
Istentiszteleti rend: 

Fennálló ének: 605. ének 1. vers 

Hirdetések: (leülve) 

1. Alapítványunk számára adónk egy százalékát most is felajánl-

hatjuk, a kitöltésben és adóhivatalhoz eljuttatásban is szívesen 

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

2. Az alapítványok a hozzájuk beérkezett adományoktól függően is 

kapnak állami támogatást. Kérjük éppen ezért, hogy aki teheti, 

alapítványunkat is támogassa adományaival, legalább évente 

egyszer. Az adományokat az alapítvány banki befizetés vagy 

átutalás formájában tudja fogadni. Számlaszáma: OTP Bank Nyrt. 

11721002-20014933 

3. Köszönjük a már befizetett „online perselypénzeket”! 

4. A múlt vasárnapi, istentisztelet utáni beszélgetés technikai okok-

ból csak nehezen, fél 12 körül indult, de végül sikerült. Köszönjük 

az akkori maroknyi csapatnak a kitartását. Mára reméljük, bele-

tanultunk az új lehetőségbe, és valóban pár perc szünet után 

mindenki csatlakozni tud a honlapon megadott módon! 

Mindenkit szeretettel várunk! Jó volna minél több kedves 

testvért látni-hallani! 

Derekas ének: 30. zsoltár 

Biblia felolvasás: Lukács evangéliuma 19,1-9.  

Ezután Jézus Jerikóba ért, és áthaladt rajta. Élt ott egy Zákeus nevű 
gazdag ember, aki fővámszedő volt. Szerette volna látni, hogy ki az a 
Jézus, de kis termetű lévén, nem láthatta a sokaságtól. Ezért előrefu-
tott, és felmászott egy vadfügefára, hogy lássa őt, mert arra kellett el-



mennie. Amikor Jézus odaért, felnézett, és így szólt hozzá: Zákeus, jöjj 
le hamar, mert ma a te házadban kell megszállnom. Ekkor sietve 
lejött, és örömmel befogadta. Akik ezt látták, mindnyájan zúgolódtak, 
és így szóltak: Bűnös embernél szállt meg. Zákeus pedig odaállt az Úr 
elé, és ezt mondta: Uram, íme, vagyonom felét a szegényeknek adom, 
és ha valakitől valamit törvénytelenül vettem el, a négyszeresét adom 
vissza annak. Jézus így felelt neki: Ma lett üdvössége ennek a háznak, 
mivelhogy ő is Ábrahám fia. Mert az Emberfia azért jött, hogy 
megkeresse és megtartsa az elveszettet.  

Imádság 

Igehirdetésre készítő ének: 605. zsoltár 2-3. vers  

Textus: Pál levele az efezusiakhoz 2,10.                    

Mert az ő alkotása vagyunk Krisztus Jézusban jó cselekedetekre te-
remtetve, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk. 

IGEHIRDETÉS: (leülve)     Kegyelemből - cselekedet 

Hogyan tekintünk a kegyelemre? – Nem cél az, csak eszköz, mely ál-

tal a jó cselekedetek megvalósulnak, s az örök élet már itt elkezdődik 

Új teremtés kezdődik vele – melyben jelentőséget kap a régi (anyagi) 

– a keresztyén élet Isten műalkotása, képességből, hiányból, dacból 

– csak Jézus Krisztusban nyílt reá lehetőség (új lelkület, gondolkozás) 

– jócselekedetek helyett „jó cselekedetek” (a hétköznap virágzik fel) 

– várjuk kíváncsian, a (talán sokkoló) helyzettel minek is „ágyaz meg” 

– nem bonyolult erőfeszítés, csak „séta”, ha a jó oldalon maradunk!  

Igehirdetésre felelő ének: 497. dicséret 6-7. vers 

Imádság (fennállva)  



Csendes perc, Mi Atyánk  

Szózat, Áldás 

Kivonuló ének: (leülve) 751. ének  
 

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 a héten is megélhessük, amiket Isten elkészített nekünk! 

… 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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