
Istentiszteleti rend: 

Fennálló ének: 226/1-2. Krisztusom, kívüled nincs kihez…  

Hirdetések: (leülve) 
1. Kedves Testvérek! Négy hete találkoztunk utoljára. Akkor 

feleségem rendkívül erős influenza-szerű tünetekkel néhány 

napra ágynak esett, így az orvos gyanúja miatt önkéntes házi 

karanténba vonultunk, majd amikor a pozitív teszteredmé-

nyek megjöttek, a karanténunk hivatalossá vált. A tünetek ná-

lunk, többieknél csupán enyhe náthához hasonlóak voltak. Az 

én tüneteim tíz napja múltak el, tehát ma egy hete volt a har-

madik tünetmentes napom, amely után kérhettem a karan-

tén feloldását. Örülök, hogy újra láthatjuk egymást!  

Nagyon köszönjük minden kedves testvérünknek a sok-sok 

érdeklődést, szeretet-megnyilvánulást és imádságot! 

2. A héten vettek búcsút szerettei Nagy István Kálmán 83 éves, 

Pagács Miklósné Tóth Erzsébet 74 éves és Juhász Sándorné 

Bene Gizella 88 éves korában elhunyt testvéreinktől. Ugyan- 

csak a héten temettük kedves kékkeresztes gyülekezeti tagun-

kat, Brücknerné Nagy Gabriellát, aki csupán 56 évet élt. A 

gyászoló családok számára Isten vigasztalását kérjük. 

3. Zsinati elnökségünk hivatalos álláspontja szerint jelenleg, míg 

a kormány ezt nem szigorítja, az istentiszteleti alkalmak a 

járványügyi előírások gondos megtartása mellett látogathatók 

Derekas ének: 688. ének Kitárom előtted szívem… 

Biblia felolvasás: Pál levele az efezusiakhoz 4,17-24.      

Mondom tehát, és tanúsítom az Úr nevében, hogy többé nem élhet-
tek úgy, ahogyan a pogányok élnek hiábavaló gondolkodásuk szerint. 



Az ő elméjükre sötétség borult, és elidegenedtek az Istennek tetsző 
élettől, mert megmaradtak tudatlanságukban, és megkeményedett a 
szívük. Mivel erkölcsi érzékük eltompult, bujálkodásra adták magukat, 
mindenféle tisztátalanságot művelve mohóságukban. Ti azonban 
nem így tanultátok Krisztust; ha valóban úgy hallottatok róla, és kap-
tatok felőle tanítást, ahogyan az igaz Jézusban: vessétek le a régi élet 
szerint való óembert, aki csalárd és gonosz kívánságok miatt megrom-
lott; újuljatok meg lelketekben és elmétekben, öltsétek fel az új em-
bert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben 
teremtetett. 

Imádság (fennállva) 

Igehirdetés előtti ének: 164/1. Kegyes Jézus, itt vagyunk… 

Textus: Pál levele az Efezusiakhoz 4,17-19.     

Mondom tehát, és tanúsítom az Úr nevében, hogy többé nem élhet-

tek úgy, ahogyan a pogányok élnek hiábavaló gondolkodásuk szerint. 

Az ő elméjükre sötétség borult, és elidegenedtek az Istennek tetsző 

élettől, mert megmaradtak tudatlanságukban, és megkeményedett a 

szívük. Mivel erkölcsi érzékük eltompult, bujálkodásra adták magukat, 

mindenféle tisztátalanságot művelve mohóságukban. 

IGEHIRDETÉS: (leülve)           Értelmünk megújulása 

Lehetetlen viselkedést változtatni (ráhatások) – hacsak be nem látjuk 

Pogányok: elméjük hiábavalóságában (megalapozatlan gondolkodás) 

– Honnan származik ez? Berögzült tévelygések, kemény (merev) szív 

– Hogyan működik? Fényt kizárva, elidegenedve Isten szerinti élettől 

– Mi következik belőle? eltompult (önző) érzék, gátlástalan pénz-szex 

Csak az alapok megváltoztatására érdemes törekedni: Megváltás 

Igehirdetésre felelő ének: 164/2. Elménket, értelmünket… 



Imádság (fennállva), Mi Atyánk, Csendes perc 

Himnusz és Székely himnusz, Áldás 

Kivonuló ének: 684. ének A sötétség szűnni kezd már… 
 

Következő alkalmaink: 
Kékkeresztes bibliaóra:  kedd 17:30 online  

Gyülekezeti bibliaóra  szerda 18 óra online 

Konfirmációi előkészítő II. szerda 15 óra online 

Konfirmációi előkészítő I. szombat 14 óra online 

Ifjúsági bibliaóra (gyül. t.):  szombat 16 óra (online is)  

Gyermek-istentisztelet:  vasárnap 9 óra online 

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

Bővebb információ a honlapon! 

Imádkozzunk… 
… Istentől megvilágosított gondolkozásért magunk és mások számára! 

… hogy az evangélium terjedjen városunkban, kerületünkben! 

… hogy református óvodát, iskolát indíthassunk! 
 

Szeretettel várunk mindenkit az istentisztelet előtt negyed-

órával közös imádságra a harangszobába.  

 

Elérhetőségek: 
Honlap:      www.refcsepel.hu 

Facebook:    www.facebook.com/bcskre/ 

Telefon:  06-1-780-93-83 

Mobil:  06-30-730-21-29 

Számlaszám (OTP): 11721026-20334846 (gyülekezetünk) 

    11721002-20014933 (alapítványunk) 
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