
 

Istentiszteleti rend: 
 

Fennálló ének: 627/1. Igéddel áldj meg bennünket, Urunk…  

Hirdetések: (leülve)  
 

 

1. Az elmúlt vasárnap egyházunk rendje szerint Bibliavasárnap volt. 

Ilyenkor a perselypénzt a bibliaterjesztés céljaira küldjük tovább. 

Köszönjük a múlt vasárnap még jelen lévő testvéreinknek az 

összegyűlt csaknem 40 ezer forintot, melyet már átutaltunk. 
 

2. Alapítványunk számára adónk egy százalékát most is felajánl-

hatjuk, a kitöltésben és adóhivatalhoz eljuttatásban is szívesen 

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

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

Kérjük a testvérek szíves előzetes jelentkezését! 

Derekas ének: 23. zsoltár Az Úr énnékem őriző pásztorom… 

Biblia felolvasás: Pál levele az efézusiakhoz 5,8-17.  

„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 Jól gondoljátok meg 
azért, hogyan járjatok: nem mint esztelenek, hanem mint bölcsek.  



 

Áron is megvegyétek az alkalmat, mert a napok gonoszok. Azért ne 
legyetek esztelenek, hanem értsétek meg, hogy mi az Úr akarata..” 

Imádság (fennállva) 

Igehirdetés előtt: 167. dicséret Jöjj, mondjunk hálaszót… 

Textus: Pál levele az efézusiakhoz 5, 15-17.  

„Jól gondoljátok meg azért, hogyan járjatok: nem mint esztelenek, 
hanem mint bölcsek. Áron is megvegyétek az alkalmat, mert a napok 
gonoszok. Azért ne legyetek esztelenek, hanem értsétek meg, hogy 
mi az Úr akarata.” 

IGEHIRDETÉS: (leülve)            Bölcs életvezetés 

Késztetések: a cél (végső ítélet), az indítás (felkelt a nap) és maga az út (járj) A 

közlekedés napjaink fontos része, a hívő életben a legfontosabb az út maga 

(Nincs varázssipkánk és a cél nem szentesíti az eszközt) Tanulóvezető vagyok. 

– Mielőtt kormányhoz ülhetünk, fel kell készülni (műszaki, elsősegély, kresz) 

ismerni a világot, legfőképp az emberek belső világát, és keresztyénnek lenni 

– Az egyik legfontosabb tényező az idő: résen legyek, menjek, ha lehetőség 

nyílik (nem elrohanni mellette, átgázolni rajta: utunk „lélektől lélekig” vezet!) 

– A legváltozatosabb helyzetekbe kerülünk, ahol mindig jól kellene dönteni. 

Milyen jó, hogy mellettünk van az oktató: tanácsol, enged, értékel, közbenyúl 

Igére felelő ének: 627/2. Igéddel hívtál most is, hű Urunk… 

Imádság (fennállva)  

Mi Atyánk  

Csendes perc 

Szózat 



Áldás 

Kivonuló ének: (leülve) 666. ének Dicsérjük Istent! Mind… 

 

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 bölcsen vezessük élet-autónkat, mint tanulók! 

… 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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Istentisztelet  

2021. március 14. 10 óra 


