
Istentiszteleti rend: 

Fennálló ének: 66/1. Örvendj, egész föld, az Istennek…  

Keresztelői ének: 746/1-2. Az Úr csodás kegyelme járt… 

Keresztelő: Máté evangéliuma 28,16-20 Ráraknánk a csillagokat is. 

Hirdetések: (leülve)  
1. Az elmúlt héten búcsúztak szerettei Mursa Sándorné Botos Ibolya 53 

éves, Mester Istvánné Kun Irén 76 éves, Ősz Gáborné Pais 59 éves és 
Somodi István 52 évesen elhunyt testvérünktől.  
A Szentlélek vigasztalását kérjük a gyászoló családok számára!  

2. A mai istentiszteleten megkereszteltük Tóth Mirella leánygyermekét, 
Tóth Zsaklin Ildikót, valamint Hájas Dániel és Balogh Erzsébet Tünde 
gyermekét, Nádasdi Dánielt. 
A Szentlélek segítse a családokat a gyermekek keresztyén nevelésében! 

3. Szeretettel ajánljuk a testvérek figyelmébe a jövedelemadónk két 
százalékát, melyekről idén is rendelkezhet mindenki, akár adóbevallá-
sától függetlenül is, május 20-i határidővel. Éljünk ezzel a lehetőséggel és 
biztassunk másokat, családtagjainkat is erre! Az egyházi százalékot 
református egyházunk egésze tudja fogadni a 0066 technikai számon, a 
civil szervezeti százalékot viszont egyházközségünk „Pathmosz” Ala-
pítványának ajánlhatjuk fel (adószám: 18266511-1-43). A kitöltésben, 
adóhivatalhoz eljuttatásban segíteni tudunk. 

4. Mátraházi hétvégénkre (jún. 3-6) a jelentkezők száma a múlt héten az 
eddigiek felére esett vissza. Mindenkit szeretettel bátorítunk a jelentke-
zésre és a védettségi igazolvány megszerzésére. Alapítványunk, ill. pályá-
zatok támogatásából jelentős kedvezményt tudunk biztosítani az árból. 

5. Jövő vasárnaptól ismét szeretettel várjuk a babajátszó szobába a legki-
sebbeket és az ovisokat az istentisztelet idejére, közös foglalkozásra. 

Éneklés: 66/5-10. De minket igen megpróbáltál… 

Igeolvasás: Pál levele az efezusiakhoz 5,25-30. 



Ti, férfiak, szeressétek feleségeteket, amint Krisztus is szerette az egy-
házat, és önmagát adta érte, hogy a víz fürdőjével az ige által meg-
tisztítva megszentelje, hogy majd dicsőségben maga elé állítsa az egy-
házat úgy, hogy ne legyen rajta szennyfolt vagy ránc, vagy valami 
hasonló, hanem hogy legyen szent és feddhetetlen. Úgy kell a férfi-
aknak szeretniük a feleségüket, mint a saját testüket. Aki szereti a 
feleségét, önmagát szereti. Mert a saját testét soha senki nem gyűlöl-
te, hanem táplálja és ápolja, amint az Úr is az egyházat, mert az ő 
testének tagjai vagyunk. 

Imádság (fennállva) 

Igehirdetés előtt: 787/1. Sűrű sötét van mindenfelé… 

Textus: Pál levele az efezusiakhoz  5,23b.   

„ő (Krisztus) a test üdvözítője”. 

IGEHIRDETÉS: (leülve)           Legyél üdvözítő!  

Az asszonyok engedelmességét elősegítendő az apostol Krisztusra hivatkozik. 
Hívő férjek óriási feladatot kaptunk, és hozzá megfelelő képesítést: „szeretni” 
– A hétköznapi és az üdvözítő (örökkévaló) szeretet közti különbség hatalmas 
– Jézus Krisztus munkásságából láthatjuk meg a legvilágosabban e szeretetet! 
– Az önmagunkról való gondoskodásból mégis könnyedén megtanulhatjuk… 
Ha Krisztusban hiszel, te is képes vagy az önfeláldozó, gondoskodó szeretetre  

Igehirdetésre felelve: 425/1. Ó, Ábrahám Ura, had áldjuk… 

Imádság (fennállva)  

Mi Atyánk  

Csendes perc 

Szózat  



Áldás 

Kivonuló ének: 787/2-4. Jézus, te vagy a hajnali fény… 

 

Következő alkalmaink: 
Istentisztelet (Olajág Otthon)  kedd 10 óra (Tejút u. 1.) 
Kékkeresztes alkalom:     kedd 17:30 (gyül. terem)  
Felnőtt konfirmációi elők.    kedd 18 óra (alagsor) 
Konfirmációi előkészítő II. év  szerda 15 óra 
Bibliaóra       szerda 18 óra online 
Konfirmációi előkészítő I. év   szombat 14 óra 
Ifjúsági bibliaóra:      szombat 16 óra (új terem) 
Gyermek-istentiszteletek:     vasárnap 10 óra  
Istentisztelet (templom):     vasárnap 10 óra (online is) 
Bővebb információ a honlapon! 

Imádkozzunk… 
… hogy a héten is tanuljuk és gyakoroljuk az áldozatos szeretetet! 

… 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. május 9. 10 óra 


