
Istentiszteleti rend: 

Fennálló ének: 266/1 Egek nagy királya… 

Hirdetések: (leülve) 
1. Az elmúlt héten vettünk búcsút a 91 évesen elhunyt Szombati 

Józsefné Tóth Róza Amerikából hazatelepült, szigethalmi lakos 

testvérünktől, valamint Fazekas Rudolf nagyváradi születésű 

ny. szakoktató testvérünktől, aki 82 évesen hunyt el. Gyászoló 

szeretteiknek a Szentlélek vigasztalását kérjük innen is: 

2. Nagyon köszönjük a kedves testvérek rendszeres adományait, 

különösen az eljuttatott online-perselypénzeket.  

3. Szerdai bibliaóránk időpontja mostantól a téli időszakban 

szokásos 16 óra. 

4. Gyülekezeti híradónk legújabb száma a kijáratnál elvihető és 

elektronikus formában is olvasható honlapunkon! 
 

Derekas ének: 266. dicséret 2-4.versek Dicsérjed, világom… 

Biblia-felolvasás: Máté evangéliuma 7. 24-27. 

„ Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, ha-

sonló a bölcs emberhez, aki kősziklára építette a házát. És ömlött a 

zápor, és jöttek az árvizek, tomboltak a szelek, és nekirontottak annak 

a háznak, de nem dőlt össze, mert kősziklára volt alapozva. Aki pedig 

hallja tőlem ezeket a beszédeket, de nem cselekszi, hasonló a bolond 

emberhez, aki homokra építette a házát. És ömlött a zápor, és jöttek 

az árvizek, tomboltak a szelek, és beleütköztek abba a házba; és az 

összedőlt, és teljesen elpusztult.” 

Imádság (fennállva) 



Igehirdetés előtti ének: 272/1-3. Mind jó, amit Isten tészen 

Igehirdetés alapja: Máté evangéliuma 7. 25. „És ömlött a zá-

por, és jöttek az árvizek, tomboltak a szelek, és nekirontottak annak 

a háznak, de nem dőlt össze, mert kősziklára volt alapozva.” 

IGEHIRDETÉS: (leülve)     Kősziklára építeni 

A házunkat - életünk házát - nem mindegy, milyen alapra helyezve 

építjük fel. Jézus nélkül az életünk olyan, mint amikor eltévedünk a 

sötét erdőben: hiába van meg mindenünk, mégis úgy érezzük, el va-

gyunk veszve. Mert nincs egy biztos vezető, akiben megbízhatunk. 

Mert az életünk bizalmát nem Istenbe vetettük. A „hegyi beszéd” 

vége figyelmeztetésekkel zárul, és igénk is egy ezek közül. Hogyan 

lehetünk olyanok, akik az életünket rá tudjuk bízni a Teremtő Istenre? 

- Kiknek is szól ez a példázat? Azt gondolnánk, hogy a világi embere-

ket különbözteti meg a keresztyénségtől, pedig nem..., pontosan 

nekünk, hívő embereknek szól. 

- Mi is a figyelmeztetés számunkra a példázatban? Isten az igéjében 

többször tanít minket, és int a változtatásra, ám sajnos életünkben 

ez mégsem mindig hoz változást. 

- És a nekünk nyújtott ígéret? Jöhet bármi az életünkben, ha Isten-be 

vetjük bizodalmunkat, akkor életünk háza „nem dől össze, mert 

kősziklára van alapozva.” 

Úrvacsorára készítő ének: 755/1-3. Készülj urad elé, lelkem 

Úrvacsoraosztás alatti ének: 746. 749, 750. ének 

Imádság (fennállva)  

Mi Atyánk 



Szózat  

Áldás 

Kivonuló ének: (leülve) 394/1-3. Térj magadhoz… 
 

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

Gyülekezeti bibliaóra:   szerda 16 óra (gyül. terem) 

Kékkeresztes bibliaóra:  péntek 18:30 online 

Konfirmáció (serdülők II. év) szombat 15 óra (alagsor) 

Konfirmáció (serdülők I. év) szombat 16 óra (alagsor) 

Ifjúsági bibliaóra:   szombat 17 óra (alagsor) 

Gyermek-istentisztelet:  vasárnap 10 óra (online is)  

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

Bővebb információ a honlapon! 

Imádkozzunk… 
… hogy Jézus szavára építsünk a hét forgatagában is! 

… hogy az evangélium terjedjen városunkban, kerületünkben! 

… lelkészeink, hitoktatóink és a szolgáló csapat életéért, munkájáért 

… 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 
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