
Istentiszteleti rend: 

Fennálló ének: Ó, segíts Jézus, te fény vagy és élet 1. vers 

Hirdetések: (leülve) 
1. A héten vettünk búcsút Tóth Gábor 93, Oláh Sándor 69 és 

Silber Tibor 76 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 előkészítő alkalma július 3-án, péntek este 

5 órakor lesz. Szeretettel várjuk mindazokat, akik bármilyen 

szolgálatot vállalnak (gyermekfoglalkozás, süteménysütés, 

takarítás, szállítás stb) 

3. Ifjúsági táborunk augusztus 19-24. között lesz a Somogy me-

gyei Kőröshegy református szálláshelyén. Költsége teljes ellá-

tással, utazással 23 ezer forint. E hó végéig várjuk a jelentkezé-

seket ötezer Ft előleg befizetése mellett.  

4. Köszönjük, hogy az online istentisztelet résztvevői is eljut-

tatják a perselypénzt hozzánk. Így gyülekezetünk anyagi hely-

zete továbbra 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. Ezen a hétvégén 64 fő gyülekezetünkből családi hétvégén van 

a lelkipásztor vezetésével. Az esedékes úrvacsoraosztás emi-

att a jövő vasárnap lesz. 

Derekas ének: 395. dicséret 



Biblia felolvasás: Pál levele az efezusiakhoz 3, 14-21.  

Ezért meghajtom térdemet az Atya előtt, akiről neveztetik minden nemzetség 
mennyen és földön, hogy adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, 
hogy hatalmasan megerősödjetek az ő Lelke által a belső emberben, hogy 
Krisztus lakjon hit által a szívetekben a szeretetben meggyökerezve és megala-
pozva, hogy képesek legyetek megérteni minden szenttel együtt, hogy mi a 
szélesség, hosszúság, magasság és mélység, és megismerjétek Krisztus minden 
ismeretet felülhaladó szeretetét, hogy így beteljesedjetek az Isten egész teljes-
ségéig. Aki kéréseink és gondolataink mértékén felül is képes mindent bősége-
sen megtenni az ő bennünk munkálkodó ereje szerint, azé a dicsőség az 
egyházban Krisztus Jézus által, minden nemzedéken át örökkön örökké. Ámen. 

Imádság (fennállva) 

Igehirdetésre készítő ének: 463. dicséret 1-2. vers 

Textus: Pál levele az efezusiakhoz 3,14-16.     

Ezért meghajtom térdemet az Atya előtt, akiről neveztetik minden nemzet-
ség mennyen és földön, hogy adja meg nektek dicsőségének gazdagsága sze-
rint, hogy hatalmasan megerősödjetek az ő Lelke által a belső emberben…  

IGEHIRDETÉS: (leülve)     Igaz imádság 

Pál imádsága minta lehet számunkra is. (A lelki növekedést is Istentől kérjük!) 

– „ezért”: imádsága témáját Isten adta meg (a más témáink nem a legjobbak) 

– „meghajtom térdemet”: állás helyett - ez alázat, nem adhatok növekedést 

– „az Atya előtt”: aki az apaság ősképe, a fejlesztő „edzőnk”, Ő ért is hozzánk  

A legjobb kívánság magunknak és másoknak, Isten Lelke által: Növekedjünk! 

Igehirdetésre felelő ének: 463. dicséret 3-4. vers 

Imádság (fennállva)  

Csendes perc  



Mi Atyánk 

Szózat  

Áldás 

Kivonuló ének: (leülve) Ó, segíts Jézus, te fény vagy 2-7.  
 

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 10 óra (online is)  

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 
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Budapest-Csepel-Központi 

Református Egyházközség 

 
Istentisztelet  

2020. június 28. 10 óra 


