
Istentiszteleti rend: 

Fennálló ének: 184. dicséret  

Hirdetések: (leülve) 
1. Az elmúlt héten vettünk búcsút özv. Varga Sándorné Bori Vilma 88 éves, 

Fazekas Istvánné Torzsás Irén 68 éves, és Oláh Sándorné Urbin Erzsébet 

79 éves testvérünktől. Emlékük legyen áldott. Szeretteiket vigasztalja a 

Szentlélek Isten! 

2. Nagypénteken és húsvét két napján is látható lesz az úrvacsorás 

istentiszteletünk a gyülekezet facebook oldalán. Húsvétvasárnap 9 órától 

online alkalmon vehetnek részt gyermekeink a Google Hangouts alkal-

mazás segítségével. Aki igényli ezt, kérjük, az én e-mail-címemen minél 

hamarabb jelezze ezt! (keritamas1962@gmail.com) 

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. Az eci.ec.europa.eu/010/public/#/initiative 

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

4. Alapítványunk számára adónk egy százalékát most is felajánlhatjuk, a ki-

töltésben és adóhivatalhoz eljuttatásban is szívesen segítünk! (A Path-

mosz Alapítvány adószáma: 18266511-1-43) 

5. Mátraházi hétvégénkre a jelentkezéseket egyelőre felfüggesztjük a 

járványügyi helyzet bizonytalansága miatt.  

Az újabb fejleményekről tájékoztatást fogunk adni. 

Derekas ének: 648. ének 

Biblia felolvasás: Pál levele az efezusiakhoz 2,1-7. 

Titeket is megelevenített, akik halottak voltatok vétkeitek és bűnei-
tek miatt, melyekben jártatok egykor e világnak megfelelően a leve-
gőbeli hatalmasság fejedelme szerint, ama lélek szerint, amely most 
az engedetlenség fiaiban munkálkodik. Egykor mi mindnyájan ezek 
között forgolódtunk, követve testünk kívánságait, cselekedve a test 

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


és a gondolatok akaratát, és természet szerint a harag fiai voltunk, 
mint mások is. De az irgalomban gazdag Isten az ő nagy szeretete 
által, amellyel minket szeretett, minket, akik halottak voltunk vétke-
inkben, Krisztussal együtt megelevenített – kegyelemből van üdvös-
ségetek –, és vele együtt feltámasztott, és vele együtt ültetett a 
mennyekbe Krisztus Jézusban, hogy megmutassa az eljövendő idők-
ben az ő kegyelmének felséges gazdagságát irántunk való jóságából a 
Krisztus Jézusban. 

Imádság 

Igehirdetésre készítő ének: 377. dicséret 1-2. vers  

Textus: Pál levele az efezusiakhoz 2,1-2.    

„…halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt, melyekben jártatok 
egykor e világnak megfelelően…” 

IGEHIRDETÉS: (leülve)     Isteni – vagy világi élet? 

A bűnös élet részletezése: - világi (Bújjak el egy sarokba? Egyik fülemen be, a másikon ki?) 

Jézus együtt evett, ivott bűnösökkel – A zsidó vezetők ügyeltek az Úrnak szentelt ünnepre. 

Itt együtt van két „világ” jelentésű görög szó: „jártatok gyöngysorral a jelenkor nyakában” 

– Járni, vagyis tevékenyen élni (nem félrevonulva, megtagadva, vagy csak élvezve valamit)  

– Az Istennek tetsző élet is gyöngysor kell legyen! (Éppen a világ áldozza neki a selejtet!) 

– Különbség: annyira a jövőnek élni, ami teljesen a jelen dolgai fölé emel (az Isten országa) 

Ez tegye egyedülállóvá, azaz valódivá a hívő életünket! (Gyöngysor a Mindenható nyakán)   

Igehirdetésre felelő ének: 377. dicséret 3. vers 

Imádság (fennállva)  

Csendes perc  

Mi Atyánk  

Himnusz  

Székely himnusz 



Áldás 

Kivonuló ének: (leülve) 775. ének  

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

Gyülekezeti bibliaóra: szerda 16 óra szünetel 

Baba-mama kör: péntek 10 óra szünetel 

Nagypénteki úrvacsorás istentisztelet: péntek 10 óra 

Ifjúsági bibliaóra: szombat 17 óra online 

Gyermek-istentisztelet: vasárnap 9 óra online  

Húsvéti úrvacsorás istentisztelet: vasárnap 10 óra 

       hétfő 10 óra 

 

Bővebb információ a honlapon! 

 

Imádkozzunk… 
… hogy Istent dicsőítő napokat, életet élhessünk! 

… 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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