
Istentiszteleti rend: 

Fennálló ének: 602. dicséret 1-2. vers Istenem, lásd meg…  

Hirdetések: (leülve) 
1. Szerettei hálás szívvel emlékeznek a 10 éve elhunyt Szőke Já-

nos presbiterre. Az ő emlékére szólt a harang istentisztelet 

előtt, és szól majd 5-én, szerdán 18 órakor. 

2. A gyülekezeti ház bővítése és felújítása végéhez közeledik. 

Köszönjük a testvére türelmét, a véső takarításhoz pedig a 

segítségüket fogjuk kérni! 

3. Tegnap a gyermekekkel együtt összesen 30 fő vett részt a Ve-

lencei-tavat megkerülő kerékpártúránkon. Köszönjük a szer-

vező házaspár munkáját és a résztvevők figyelmét egymásra!  

4. Istentisztelet végeztével gyermektábori megbeszélés lesz itt, a 

templomban.  

5. Aug. 8-án, szombat de. 10-kor tábort állítunk a Kazinczy iskolá-

ban. Szeretettel várjuk autós és kézi segítségek jelentkezését! 

6. Nagyon köszönjük a kedves testvérek rendszeresen eljuttatott 

adományait, és az „online perselypénzeket” különösen is.  

7. A bejárat közelében egy „Imaláda” nevű dobozt találunk. Aki 

szeretné kéréseit vagy hálaadását más imádkozókkal - névvel 

vagy anélkül – megosztani, az fölírhatja és bedobhatja ide. 

 

Derekas ének: 459. dicséret 1-3. vers Az Isten Bárányára… 

Biblia felolvasás: Pál levele az efezusiakhoz 4, 1-6.  

Kérlek azért titeket én, aki fogoly vagyok az Úrban, hogy járjatok el-
hívatásotokhoz méltón, amellyel elhívattatok, teljes alázatossággal és 



szelídséggel, türelemmel, viseljétek el egymást szeretetben, és igye-
kezzetek megtartani a Lélek egységét a békesség kötelékében. Egy a 
test, és egy a Lélek, mint ahogy egy reménységre szól elhívásotok is. 
Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség. Egy az Istene és Atyja mindenek-
nek, aki mindenek felett van, mindent áthat, és mindenben jelen van. 

Imádság (fennállva) 

Igehirdetés előtti ének: 602/3 Istenem, nálad igaz az ítélet… 

Textus: Pál levele az Efezusiakhoz 4,1-2.     

„… járjatok… teljes alázatossággal és szelídséggel, türelemmel, 

viseljétek el egymást szeretetben…” 

IGEHIRDETÉS: (leülve)   Önkiteljesítés vagy önvisszafogás? 

Mit kér tőlem Jézus? Hogy fogjam vissza magamat: - Istennel (aláza-

tosság), - a sorsommal (szelídség) és - másokkal (türelem) szemben. 

Nem a mi szokványos módunkon, a maga különleges módján kéri ezt  

- Nem póz, nem színpad: élet („járjatok”) 

- Nem mártíromság, hanem kiteljesedés („teljes”) 

- Nem visszahúzódás, de céltudat („szeretetben”) 

- Ez a csoda még nem maga a tökély („viseljétek el egymást”) 

Ez az igazi önkiteljesedés, amit visszahúzódásommal nem érek el! 

Jézus életén ez látszik, de ha Őt követem, rajtam is megmutatkozik! 

Igehirdetésre felelő ének: 459/4. Szeretnék lenni, mint Ő… 

Imádság (fennállva)  

Csendes perc 

Mi Atyánk 



Himnusz és Székely himnusz 

Áldás 

Kivonuló ének: (leülve) 656. Volna sok okom panaszkodni… 
 

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  

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

Bővebb információ a honlapon! 

Imádkozzunk… 
… hogy ezen a héten is mások tevékeny szeretésében teljesedhessek ki! 

… hogy az evangélium terjedjen városunkban, kerületünkben! 

… leendő beosztott lelkészünkért! 

… 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 

Számlaszám (OTP): 11721026-20334846 (gyülekezetünk) 

    11721002-20014933 (alapítványunk) 

http://www.refcsepel.hu/
http://www.facebook.com/bcskre/
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