalálhat. Ha nagy vizek áradnak is, nem érik el őt. Te vagy 
az oltalmam, megóvsz a bajtól, körülveszel a szabadulás 
örömével. (Szela.) Bölccsé teszlek, és megtanítalak, melyik úton 
kell járnod. Tanácsot adok, rajtad lesz a szemem. Ne legyetek 
olyan oktalanok, mint a ló vagy az öszvér, amelynek kantárral 
és zablával kell fékezni szilajságát, másképpen nem közelít 
hozzád. Sok fájdalom éri a bűnöst, de aki bízik az Úrban, azt ő 
szeretettel veszi körül. Örüljetek az Úrnak, ujjongjatok, ti, igazak! 
Vigadjatok mind, ti, igaz szívűek!” 
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megérkezést, ráhangolódást segítő 
KÉRDÉSEK 

 
 Hogyan érkeztem ma reggel Isten házába? 

Milyen terheket hordozok? 
 Miben keresem a boldogságot? 
 Mi teszi nehézzé, hogy boldog legyek a 

mindennapokban? 
 

az elhangzottak fölötti elmélkedést segítő 
KÉRDÉSEK 

 
 Mit jelent számomra a bűnbánat az 

elhangzottak alapján? 
 Az életem melyik területén nehéz keresnem 

Isten vezetését? 
 

AZ IGEHIRDETÉS FŐBB ÜZENETEI 
 
Bevezető kérdés: Mi a boldogság? Számtalan választ találunk rá egyetlen internetes kereséssel. De 

mit mond a Biblia a boldogságról? 

 

1. Ki a boldog? Aki bűnét megbánva leteszi terhét az Úr elé. 

2. Mi a bűn a zsoltáríró szerint? Hűtlenség Istennel szemben, azt megtenni, ami tiltva van, a 

gonosz utat választani. (1. vers) 

3. Mit tesz velünk  a bűn? (3-4. vers) 

4. Mit tesz Isten a bűnnel? Félreteszi, betakarja, nem számítja be. (1. és 5. vers) 

5. A bűnbocsánat következménye: 

 Isten kegyelme Jézusban 

 Isten vezetése 

 Boldogság 

6. Hogyan lehet mindez az enyém? Isten útjának követésével (8-9. vers) 

7. Hogyan tovább? 

 Beszéljenek a tettek! (Jn 8,11) 

 Látszódjon (11. vers) 

 Add tovább!  

 

IMÁDSÁG 
 

Mindenható Istenünk! 
Te azt ígérted, hogy közel vagy a megtört 
szívűekhez, légy velünk vigasztalásoddal! 

Azt ígérted megpihenteted a 
megfáradtakat, letesszük eléd terheinket. 

Azt ígérted, ha együtt vagyunk a 
nevedben, itt leszel közöttünk. 

Így állunk meg előtted és kérünk, hogy 
szólj hozzánk Urunk! 

Ámen 
_________________________ 

 
Formáld tovább bennem  

és rajtam keresztül is Üzeneted,  
hadd erősödjön fel Hangod általam is! 

 Ámen! 

 
GONDOLATOK A RÉGIEKTŐL – ÜZENETEK AZ ELŐTTÜNK JÁRÓKTÓL 

 
„Tedd a kezedet Jézus kezébe, járj együtt vele minden utadon. Megpróbálunk valami másba 

kapaszkodni - emberek vagyunk, ezért kapaszkodnunk kell valamibe, fogjuk tehát Jézus kezét.” 
(Kalkuttai Teréz) 

 


