
Istentiszteleti rend: 

Fennálló ének: 68. zsoltár 1-2. vers 

Hirdetések: (leülve) 
1. A héten vettünk búcsút Bencze Györgyi 69 éves korában elhunyt 

testvérünktől. Szeretettel emlékeznek rá férje, fiai, unokái. 

Ugyancsak búcsúztunk a 79 évesen elhunyt Szabó Lászlónétól. 

2. Gyülekezetünk újabb kedves tagját vesztette el Dürgő Márta volt 

presbiter és hitoktató személyében. Pénteken 14.15-kor búcsú-

zunk tőle a csepeli temetőben, Hegedűs Lóránt lp. szolgálatával. 

3. A járvány új szakaszában gyülekezeti alkalmainkat fokozatosan 

újraindítjuk, az online lehetőség fenntartásával, hogy azok is, 

akik bátran eljöhetnek és azok is, akik saját vagy családtagjuk 

veszélyeztetettsége miatt ezt nem tehetik, részesedhessenek az 

alkalmakban. A ránk következő héten szombaton a konfirmá-

cióra felkészült fiataloknak a presbiterek előtti vizsgáját megtart-

juk, és délután az első olyan ifjúsági órát, amely már nem csak a 

képernyők közvetítésével lesz elérhető, hanem találkozhatunk 

is. A többi alkalom pünkösd után indul újra. 

4. Jövő vasárnap pünkösd lesz, ezen a napon és hétfőn is megterít-

jük az Úr asztalát és szeretettel várunk mindenkit de. 10 órakor.  
 

Derekas ének: 68. zsoltár 10. 16-17. 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: 172. dicséret  

Textus: Pál levele az efezusiakhoz 2, 13.   

Most pedig a Krisztus Jézusban ti, akik egykor távol voltatok, 
közeliekké lettetek a Krisztus vére által. 
 

IGEHIRDETÉS: (leülve)     Közel az Úrhoz 

A járvány megmutatta: nem igazán a fizikai távolság-közelség számít, 

amellett, hogy nagyon vágytunk már a valóságos találkozások után… 

Isten közelsége az ószövetségi emberek vágya és rettegése is egyben 

Krisztusban a Szentlélek által végre eljött az áhított lelki közelségünk 

Nem csupán parancsoló hatalma, vagy magasztos gondolatai révén: 

„Krisztus vére által” – halála: békejobb, a törvény vége, megnyílt út. 

Igehirdetésre felelő ének: 662. ének 1-2. vers 

Imádság (fennállva)  

Csendes perc  



Mi Atyánk  

Áldás 

Kivonuló ének: (leülve) 662. ének 3-6. vers 
 

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

Gyülekezeti bibliaóra:   szerda 17 óra szünetel 

Baba-mama kör:    péntek 10 óra szünetel 

Kékkeresztes bibliaóra:  péntek 17:30 online 

Ifjúsági bibliaóra:   szombat 17 óra (online is) 

Gyermek-istentisztelet:  vasárnap 9 óra online  

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

Bővebb információ a honlapon! 

Imádkozzunk… 
… hogy örvendezhessünk Isten közelségének ezen a héten is! 

… 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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