
Istentiszteleti rend: 
 

Fennálló ének: 367/1. Emeljük Jézushoz szemünk…  

Hirdetések: (leülve)  
 

 

 

1. A héten búcsúztak szerettei a 76 évesen elhunyt Lotters Csaba 

Lászlótól. A gyászolóknak Isten Szentlelke vigasztalását kérjük. 

 

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: 367/2-4. Azt mondta Jézus: idelenn Új próba… 

Biblia felolvasás: János evangéliuma 5,1-15.          „Ezek után 

Jézus felment Jeruzsálembe a zsidók egyik ünnepére. Jeruzsálemben 
a Juh-kapunál van egy fürdőmedence, amelyet héberül Betesdának 
neveznek. Ennek öt oszlopcsarnoka van, ahol betegek, vakok, sánták, 
bénák sokasága feküdt, várva a víz megmozdulását. Mert az Úr 
angyala időnként leszállt, felzavarta a vizet, és aki először lépett be a 
víz felzavarása után, meggyógyult, akármilyen betegségben szenve-
dett is. Volt ott egy ember, aki harmincnyolc esztendeje beteg volt. 
Ahogy Jézus ott feküdni látta, és megtudta, hogy már régóta így van, 
azt mondta neki: Akarsz-e meggyógyulni? A beteg így felelt: Uram, 
nincs emberem, hogy amikor a víz felzavarodik, bevigyen engem a 
medencébe, és mire én odaérek, más lép be előttem. Azt mondta neki 
Jézus: Kelj fel, vedd fel a nyoszolyádat, és járj! És azonnal meggyógyult 
az ember, és felvette a nyoszolyáját, és járt. Aznap pedig szombat 
volt. A zsidók azért azt mondták a meggyógyultnak: Szombat van, 



nem szabad a nyoszolyádat vinned! Erre azt felelte nekik: Aki meggyó-
gyított engem, az mondta: „Vedd fel a nyoszolyádat, és járj!” Megkér-
dezték tőle: Ki az az ember, aki azt mondta neked, hogy vedd fel és 
járj? A meggyógyult pedig nem tudta, hogy ki az, Jézus ugyanis elment 
onnan, mert ott nagy sokadalom volt. Később találkozott vele Jézus a 
templomban, és azt mondta neki: Látod, meggyógyultál, többet azért 
ne vétkezz, hogy rosszabbul ne legyen dolgod! Elment ez az ember, 
és hírül vitte a zsidóknak, hogy Jézus az, aki őt meggyógyította.” 

Imádság (fennállva) 

Igehirdetés előtt: 196/1-5. Mondjatok dicséretet… 

Textus: János evangéliuma 5,8-9.  „Azt mondta neki Jézus: 

Kelj fel, vedd fel a nyoszolyádat, és járj! És azonnal meggyógyult az 
ember, és felvette a nyoszolyáját, és járt. Aznap pedig szombat volt.” 

IGEHIRDETÉS: (leülve)          Isten kegyelmére rászorulva 

Ezekben a korlátozásokkal teli időkben eszünkbe juthat a betegség 
szó, és az ember kiszolgáltatott volta. Vágyunk arra, hogy valaki 
segítsen rajtunk, rá vagyunk szorulva a másik ember segítségére. 
Mert az elesett ember sem magán, sem máson nem tud segíteni: 
igazából az Isten kegyelmére vagyunk ráutalva teljes mértékben. 
- Jézus meggyógyította a beteget, pedig ő még nem is ismerte Őt. Ez 
Isten kegyelme a bűnös emberek felé. Jézus azokért jött, akik még 
nem ismerték fel, hogy rá van szükségük. 
- Isten tudja, mire van szükségünk, mielőtt mi elmondanánk neki. 
Tudta a sok-sok beteg között, kinek volt rá a legnagyobb szüksége. 
- Ezért hálából, mit szeretne Isten, hogy gyakorolnánk hétköznap? Mi 
is lehetünk „más valakinek az embere”. Aki segít neki, és életével Isten 
dicsőségére mutat rá.   
Isten adja, hogy a Húsvéthoz közeledve legyen erre alkalmunk! 

Igére felelő ének: 196/6-7. Hála legyen teneked… 



Imádság (fennállva), Mi Atyánk, Csendes perc 

Himnusz, Áldás 

Kivonuló ének: (leülve) 455. Testvérek, menjünk bátran… 

 

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:   szombat 16 óra online   

Gyermek-istentisztelet:  vasárnap 9 óra online 

Istentisztelet (templom):  vasárnap 10 óra online  

Bővebb információ a honlapon! 

Imádkozzunk… 
… hogy meghálálva Jézus kegyelmét, segíthessünk valakiknek! 

… 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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