
Istentiszteleti rend: 

Fennálló ének: 369. dicséret 1-2. vers Jövel, Szentlélek Úr…  

Keresztelői ének: 329. dicséret 2. vers Nem éltem még… 

Keresztelő: Máté evangéliuma 28. rész 16-20. vers 

A keresztelés a bűn okozta törés begyógyításának a kezdete 

Áldó ének: 134. zsoltár 3. vers Megáldjon téged az Isten… 

Hirdetések: (leülve) 
1. Az elmúlt héten búcsúztak szerettei Finochi Jánostól, aki 75 

évesen hunyt el. Isten vigasztalását kívánjuk mindnyájuknak! 

2. A mai istentiszteleten megkereszteltük Hári József és Horváth 

Zsuzsanna Anna nevű, Feke Attila és Horváth Katalin Konrád 

nevű, valamint Pap Ádám András és Pintér Melinda Eszter 

Krisztián Lajos nevű gyermekét. Isten áldása kísérje a családo-

kat a gyermekek hitben való nevelése útján! 

3. Gyülekezetünk gyermektábora holnap veszi kezdetét. Kérjük 

imádságainkban Isten áldását a 46 gyermek tanítására! 

4. Nagyon köszönjük a kedves testvérek rendszeresen eljuttatott 

adományait, és az „online perselypénzeket” különösen is.  

5. 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: 789. ének Új szívet adj… 

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: 369/3 Távoztasd el mi lelkünknek… 

Textus: Pál levele az Efezusiakhoz 4,3.    „…és igyekezzetek 

megtartani a Lélek egységét a békesség kötelékében …” 

IGEHIRDETÉS: (leülve)     A Lélek egysége 

Széthúzó világban élünk (házastársak, gyermekek, testvérek, munka),  

pedig „csak oda küld az Úr áldást”, ahol egység van (Zsoltárok 133)      

- A Lélek egysége nem külső: Isten ismeretéből fakad (családi egység)       

- Nem mi munkáljuk, hanem a Szentlélek, sokszor éppen ellenünkre! 

- Fontos feladatunk: megtartani (figyelni, vigyázni rá, mert visszajelez) 

- Békétlen dolgaink rontják meg (a kötelékből kiesünk) „szabadságra” 

Gyülekezetünk legyen a Lélek egységének gyakorlóterepévé!  

Igehirdetésre felelő ének: 369/4. Jövel, gerjeszd fel… 

Imádság (fennállva)  

Csendes perc 

Mi Atyánk 

Szózat 



Áldás 

Kivonuló ének: (leülve) 741. Bár szétszakadva él… 
 

Következő alkalmaink: 
Gyermektábor (Kazinczy iskola) hétfőtől péntekig 

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 vigyázzunk az egységre Istennel, egymással! 

… 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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