
Istentiszteleti rend: 
Fennálló ének: 26:1-2. Légy ítélőm, Uram… 

A fiatalok szolgálata: Tüzed, Uram Jézus, szítsd a szívemben… 

Hirdetések: (leülve) 
1. Az elmúlt héten búcsúztunk az életének 90. évében a zalaapáti 

idősek otthonában elhunyt özv. Gáti Gyuláné Piszter Annától. 

Leányának, a béke-téri idősotthonban élő Gáti Annának és 

családjának a Szentlélek vigasztalását kérjük innen is!  

2. Tegnap du. a ráckevei református templomban kérték Isten ál-

dását házasságukra Tesánszki Attila görög katolikus gépkocsi-

vezető és Héregi Noémi ref. asszisztens, csepeli lakosok. 

3. Házasulandókat hirdetek: Pandur Norbert és Rácz Mária, 

gyülekezetünk tagjai jövő szombaton fél 4-kor templomunk-

ban kérik Isten áldását házasságukra.  

A Szentlélek Isten formálja a gyülekezetünkben induló házas-

ságokat erős hármas kötéllé, mely nem hamar szakad el! 

Derekas ének: 26: 4. 6. 8. 10.  

 A hazug emberek Nálam nem kedvesek… 

Biblia felolvasás: Apostolok cselekedetei 9,1-20.    
Saul pedig – még fenyegetéstől és öldökléstől lihegve az Úr tanítványai ellen – 
elment a főpaphoz, és leveleket kért tőle Damaszkuszba a zsinagógákhoz, hogy 
ha talál némelyeket, akik ezt az utat követik, akár férfiakat, akár nőket, 
megkötözve Jeruzsálembe vihesse őket. Útközben azonban, ahogy Damasz-
kuszhoz közeledett, hirtelen fény sugározta körül az égből, és földre esve egy 
hangot hallott, amely ezt mondta neki: Saul, Saul, miért üldözöl engem? Ő azt 
kérdezte: Kicsoda vagy, Uram? Az Úr pedig így válaszolt: Én vagyok Jézus, akit 
te üldözöl. De kelj fel, és menj be a városba, és majd megmondják neked, mit 
kell tenned. A vele utazó férfiak pedig némán álltak, mert hallották ugyan a 
szót, de senkit sem láttak. Saul felkelt a földről, de amikor kinyitotta a szemét, 
semmit sem látott, azért kezénél fogva vezették be Damaszkuszba. És három 
napig nem látott, nem evett és nem is ivott. Volt pedig egy tanítvány 



Damaszkuszban, név szerint Anániás, akihez így szólt az Úr látásban: Anániás! 
Ő pedig azt mondta: Íme, itt vagyok, Uram! Az Úr pedig azt mondta neki: Kelj 
fel, és menj el az úgynevezett Egyenes utcába, és keress föl Júdás házában egy 
Saul nevű tarzuszi embert, mert íme, imádkozik, és látomásban azt látta, hogy 
egy Anániás nevű férfi bemegy hozzá, és kezét ráteszi, hogy lásson. Anániás 
pedig így válaszolt: Uram, sokaktól hallottam e férfi felől, hogy mennyi rosszat 
tett a te szentjeid ellen Jeruzsálemben, és itt is felhatalmazása van a 
főpapoktól, hogy mindazokat megkötözze, akik a te nevedet segítségül hívják. 
De az Úr azt mondta neki: Menj el, mert ő nekem választott eszközöm, hogy 
hordozza az én nevemet a pogányok, a királyok és Izráel fiai előtt. Mert én 
megmutatom neki, mennyit kell az én nevemért szenvednie. Elment azért 
Anániás, bement a házba, rátette kezét, és azt mondta: Atyámfia, Saul, az Úr 
küldött engem, az a Jézus, aki megjelent neked az úton, ahogy jöttél, hogy újra 
láss, és beteljesedj Szentlélekkel. És azonnal mintha pikkelyek estek volna le a 
szeméről, mindjárt visszanyerte látását, felkelt és megkeresztelkedett, majd 
miután evett, megerősödött. Saul néhány napig a damaszkuszi tanítványokkal 
volt, és azonnal hirdetni kezdte a zsinagógákban Jézust, hogy ő az Isten Fia. 

Imádság (fennállva) 
Igehirdetés előtti ének: 464:1 Jöjj, királyom, Jézusom… 

Textus: Pál levele az Efezusiakhoz 4,5.  
„Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség.” 

IGEHIRDETÉS: (leülve)     Hol húzódik a határ? 

Isten országa keveredik: halakkal teli háló, tíz szűz, juhok és kecskék. 

Mindkettő azt hiszi, hogy felvétetik, pedig egyikük téved: otthagyják. 

Mitől felismerhető, miben „egy” az Isten igazi népe? (Ott vagyok-e?) 

– Egy az Úr: egy személy körül csoportosulunk, nem hierarchia: „fan” 

egyedül Ő méltó, hogy igyuk szavait, majmoljuk őt, skandáljuk nevét. 

Gyűlölői: éppen a közönyösek, akik „jól elvannak” Szabadító nélkül. 

– Egy a hit: nem az (egyébként fontos) hittételek, hanem „a hit”: kit 

láttam meg Jézusban? Pál, a hittudós szeméről leestek a „pikkelyek”. 

– Egy a keresztség (sok elöljáró, hittétel, sokféle keresztség felfogás): 

bátor kiállás, vállalom a külső formát, a konkrét lenézett közösséget. 

Az úrvacsorai közösségben sem a testi részvétel számít. Te hol állsz? 



Úrvacsorára készítő ének:  345:1-3 Ím, nagy Isten… 

Úrvacsorai énekek: 673. 675. 678. 

Imádság (fennállva), Mi Atyánk  

Himnusz, Áldás 

Kivonuló ének: (leülve) 398 Úr lesz a Jézus mindenütt… 
 

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

Gyülekezeti bibliaóra  szerda 17 óra 

Ifjúsági bibliaóra:   szombat 17 óra 

Gyermek-istentisztelet:  vasárnap 10 óra  

Istentisztelet (templom):  vasárnap 10 óra  
  

Bővebb információ a honlapon! 

Imádkozzunk… 
… hogy belülről lehessünk Jézus rajongóivá! 

… 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: +36 1 780 9383 

Mobil: +36 30 730 2129 

Számlaszám (OTP): 11721026-20334846 (gyülekezetünk) 

      11721002-20014933 (alapítványunk) 

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