
Istentiszteleti rend: 
Fennálló ének: 296. dicséret 1. vers 

Hirdetések: (leülve) 
1. Az elmúlt héten vettünk búcsút Vojtkó László 85 éves 

testvérünktől. Felesége, gyermekei, menye, unokája a boldog 

feltámadás reménysége alatt köszönték meg életét. 

2. Pénteken gyermektábori megbeszélés volt itt, a templomban. 

Segítségeket keresünk az aug. 8-i sátorállításhoz, táborbe-

rendezéshez és a gyermektábor idején (aug. 10-14) a nap végi 

takarításokhoz. Minél többen jelentkezünk, annál kevesebb 

hárul egy emberre. A tábort megelőző megbeszélés aug. 2-án 

vasárnap, istentisztelet után lesz. Az általános iskolás korú 

gyermekek számára jelentkezési lapokat lehet elvinni, 2000 Ft 

előleg befizetése mellett e hó végéig lehet jelentkezni! 

3. A gyermekalkalom mától a régi rend szerint lesz, valós jelenlét-

tel, az istentisztelettel egy időben. Ennek online közvetítésén is 

dolgozunk, ez várhatóan két hét múlva valósulhat meg. 

Derekas ének: 296. dicséret 2-4. vers 

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 megalapozva, 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 



teljességéig. Aki kéréseink és gondolataink mértékén felül is képes 

mindent bőségesen megtenni az ő bennünk munkálkodó ereje 

szerint, azé a dicsőség az egyházban Krisztus Jézus által, minden 

nemzedéken át örökkön örökké. Ámen. 

Imádság 

Igehirdetésre készítő ének: 474. dicséret  

Textus: Pál levele az efezusiakhoz 3, 17.   

„Krisztus lakjon hit által a szívetekben  
a szeretetben meggyökerezve és megalapozva” 

IGEHIRDETÉS: (leülve)     Ki lakik bennem? 

Ki lakik egy házban? (gazdag, szegény, cigány – de milyen ember ő? 

„Törd be az ablakát, majd megtudod!” (bosszú, önsajnálat, gőg - ?)     

-- Hívő emberekért imádkozik: ne a sarokban, ne vasárnap délelőtt, 

ne a ház feliratában – gazdaként lakozzék, birtokán belül állandóan! 

– „hit által”, vagyis nem ez az elsődleges tapasztalat: Isten jelenléte 

sem a részletekben látható, sőt ezeken könnyen akadhatunk fenn.   

– „a szeretetben meggyökerezve és megalapozva”: nem bevonul, 

hanem kicsírázik – a táplált és mutogatott csecsemő egyszer kilép. 

Az úrvacsorában „a ház mélyén” folyik a bensőséges családi élet… 

Úrvacsorára készítő ének: 436. dicséret 1-3. vers  

Úrvacsorai ének: 735.736. 737. ének (743) 

Imádság (fennállva), Mi Atyánk 

Himnusz, Székely himnusz 



Áldás 

Kivonuló ének: (leülve) 296. dicséret 5-7. vers 
 

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

Gyülekezeti bibliaóra:  szerda 17 óra (alagsor) 

Kékkeresztes bibliaóra:  péntek 17:30 online 

Ifjúsági bibliaóra:   szombat 17 óra (alagsor) 

Gyermek-istentisztelet:  vasárnap 10 óra (alagsor) 

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

  

Bővebb információ a honlapon! 

Imádkozzunk… 

… hogy Krisztus egyre erősebb jelenlétét tapasztaljuk 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 istentiszteletek előtt 

negyedórával közös imádságra a templomban, az irat-

terjesztés mögötti harangszobában! 
 

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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