
Istentiszteleti rend: 

Fennálló ének: 168. dicséret 1-2. vers Ó, Atya Isten…  

Keresztelői ének: 753. dicséret 1-2. vers Ó, örök Isten… 

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

Az Istentől kapott szeretet felelőssége továbbadásra ösztönöz 

Áldó ének: 753/3-4. Isteni Lélek, te örök fényesség… 

Hirdetések: (leülve) 
1. Az elmúlt héten búcsúztak szerettei a 66 évesen elhunyt 

Tamás Sándortól. Isten vigasztalását kívánjuk mindnyájuknak! 

2. Tegnap családi ünnepség keretében megkereszteltük Kucz-

mag Krisztián és Balla Enikő Vivien nevű gyermekét. 

3. A mai istentiszteleten megkereszteltük Horváth Krisztián és 

Csabai Szidónia Krisztián Olivér nevű gyermekét. Isten áldása 

kísérje a családokat a gyermekek hitben való nevelése útján! 

4. Gyülekezetünkben az elmúlt héten napközis gyermektábor 

volt. Köszönjük a gyermekekkel foglalkozók helytállását, és 

mindazok munkáját, akik a tábor megvalósulását bármilyen 

formában segítették, valamint a testvérek imádságait! 

5. Szerdától 15 fiatallal ifjúsági táborban leszünk Kőröshegyen, 

ezért a héten a bibliaórák kivételesen elmaradnak. Kérjük 

most is a testvérek imádságait a jövő nemzedék épüléséért! 

6. 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: 614. ének Áldd, lelkem, Istened… 

Biblia felolvasás: Zsoltárok 133.  

[Ének fölmenetelkor. Dávidtól.] Íme, mily jó és mily gyönyörűséges, 
amikor a testvérek egységben együtt laknak! Olyan, mint a drága 
olaj a fejen, amely aláfolyik a szakállon, Áron szakállán, és lefolyik 
köntöse peremére; olyan, mint a Hermón harmatja, amely leszáll a 
Sion hegyére. Csak oda küld áldást az ÚR és életet örökre! 

Imádság (fennállva) 

Igehirdetés előtti ének: 168/3-4. Nagy jóságodra méltók… 

Textus: Pál levele az Efezusiakhoz 4,4.    „…Egy a test, és egy a 

Lélek, mint ahogy egy reménységre szól elhívásotok is. …” 

IGEHIRDETÉS: (leülve)     Az újjáteremtés rendje 

Különös felsorolás veszi itt kezdetét: a legszebb szám az egy(hétszer) 

Könnyű az egyet elveszíteni, de nagyon rossz (ha több családom van, 

ha nem látok életcélt, nem tudok egységes akaratról a világ mögött) 

Nem tudok szétszakadni, de nem is kell, mert: egy a test, egy a lélek 

– „Megvan az ideje” mindennek az ég alatt (diktatúra, rák, viszályok) 

– „Először zsidónak” (ez a gyöngébb, az még nem tűri a beleszólást) 

– „Nem előzzük meg”, elhívásunk van a többiekért munkálkodni 

Drámát segítünk kibontakozni, és mind ott leszünk a tapsviharnál! 

Igehirdetésre felelő ének: 133. zsoltár Ímé, mily jó… 

Imádság (fennállva)  

Csendes perc 

Mi Atyánk 



Himnusz 

Áldás 

Kivonuló ének: (leülve) 235. dicséret Hallgass meg minket… 
 

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 egységben lássuk a világot, Isten kezében! 

… 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/


Budapest-Csepel-Központi 

Református Egyházközség 

 
Istentisztelet  

2020. augusztus 16. 10 óra 


