
Istentiszteleti rend: 

Fennálló ének: 255. dicséret 1-2. vers 

Hirdetések: (leülve) 
1. Pénteken vettünk búcsút a 85 évesen elhunyt Fehér Imréné 

Mészáros Margit testvérünktől, aki az elmúlt év istentiszteletein, 

sőt bibliaóráin még itt lehetett velünk. Családjával együtt Isten-

nek köszöntük meg életét, szolgálatait a boldog feltámadás re-

ménysége alatt. 

2. Zsinatunk elnökségének felhívásával egybehangzóan kérjük, 

hogy aláírásukkal támogassák a testvérek a nemzeti régiókról 

szóló új EU-s kezdeményezést a magyar és más kisebbségi 

területek gazdasági támogatása érdekében. Elektronikus úton, 

az eci.ec.europa.eu/010/public/#/initiative címen lehet aláírni. 

Ebben szívesen segítünk bárkinek telefonon vagy e-mail-ben. 

3. Alapítványunk számára adónk egy százalékát most is felajánl-

hatjuk, a kitöltésben és adóhivatalhoz eljuttatásban is szívesen 

segítünk! (A Pathmosz Alapítvány adószáma: 18266511-1-43)  

4. Köszönjük az eddig befizetett „online perselypénzeket”! 

5. A jövő vasárnaptól szeretnénk az istentisztelet után beszélgetni 

az igehirdetésről. Aki szívesen részt venne ebben, kérjük, jelezze 

e-mail-ben, hogy az ehhez szükséges linket megküldhessük! 
 

Derekas ének: 255. dicséret 3-5. vers 

Biblia felolvasás: János evangéliuma 10,11-16.  

Én vagyok a jó pásztor, és a jó pásztor életét adja a juhokért. A béres 
pedig, aki nem pásztor, és akinek a juhok nem tulajdonai, amikor lát- 

https://eci.ec.europa.eu/010/public/#/initiative


ja a farkast jönni, elhagyja a juhokat, és elfut, a farkas pedig elragadja 
és elszéleszti őket. A béres azért fut el, mert béres, és nincs gondja a 
juhokra. Én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyéimet, és engem 
is ismernek az enyéim, mint ahogy ismer engem az Atya, és én is isme-
rem az Atyát, és életemet adom a juhokért. Más juhaim is vannak ne-
kem, amelyek nem ebből az akolból valók, azokat is elő kell hoznom, 
és hallgatnak majd az én hangomra, és lesz egy nyáj és egy pásztor. 

Imádság 

Igehirdetésre készítő ének: 627. ének  

Textus: Pál levele az efezusiakhoz 2,7.                    

„… hogy megmutassa az eljövendő korszakokban kegyelmének mér-
hetetlen gazdagságát irántunk való jóságából Krisztus Jézusban.” 

IGEHIRDETÉS: (leülve)       Életcél 

Szeretnénk magunkat „megmutatni, hogy látva lássanak” (alkotások, 

mestermunkák, Guinness) - Jézus a vágyat jogosnak ismeri el Mk 9,35 

Pl. a temetésnél elmondják: nyitott, derűs, segítőkész, szeretetteljes 

– nem magunkat mutogatjuk, hanem Isten jóságát Krisztus Jézusban 

– ahogyan meg tudott változtatni a kereszten ránk sugárzó kegyelem 

– jóságát mutathatjuk fel, nem csak a hatalmát és a találékonyságát 

Nem múló rekordok, az eljövendő világ emlékkönyvébe légy beírva! 

Igehirdetésre felelő ének: 786. ének  

Imádság (fennállva)  

Csendes perc, Mi Atyánk  

Szózat  



Áldás 

Kivonuló ének: (leülve) 255. dicséret 6-8. vers  

 

Következő alkalmaink: 
Kékkeresztes bibliaóra:  kedd 17:30 (alagsor) online 

Gyülekezeti bibliaóra:   szerda 16 óra szünetel 

Baba-mama kör:    péntek 10 óra szünetel 

Kékkeresztes bibliaóra:  péntek 17:30 online 

Ifjúsági bibliaóra:   szombat 17 óra online 

Gyermek-istentisztelet:  vasárnap 9 óra online  

Istentisztelet (templom):  vasárnap 10 óra (online is) 
  

Bővebb információ a honlapon! 

Imádkozzunk… 
… hogy hétköznapjaink történései Isten kegyelmét dicsérjék! 

… hogy az evangélium terjedjen városunkban, kerületünkben! 

… hogy megfelelő főállású segítőt találjunk a gyülekezeti munkához! 

… hogy református óvodát, iskolát indíthassunk! 
 

Szeretettel várunk mindenkit az istentisztelet előtt negyed-

órával közös imádságra. 
 

Elérhetőségek: 

Honlap: www.refcsepel.hu 

Facebook: www.facebook.com/bcskre/ 

Telefon:  06-1-780-93-83 

Mobil:  06-30-730-21-29 

 

http://www.refcsepel.hu/
http://www.facebook.com/bcskre/
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