
Istentiszteleti rend: 

Fennálló ének: 627. ének 1. vers 

Hirdetések: (leülve) 
1. A héten vettünk búcsút Kreisch József 80 és Lovász Sándor 51 

éves korában elhunyt testvérünktől. Szeretettel emlékeznek 

rájuk családjaik, akiknek innen is a Szentlélek vigaszát kérjük! 

2. Az elmúlt pénteken újraindult a baba-mama kör. Egyelőre a 

vezetőjének munkabeosztása függvényében tartjuk meg. 

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

jelentkezési lapokat az árak ismeretében fogjuk nyomtatni. 

4. Ifjúsági táborunk augusztus 19-24. között lesz a Somogy megyei 

Kőröshegy református szálláshelyén. Költsége teljes ellátással, 

utazással 23 ezer forint. E hó végéig várjuk a jelentkezéseket 

ötezer Ft előleg befizetése mellett.  

5. 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. 

6. Június 21-én az istentiszteleten Kósa Márk szigetszentmiklósi 

illetőségű végzős teológiai hallgató szolgál igével köztünk. 
 

Derekas ének: 100. zsoltár  

Biblia felolvasás: Pál levele az efezusiakhoz 3,7-13.  



(Az evangéliumnak) „lettem szolgájává az Isten kegyelmének ajándé-
kából, amelyet erejének megnyilvánulása szerint nekem adott. Ne-
kem, minden szent között a legkisebbnek adatott az a kegyelem, hogy 
a pogányoknak hirdessem Krisztus kikutathatatlan gazdagságát, és 
hogy világossá tegyem mindenki előtt, mi a rendje annak a titoknak, 
amely el volt rejtve örök időktől fogva Istenben, aki mindeneket 
teremtett azért, hogy most az egyház által megismertesse a mennyei 
fejedelemségekkel és hatalmasságokkal Isten sokféle bölcsességét az 
ő örök végzése szerint, amelyet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban 
valósított meg. Őbenne van a mi bátorságunk, és a benne való hit által 
bizalommal járulhatunk Istenhez. Kérlek tehát benneteket, ne csüg-
gedjetek el az értetek viselt nyomorúságaim miatt, amelyek a ti dicső-
ségetekre vannak.” 

Imádság (fennállva) 

Igehirdetésre készítő ének: 735. ének 1. vers 

Textus: Pál első levele a korinthusiakhoz 9,23.    Mindezt 

pedig az evangéliumért teszem, hogy én is részestárs legyek abban. 

IGEHIRDETÉS: (leülve)     Evangélium-mánia 

Belülről Pál „megvilágosodott” – a változás kívülről őrületnek tűnik! 

„Bolond vagy te, Pál!” „nem tehetem…” „kényszer nehezedik rám…” 

Választóvonal húzódik itt. - Hogyan magyarázza a magatartását Pál? 

– Váratlanul és érdemtelenül megajándékozták - az angyaloknak is új 

– A továbbadás a befektetés „hogy világossá tegyem mindenki előtt” 

Épp ezért visszaszorítani kell megtanulni (csontjaimba rekesztett tűz) 

– Különös bátorságnak látszik, pedig csak a legjobban felfogott érdek 

Bár te is! (Acs 26,29) Kapjuk el, tanuljuk visszafogni, legyünk bátrak! 

Igehirdetésre felelő ének: 735. ének 2. vers 



Imádság (fennállva)  

Csendes perc, Mi Atyánk  

Áldás 

Kivonuló ének: (leülve) 397. dicséret 3-5. vers  
 

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

Gyülekezeti bibliaóra:   szerda 17 óra (gyül. terem) 

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 a legnagyobb befektetés mozgasson meg e héten is minket! 

… 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 a harangszobába.  
 

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/


Budapest-Csepel-Központi 

Református Egyházközség 

 
Istentisztelet  

2020. június 14. 10 óra 


