
Istentiszteleti rend: 
Fennálló ének: 189. dicséret 

Hirdetések: (leülve) 
1. Tegnap kilenc fiatal adott számot a konfirmációi előkészítőkön tanultak-

ról, név szerint: Gergely Nóra Anikó, Lovasz György Richárd, Nagy Balázs, 

Oláh Szabolcs, Szabó Márk, Szakács Márk, Szuchovszki András, Szu-

chovszki Boglárka és Szűcs Bence. Konfirmációi fogadalmat a járványügyi 

helyzet miatt jövő évben, a következő csoporttal együtt fognak tenni.  

2. A tegnapi napon fiataljaink egyidejűleg élőben és online módon is talál-

koztak. Ezentúl az ifjúsági bibliaórát (ha a járványhelyzet nem romlik) 

ebben a formában tartjuk szombatonként 5 órától. Bibliaórát most szer-

dától tartunk újra, öt órától a gyülekezeti teremben. Ha van a testvérek 

közt olyan, akinek igénye és lehetősége volna online bekapcsolódni, 

kérjük jelezze nekem! Gyermekalkalmaink ma és a következő két vasár-

napon még az eddigi online formában lesznek, reggel 9 órától. Itt is ter-

vezünk majd idővel áttérni a vegyes formára és a megszokott 10 órára. 

3. Úgy tűnik, a szokott táborainkat is megtarthatjuk a járványhelyzethez 

alkalmazkodó formában. Gyülekezeti hét végénkhez a pót időpont június 

26-28. Kérjük szépen, hogy (az idő rövidsége miatt) holnapig jelezze 

nekünk, aki részt szeretne venni rajta, hogy kiderüljön, tudunk-e az 

eddigi kedvező csoportos áron foglalni. Nagy, csoportos bemutatkozásra 

és játékra idén ne számítsunk, de az elcsendesedésre, sétára, egyéni 

beszélgetésre meg lesz a mód. Gyermektáborunk szervezését is elkezd-

tük, aug. 10-15-re, az új helyszínünket a tankerület még nem erősítette 

meg (a Kazinczy iskolát kértük). Mihelyt a helyszín és a költségek 

tisztázódnak, kiküldjük a jelentkezési lapokat. Az idei ifjúsági tábor 

egyelőre még csak a szervezés kezdetén van. 

4. A mai és a holnapi ünnepen is megterítjük az Úr asztalát, fokozottan 

ügyelve a járványügyi előírásokra. 

5. A héten lesz a trianoni békeszerződés aláírásának századik évfordulója. 

Ennek a történelmi eseménynek a hatásait gyülekezetünkben is sok 



család tapasztalta meg a saját bőrén.  Hallgassuk meg Dr. Némethi Zsolt 

testvérük megemlékező szavait!  
 

Derekas ének: 737. ének 

Biblia felolvasás: Apostolok cselekedetei 2,1-8.  

Amikor eljött a pünkösd napja, mindnyájan egy helyen voltak együtt, 
és az égből hirtelen nagy zúgás támadt, mint a sebesen zúgó szél zen-
dülése, és betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd lángnyelvhez 
hasonlók jelentek meg előttük, amelyek elkülönültek, és mindegyi-
kükre leszálltak. Ők pedig mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és kü-
lönféle nyelveken kezdtek beszélni, amint a Lélek adta nekik, hogy 
szóljanak. Abban az időben Jeruzsálemben istenfélő zsidó férfiak 
tartózkodtak minden nemzetből az ég alatt. Amikor ez a zúgás tá-
madt, az összegyűlt sokaság megzavarodott, mert mindegyik a maga 
nyelvén hallotta őket szólni. Álmélkodtak, és csodálkozva mondták 
egymásnak: Nemde valamennyien galileaiak ezek, akik beszélnek? 
Akkor hogyan hallhatja őket mindegyikünk a maga anyanyelvén? 

Imádság 

Igehirdetésre készítő ének: 396. dicséret 1. vers 

Textus: Pál levele az efezusiakhoz 2, 19.   

Ezért tehát nem vagytok már idegenek és jövevények, hanem a 
szentek polgártársai és az Isten házanépe 

IGEHIRDETÉS: (leülve)     Isten népévé válni 

Pünkösdöt az első keresztyén ünneppé ez a csodás tapasztalás tette. 

Ha nem értjük pünkösdöt, az e csodának a megélésére ösztönözhet 

– Isten népe: a hívők társadalma és Isten családja, és nem fordítva! 

Azaz Isten szeretete közelebbi tapasztalásunkká lett, mint a családé 

– Értjük egymás nyelvét, és nem csupán a szavakat, a mondatokat… - 

- Ez megtapasztalt tény: saját hibánkat ismerve be tudunk illeszkedni 

Isten népeként, tanuljuk buzgón a szeretet angyali-emberi nyelvét! 



Úrvacsorára készítő ének: 760. ének  

Úrvacsorai ének: 369. dicséret (372) 

Imádság (fennállva), Mi Atyánk, Áldás 

Kivonuló ének: (leülve) 396. ének 2-3. vers 
 

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

Gyülekezeti bibliaóra:   szerda 17 óra szünetel 

Baba-mama kör:    péntek 10 óra szünetel 

Kékkeresztes bibliaóra:  péntek 17:30 online 

Ifjúsági bibliaóra:   szombat 17 óra (online is) 

Gyermek-istentisztelet:  vasárnap 9 óra online  

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

Bővebb információ a honlapon! 

Imádkozzunk… 
… hogy örvendezhessünk Isten szeretetének ezen a héten is! 

… 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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