
Istentiszteleti rend: 
Fennálló ének: 66. zsoltár 1-2. vers 

Hirdetések: (leülve) 
1. Az elmúlt héten vettünk búcsút Szíjjártó Gyula 72 éves korában 

elhunyt testvérünktől. Szeretettel emlékeznek rá gyermekei, 

akiket özvegyen egyedül, példamutatóan nevelt fel. 

2. Alapítványunk számára adónk egy százalékát szerdáig még fel-

ajánlhatjuk! (A Pathmosz Alapítvány adószáma: 18266511-1-43)  

Az alapítványok a hozzájuk beérkezett adományoktól függően is 

kapnak állami támogatást. Kérjük éppen ezért, hogy aki teheti, 

alapítványunkat is támogassa adományaival, legalább évente 

egyszer. Az adományokat banki befizetés vagy átutalás formá-

jában tudja fogadni. Számlaszám: OTP 11721002-20014933 

3. Köszönjük a már befizetett „online perselypénzeket”! 

4. Mivel a korlátozások megszűnte folyamatban van, és a napközis 

táborokat már engedik megtartani, mi is gondolkozunk a szokott 

augusztusi gyermektáborunk megtartásának lehetőségén, ter-

mészetesen a járványügyi előírásokra, ajánlásokra figyelemmel. 

Kérjük, hogy akik elengednék erre gyermeküket, a héten jelez-

zék ezt a hitoktatóknál vagy a lelkészi hivatalban!  
 

Derekas ének: 66. zsoltár 5-10. vers 

Biblia felolvasás: Pál levele az efezusiakhoz 2,11-18.  

Azért emlékezzetek meg arról, hogy ti test szerint egykor pogányok 
voltatok, akiket körülmetéletleneknek neveznek azok, akiket kézzel 
metéltek körül, hogy ti abban az időben Krisztus nélkül valók volta-
tok, Izráel közösségéből kirekesztve, és az ígéret szövetségétől ide-
genek, s reménységetek sem volt, mert Isten nélkül valók voltatok 
ezen a világon. Most pedig a Krisztus Jézusban ti, akik egykor távol 



voltatok, közeliekké lettetek a Krisztus vére által. Mert ő a mi békes-
ségünk, aki a kettőt eggyé tette, és ledöntötte a válaszfalat, az ellen-
ségeskedést az ő testében. A tételes parancsolatokból álló törvényt 
eltörölte, hogy békességet szerezve a kettőt egy új emberré teremt-
se önmagában. Megbékéltette Istennel mind a kettőt egy testben a 
kereszt által, megölve azon az ellenségeskedést; eljött, és békességet 
hirdetett nektek, távolvalóknak és békességet a közelvalóknak. Mert 
általa van szabad utunk mindkettőnknek egy Lélekben az Atyához. 
 

Imádság 

Igehirdetésre készítő ének: 369. dicséret 1. és 3. vers  

Textus: Pál levele az efezusiakhoz 2,11-13.   

Azért emlékezzetek meg arról, hogy ti test szerint egykor pogányok 
voltatok, akiket körülmetéletleneknek neveznek azok, akiket kézzel 
metéltek körül, hogy ti abban az időben Krisztus nélkül valók volta-
tok, Izráel közösségéből kirekesztve, és az ígéret szövetségétől ide-
genek, s reménységetek sem volt, mert Isten nélkül valók voltatok 
ezen a világon. Most pedig a Krisztus Jézusban ti, akik egykor távol 
voltatok, közeliekké lettetek a Krisztus vére által. 
 

IGEHIRDETÉS: (leülve)     Kirekesztve – befogadva 

Nem szeretjük, ha ki vagyunk zárva (gyerekek világa, döntések köre) 

Vágyakozunk bizonyos körökbe bekerülni (nyugat, menő kamaszok) 

Csalódunk, hogy a bekerülés nem hozza magával azt, amit vártunk. 

Van egy társaság, az Isten népe, amelyik hihetetlen előnyökkel jár. Az 

ide való bekerülést Jézus eljövetele rendkívülien megkönnyítette – 

Lépjünk be! – Ne gondoljuk zárt körnek! – Hívogassunk sokakat!  

Igehirdetésre felelő ének: 369. dicséret 4. vers 

Imádság (fennállva)  

Csendes perc  



Mi Atyánk  

Himnusz  

Áldás 

Kivonuló ének: (leülve) 736. ének  
 

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

Gyülekezeti bibliaóra:   szerda 16 óra szünetel 

Baba-mama kör:    péntek 10 óra szünetel 

Kékkeresztes bibliaóra:  péntek 17:30 online 

Ifjúsági bibliaóra:   szombat 17 óra online 

Gyermek-istentisztelet:  vasárnap 9 óra online  

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

Bővebb információ a honlapon! 

Imádkozzunk… 
… hogy a héten is közel érezzük magunkat Isten szeretetéhez! 

… hogy lássuk a környezetünkben lévőkben a lehetőséget, hogy ők is 

bármikor közel kerülhetnek Isten szeretetéhez, és tehessünk is ezért! 

… 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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Református Egyházközség 

 
Istentisztelet  

2020. május 17. 10 óra 


