
Istentiszteleti rend: 

Fennálló ének: 675. ének 1. vers  

Hirdetések: (leülve) 
1. Szeretettel köszöntöm az istentisztelet résztvevőit, immár nem csak a templom-

padokban, hanem a számítógépek képernyői előtt is. Több magyar református 

gyülekezet élt már eddig is az online közvetítés lehetőségével. Minket a jelenlegi 

nehéz helyzet indított arra, hogy lehetővé tegyük azon testvéreink számára is a 

részvételt, akiket, vagy akik hozzátartozóit meg kell óvnunk az életveszélytől.              

2. A hittanórákat, serdülő konfirmációi előkészítést, ifjúsági bibliaórát online tartjuk. 

3. 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 elektroni-

kusan, a https://eci.ec.europa.eu/010/public/#/initiative címen lehet, melyben 

szívesen segítünk telefonon vagy e-mail-ben. 

4. Alapítványunk számára adónk egy százalékát most is felajánl-hatjuk, a kitöltésben 

és adóhivatalhoz eljuttatásban is szívesen segítünk! (A Pathmosz Alapítvány 

adószáma: 18266511-1-43) 

5. Mátraházi hétvégénkre a jelentkezéseket egyelőre felfüggesztjük a járványügyi 

helyzet bizonytalansága miatt. Az újabb fejleményekről tájékoztatást fogunk adni. 

6. Több felajánlás érkezett hozzám, hogy szívesen segítenének a bevásárlásban magá-

nyos idős vagy beteg testvéreinknek, akik ez által eggyel kevesebb felesleges kocká-

zatnak tennék ki magukat. Kérjük, jelezze nekem, akinek magának, vagy ismerősé-

nek erre szüksége volna! 

Derekas ének: 23. zsoltár  

Biblia felolvasás: Zsoltárok könyve 27. rész   

Dávidé. Világosságom és segítségem az Úr, kitől félnék? Életemnek ereje az Úr, 
kitől rettegnék? Ha rám támadnak is a gonoszok, szorongató ellenségeim, 
hogy marcangoljanak engem, majd megbotlanak, és elesnek. Ha egy egész 
tábor jön is ellenem, nem fél a szívem. Ha háború tör is rám, én akkor is biza-
kodom. Egy dolgot kérek az Úrtól, azért esedezem: hogy az Úr házában lak-
hassam egész életemben; láthassam, milyen jóságos az Úr, és gyönyörköd-
hessem templomában. Megóv engem sátrában a veszedelem napján. Elrejt 
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sátra mélyén, magas kősziklára helyez engem. Így hát fölemelt fővel állok el-
lenségeim között, ezért örvendezve mutatok be áldozatot az Úr sátrában, és 
éneket zengek az Úrnak. Halld meg, Uram, hívó hangomat! Könyörülj rajtam, 
hallgass meg! Ha ezt mondod: Járuljatok színem elé, szívem így válaszol: Szí-
ned elé járulok, Uram! Ne rejtsd el előlem orcádat, ne utasítsd el haragosan 
szolgádat! Te vagy az én segítségem, ne vess el, ne hagyj el, szabadító Iste-
nem! Ha apám, anyám elhagyna is, az Úr magához fogad engem. Uram, taníts 
meg utadra, vezess a helyes ösvényen, mert ellenségeim vannak! Ne dobj oda 
ellenségeim indulatának, mert hamis tanúk támadtak rám, bosszút lihegnek. 
De én hiszem, hogy még meglátom az Úr jóságát az élők földjén. Reménykedj 
az Úrban, légy erős és bátor szívű, reménykedj az Úrban! 

Imádság 

Igehirdetésre készítő ének: 675. ének 2-3. vers  

Textus: Pál levele az efezusiakhoz 1,19-23.   

…hatalmának ezzel az erejével munkálkodott Krisztusban, amikor 
feltámasz-totta őt a halálból, és jobbjára ültette a mennyekben, 
feljebb minden méltó-ságnál és hatalmasságnál, minden erőnél és 
uralomnál, sőt minden névnél is, amelyet segítségül hívnak, nemcsak 
ebben a világban, hanem az eljövendőben is. Mindent az ő lába alá 
vetett, és őt tette mindenek felett az egyház fejévé. Ez az ő teste, és 
teljessége annak, aki teljessé tesz mindent mindenekben.  

IGEHIRDETÉS: (leülve)     Isten teljessége 

Isten gondolata sokakban él, de nagy a bizonytalanság: honnan tudhatom és hogyan 

tapasztalhatom meg az igazi valóságát (hindu tapasztalatunk és gondolkodásunk van…) 

Pál korában emberi eszközökkel (szigorú élet, vagy különleges élmény) hajszolták, de ő 

hirdeti: Isten teljességét bárki megtapasztalhatja Krisztusban a gyülekezet által az életben 

– Krisztusban lakozik a teljesség: lénye, halála és feltámadása  egyedülállóan biztos pont 

–  A gyülekezet által, nem tökéletességében, hanem szeretettségében láthatjuk meg Őt! 

–  Az életben: Ő nem elzárt közegben munkálkodik, hatása túlcsordul és mindent átalakít 

Ünnepeljük hát a kenyérben és a borban mindezt! 

Úrvacsorára készítő ének: 436. dicséret  



Imádság (fennállva)  

Csendes perc, Mi Atyánk 

Szózat, Áldás 

Kivonuló ének: (leülve) 434. dicséret  
 

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

Gyülekezeti bibliaóra: szerda 16 óra szünetel 

Baba-mama kör: péntek 10 óra szünetel 

Konfirmációi előkészítő 1. évfolyam: szombat 15 óra online 

Konfirmációi előkészítő 2. évfolyam: szombat 16 óra online 

Ifjúsági bibliaóra: szombat 17 óra online 

Gyülekezeti istentisztelet: vasárnap 10 óra 

Gyermek-istentisztelet: vasárnap 10 óra szünetel 

Bővebb információ a honlapon! 
 

Imádkozzunk… 
… köszönjük meg az Isten teljességét Krisztusban és éljünk vele! 

… 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 
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