
Istentiszteleti rend: 

Fennálló ének: 777. ének Szívből köszönöm, Uram…  

Hirdetések: (leülve) 

1. Az elmúlt héten búcsúztak szeretteik Ladányi Ivánné Kozma 

Olga 70, Szabó Barnabás 75, Godek Ferenc 82, és Papp Miklós 

60 esztendősen elhunyt testvéreinktől. Megköszönve életüket 

az ajándékozó Istennek, Szentlélek vigasztalását kérjük gyá-

szoló testvéreink számára. „Közel van az ÚR a megtört szívű-

ekhez, és megsegíti a megsebzett lelkeket.” (Zsolt 34,19) 

2. Alapítványunk számára adónk egy százalékát most is felajánl-

hatjuk, a kitöltésben és adóhivatalhoz eljuttatásban is szíve-

sen segítünk! (Pathmosz Alapítvány adószám: 18266511-1-43) 

3. Gyülekezeti hétvégénket Mátraházára tervezzük, június 3-6-

ig. Kérjük a testvérek szíves előzetes jelentkezését! 

Derekas ének: 121. zsoltár Szemem a hegyekre vetem… 

Biblia felolvasás: Pál 1. levele a thesszalonkaiakhoz 4,1-8. 
Továbbá kérünk és intünk titeket, testvéreim az Úr Jézusban, hogy 
amint tőlünk tanultátok, hogy miképpen kell Istennek tetsző módon 
élnetek, amint így is éltek, abban egyre gyarapodjatok. Hiszen 
tudjátok, milyen rendelkezéseket adtunk nektek az Úr Jézus által. 
Mert ez Isten akarata, a ti megszentelődésetek, hogy magatokat a 
paráznaságtól megtartóztassátok, hogy mindegyikőtök szentül és 
tisztán őrizze meg testét, nem szenvedélyes érzékiségben, mint a 
pogányok, akik nem ismerik Istent, és hogy senki ne legyen szertelen, 
és ne károsítsa meg valamely dologban a testvérét, mert bosszút áll 
az Úr mindezekért, amint előbb is mondtuk nektek, és bizonyságot 
tettünk róla. Mert nem tisztátalanságra, hanem szentségre hívott el 



minket Isten. Aki azért megveti ezeket, nem embert vet meg, hanem 
Istent, aki Szentlelkét is adta nekünk. 

Imádság (fennállva) 

Igehirdetés előtti ének: 165/1.4. Itt van Isten köztünk… 

Textus: Pál levele az efezusiakhoz 5. rész 5-7.vers  „Mert azt 

jól tudjátok, hogy egyetlen paráznának, tisztátalannak vagy kapzsi-
nak, aki bálványimádó, sincs öröksége a Krisztus és Isten országában. 
Senki titeket be ne csapjon üres beszédekkel, mert ezek miatt jön el 
Isten haragja a hitetlenség fiaira. Azért ne legyetek részesei ezeknek” 

IGEHIRDETÉS: (leülve)           Mire késztet a végítélet? 

Fontos a késztetés (motiváció) – gyermekeink tanulásában – egy házasság 

működtetésében – a keresztyén életfolytatásban is (A lelki elhízás veszélyes!) 

Pál nem elégszik meg a kijelentéssel és a felszólítással, indoklásokat fűz hozzá 

Az első, amivel itt motivál a hívő életfolytatásra, meglepő módon a végítélet.. 

– Várakozásunk ellenére pozitív a késztetés: örökség, Isten (Krisztus) országa 

Létünk ajándékozó isteni akarat megnyilvánulása /Biblia-megváltás-úrvacsora 

– Az elrettentés csak ezen a kereten belül segít (senki titeket be ne csapjon…) 

A paráznaságot, elzárkózást, magányt nem véletlenül kísérik a rossz érzések! 

– Csak legbelső változás segít. Isten kérdése: mit engedünk meg magunknak? 

Ne akarjunk részesedni semmiből, ami kizár minket mennyei örökségünkből! 

Úrvacsorára készítő: 758. ének Ím, itt vagyunk előtted… 

Úrvacsorai énekek: 651, 652, 654, 655 

Imádság (fennállva)  

Mi Atyánk  

Szózat  



Áldás 

Kivonuló ének: (leülve) 165/5-6. Egyszerűvé formálj… 

 

Következő alkalmaink: 
Kékkeresztes alkalom:   kedd 17:30 online  

Konfirmációi előkészítő II. szerda 15 óra  

Gyülekezeti bibliaóra  szerda 18 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… 
… hogy elnyert örökségünk késztessen a héten is a szent életre! 

… 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) 
 

http://www.refcsepel.hu/
http://www.facebook.com/bcskre/
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