
Istentiszteleti rend: 

Fennálló ének: 735. ének 

Hirdetések: (leülve) 
1. A héten vettünk búcsút Kasztovszky Gyuláné Slezacsek Margit 79 

éves korában elhunyt testvérünktől. Szeretettel emlékezik rá 

családja: gyermekei, unokái, rokonok, ismerősök. 

2. A mátraházi üdülő a jelenlegi szabályok közt 50 fővel működik. 

Ez a létszám betelt az eddigi jelentkezőinkkel, a továbbiaknak 

várólistát tudunk ajánlani, vagy a szomszédos akadémiai üdülőt. 

3.  A gyermektáborunk aug. 10-15-ig lesz a Kazinczy iskolában. A 

jelentkezési lapokat az árak ismeretében fogjuk nyomtatni. 

4. Köszönjük, hogy az online istentisztelet résztvevői is eljuttatják a 

perselypénzt hozzánk. Így gyülekezetünk anyagi helyzete to-

vábbra is stabil. Ősszel valóra válhat imádságunk egy beosztott 

lelkész gyülekezetünkbe rendelésével, így ekkortól számítunk a 

testvérek fokozottabb adakozására. Köszönjük, akik már előre 

megtették ezt, bátorítva egyházközségünket erre a lépésre. 

5. Június 21-én az istentiszteleten Kósa Márk szigetszentmiklósi 

illetőségű végzős teológiai hallgató szolgál igével köztünk. 
 

Derekas ének: 241. dicséret  

Biblia felolvasás: Pál levele az efezusiakhoz 3,1-6.   Ezért 

vagyok én, Pál a Krisztus Jézus foglya értetek, pogányokért, ha ugyan 

hallottatok Isten kegyelmének rendelkezéséről, amelyet nekem adott a 

ti érdeketekben, hogy kijelentés útján ismertette meg velem a titkot, 

ahogyan már előbb röviden megírtam. Annak olvasásából megtud-

hatjátok, hogyan értettem meg a Krisztus titkát, amely más nemze-



dékek idején még nem jutott az emberek fiainak tudomására úgy, 

ahogy most kijelentetett szent apostolainak és prófétáinak a Lélek 

által, hogy a pogányok örököstársak, és ugyanannak a testnek tagjai, 

és részesei az ígéreteknek a Krisztus Jézusban az evangélium által. 

Imádság (fennállva) 

Igehirdetésre készítő ének: 369. dicséret 1-2. vers 

Textus: János evangéliuma 16,12-14.   

Még sok mondanivalóm van, de most nem tudnátok elhordozni, de 
amikor eljön az, aki az igazság Lelke, elvezet majd titeket minden 
igazságra. Mert nem magától szól, hanem azokat szólja, amiket hall, 
és a bekövetkezendőket kijelenti nektek. Ő engem dicsőít majd, mert 
az enyémből vesz, és kijelenti nektek. 

IGEHIRDETÉS: (leülve)     Krisztus titka 

A vallásban titkot látunk, keresünk (megváltás, világvége, képesség) 

Az evangélium ismételgetése lehervasztó (szeretnénk a folytatást!) 

Jézus ígérete: a Szentlélek még kijelent dolgokat – Pál titkot ért meg 

Működik még a titkokat megismertető Szentlélek ma is – és hogyan? 

– Kíváncsiságunk felett is Úr, ő tudja, mit, mikor, kivel ismertet meg 

– Minden titok mögött Krisztus lelkülete, személye áll: Mit tenne Ő? 

– Minden jelenlegi kérdésünk válasza kibomlik Őbenne, ha keressük! 

Kérdezzünk szenvedélyesen és keressük Krisztusnál a választ ma is! 

Igehirdetésre felelő ének: 369. dicséret 7-8. vers 

Imádság (fennállva)  

Csendes perc, Mi Atyánk  



Himnusz és Székely himnusz 

Áldás 

Kivonuló ének: (leülve) 659. ének  
 

Következő alkalmaink: 
Kékkeresztes bibliaóra:  kedd 17:30 (templom)  

Gyülekezeti bibliaóra:   szerda 17 óra (gyül. terem) 

Baba-mama kör:    péntek 10 óra szünetel 

Kékkeresztes bibliaóra:  péntek 18:30 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 Szentlélek válaszolhasson kérdéseinkre 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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