
Istentiszteleti rend: 

Fennálló ének: 25. zsoltár 1. vers 

Hirdetések: (leülve) 
1. A héten vettünk búcsút Mátrahegyi Antalné Bódi Judit 71 és 

Demeter Csilla 32 éves korában elhunyt testvéreinktől. Gyászoló 

szeretteik számára a Szentlélek vigaszát kérjük! „Közel van az ÚR 

a megtört szívűekhez, és megsegíti a megsebzett lelkeket.” 

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

jelentkezési lapokat az árak ismeretében fogjuk nyomtatni. 

3. 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.  

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. Jövő vasárnap a mátraházi hétvége miatt kevesen lesznek itt az 

istentiszteleten. Az esedékes úrvacsorát július 5-re halasztjuk. A  

jövő heti online közvetítést Mátraházáról igyekszünk megoldani. 

6. A mai istentiszteleten Kósa Márk szigetszentmiklósi illetőségű 

végzős teológiai hallgató szolgál igével köztünk. 
 

Derekas ének: 25. zsoltár 2-6. vers 



Biblia felolvasás: Márk evangéliuma 12,41-44.  

Jézus pedig leült a templomi persellyel szemben, és nézte, hogyan dobja a 
pénzt a sokaság a perselybe. Sok gazdag sokat dobott bele, egy szegény 
özvegyasszony pedig odamenve beledobott két fillért, azaz a legkisebb pénzt.  
Jézus odahívta tanítványait, és ezt mondta nekik: Bizony mondom nektek, 
hogy ez a szegény özvegyasszony mindenkinél többet dobott a perselybe.  
Mert mindannyian a fölöslegükből dobtak, ő azonban szegénységéből min-
dent beledobott, amije csak volt, az egész vagyonát 

Imádság (fennállva) 

Igehirdetésre készítő ének: 84. zsoltár 1-2. vers 

Textus: Pál levele a rómaiakhoz 12,1.     

Kérlek azért titeket, testvéreim, az Isten irgalmasságára, hogy okos 
istentiszteletként szánjátok oda magatokat élő, szent, Istennek tetsző 
áldozatul… 

IGEHIRDETÉS: (leülve)     Istennek tetsző áldozat 

A jeruzsálemi templomban, az „asszonyok udvarán” tartózkodik Jézus, ahol 

különböző célokra szánt perselyek vannak elhelyezve. 

Üzenete az özvegyasszony példájával számunkra is aktuális: Isten azt akarja, 

hogy az egész életedet tedd le az Ő kezébe! 

1. Jézus Krisztus szemmel tartja az életünket. Látja a gondjainkat, de azt is látja, 

életünk melyik részeit, és milyen mértékben adjuk át neki, az Ő szolgálatára. 

2. Az asszony ugyan keveset dobott a perselybe, de Isten számára az sokkal 

kedvesebb volt, hiszen mindenét odaadta. Az egész életét Istennek szánta. 

3. Mi kinek a kezébe tesszük le mindenünket? Annak, aki mindenét odaadta 

értünk! Szánjuk oda mi is bátran az életünket Istennek szent, élő hálaáldozatul. 



Igehirdetésre felelő ének: 274. dicséret  

Imádság (fennállva), Csendes perc, Mi Atyánk 

Himnusz, Áldás 

Kivonuló ének: (leülve) 655. ének  
 

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  

Gyermek-istentisztelet:  vasárnap 9 óra online  

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

Bővebb információ a honlapon! 

Imádkozzunk… 
… hogy szánjuk oda ezen a héten is mindenünket Isten szolgálatára! 

… 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/
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