
Istentiszteleti rend: 
 

Fennálló ének: 769/1-2. Mind adjon hálát Istennek…  

Hirdetések: (leülve)  
 

 

 

1. A héten búcsúztak szerettei Timári Istvánné Tóth Gizella 85 éves, 

Csáthi Péterné Török Julianna 84 éves, Burger Sándorné Imrefi 

Judit 70 éves valamint Kovács Endréné Molnár Erzsébet 78 éves 

testvérünktől. A gyászoló családok számára Isten Szentlelke 

vigasztalását kérjük. 

 

2. A zsinati elnökség állásfoglalása szerint a húsvéti istentisztelete-

ken még nem lehetünk fizikailag együtt. Tegyük otthonunkat 

istentiszteleti hellyé! Ebben igyekszünk segíteni egy három estés 

nagyheti sorozattal, mely kedden, szerdán és csütörtök este 6 

órakor kerül fel a szokott facebook csatornára. A három ünnepi 

istentisztelet, melyet Nagypénteken és Húsvét mindkét napján 

de. 10-kor tartunk, az eddigi módon közvetítjük. Hétfőn Kovács-

Nagy Orsolya, a Pápai Református Teológiai Akadémia hallgatója 

hirdeti az igét, akit ily módon segítünk a legáció pótlásában. 

 

Derekas ének: 331/1-2. A nagy király jön: Hozsánna… 

Biblia felolvasás: Lukács evangéliuma 19,32-40.                
„A küldöttek elmentek, és mindent úgy találtak, ahogy mondta nekik. 
Amikor a szamárcsikót eloldották, azt kérdezték a gazdái: „Miért old-
játok el a szamárcsikót?” Ők pedig azt mondták: „Az Úrnak van rá 
szüksége”, és elvezették Jézushoz, majd ruhájukat ráterítették a sza-
márcsikóra, és ráültették Jézust. Ahogy ment, az emberek az útra te-
rítették előtte a ruháikat. Amikor már közeledett az Olajfák hegyének 
lejtőjéhez, a tanítványok sokasága örömében hangosan dicsérni kezd-



te Istent mindazokért a csodákért, amelyeket láttak. Ezt kiáltották: 
Áldott a Király, aki az Úr nevében jön! Békesség a mennyben, és di-
csőség a magasságban! A sokaságból néhány farizeus azt mondta ne-
ki: Mester, utasítsd rendre a tanítványaidat! Ő azonban így válaszolt: 
Mondom nektek, hogy ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani” 

Imádság (fennállva) 

Igehirdetés előtt: 673/1. és 3. Jézus, te égi szép tündöklő… 

Textus: Pál levele az efezusiakhoz 5,18-21.       

„A bortól meg ne részegedjetek, mert abban züllöttség van, hanem 
teljesedjetek be Lélekkel, beszélgessetek egymás között zsoltárok-
ban, dicséretekben és lelki énekekben; énekeljetek és mondjatok di-
cséretet szívetekben az Úrnak, mindenkor mindenért hálát adva a mi 
Urunk Jézus Krisztus nevében az Istennek és Atyának. Engedelmes-
kedjetek egymásnak Krisztus félelmében.” 

IGEHIRDETÉS: (leülve)          Mámor helyett jelenlét 

Részegség és Szentlélek? Pünkösdkor rosszindulatú, kifacsart vád… 

Egy másik világba kerültem: saját, bezárt, vagy Isten nyitott világa? 

Ez különbözteti meg az igaz hitet a tartalmatlan vallásoskodástól…     

- beszélgetés idegen nyelven (zsoltárokban stb) (a részeg összevész) 

– belülről jön a dicséret – hálával tele – versengésektől mentesen…    

- a Szentlélek éppé tesz – nyitásunkra vár – folyamatosan tölt be. 

Virágvasárnap kétféle lelkesedése - melyik van benned?   

Igére felelő ének: 331/4. Ó, édes Jézus, Atyádnak szent Fia… 

Imádság (fennállva)  

Mi Atyánk, Csendes perc 



Szózat  

Áldás 

Kivonuló ének: 769. 3-9. Épségben tartott bennünket… 

 

Következő alkalmaink: 
Kékkeresztes alkalom:   kedd 17:30 online  

Felnőtt konfirmációi elők.  kedd 18 óra  

Úrvacsorai előkészítők  kedd-szerda-csütörtök 18 online 

Nagypénteki istentisztelet péntek 10 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 Szentlélekkel telve készülhessünk az ünnepre! 

… 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 28. 10 óra 


