
 

Istentiszteleti rend: 
 

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

Hirdetések: (leülve)  
1. A zsinat elnökségi tanácsának határozata alapján a jelenlegi jár-

ványhelyzet súlyossága miatt visszatérünk a tavaly márciusban 

bevezetett gyakorlathoz: Arra bíztatunk mindenkit, hogy aki csak 

teheti, online formában, otthonról vegyen részt gyülekezeti al-

kalmainkon. Az előrejelzések szerint március 26-án hoz a zsinati 

tanács újabb döntés arról, hogy a továbbiakban lehetnek-e ismét 

nyilvános istentiszteletek.  
 

2. Az istentisztelet végeztével presbiteri gyűlést tartunk az új gyü-

lekezeti termünkben személyesen és online bekapcsolódással is. 
 

 

3. Alapítványunk számára adónk egy százalékát most is felajánl-

hatjuk, a kitöltésben és adóhivatalhoz eljuttatásban is szívesen 

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

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

Kérjük a testvérek szíves előzetes jelentkezését! 

Derekas ének: 395. dicséret Isten szívén megpihenve… 

Biblia felolvasás: Pál levele az efézusiakhoz 5,8-14.  

„Mert egykor sötétség voltatok, most pedig világosság az Úrban, te-
hát járjatok úgy, mint a világosság gyermekei. Mert a világosság gyü-
mölcse minden jóságban, igazságban és valóságban van. Vizsgáljátok 
meg, hogy mi kedves az Úrnak. És ne legyen részetek a sötétség gyü- 

 



 

mölcstelen cselekedeteiben, hanem inkább leplezzétek le azokat, 
mert amiket titokban tesznek, azokról még beszélni is szégyen. Mind-
az pedig, amit a világosság leleplez, napvilágra jön, mert minden, ami 
napvilágra jön, világosság. Azért mondja: Ébredj fel, aki alszol, és tá-
madj fel a halálból, és felragyog neked Krisztus.” 

Imádság (fennállva) 

Igehirdetés előtt: 226/2-3. Gyújtsd meg szövétnekét… 

Textus: Pál levele az efézusiakhoz 5, 14.  „Ébredj fel, aki 

alszol, és támadj fel a halálból, és felragyog neked Krisztus.” 

IGEHIRDETÉS: (leülve)            „Kelj fel!” 

A legtermészetesebb késztetés a munkára: reggel van! A keresztyének hely-

zete különleges a lehunyt szemű, álombeli szörnnyel viaskodó emberek közt. 

Krisztus földre jöttével bekövetkezett az emberiség történelmi napfelkeltéje! 

– Azt hittük, ember irányítja a történéseket (én, a jó, vagy mások, a rosszak). 

– önzés helyett jóság, öntörvény helyett igazság, képzelet helyett egyenesség 

– Az öldöklő küzdelem a szem kinyitásáért folyik - vagy álmainkkal birkózunk? 

– A felkelés mozdulata átalakít (sötétség voltatok, világosság vagytok: a tett!) 

Igére felelő ének: 787/1-2. Sűrű sötét van mindenfelé… 

Imádság (fennállva)  

Mi Atyánk  

Csendes perc 

Himnusz és Székely himnusz  

Áldás 



 

Kivonuló ének: (leülve) 684. A sötétség szűnni kezd már… 
 

Következő alkalmaink: 
Kékkeresztes alkalom:   kedd 17:30 online  

Konfirmációi előkészítő II. szerda 15 óra online 

Gyülekezeti bibliaóra  szerda 18 óra online 

Konfirmációi előkészítő I.  szombat 14 óra online 

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

Gyermek-istentisztelet:  vasárnap 9 óra online 

Istentisztelet (templom):  vasárnap 10 óra online  

Bővebb információ a honlapon! 

Imádkozzunk… 
… hogy a héten se tévesszük szem elől: mindent Krisztus irányít! 

… 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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