
Istentiszteleti rend: 

Fennálló ének: 605/1. Mint szarvas hűs vízforrásra…  

Keresztelői ének: 329/2. Nem éltem még e föld színén… 

Keresztelő: Máté evangéliuma 28,16-20  

Áldást kérő ének: 134/3. Megáldjon téged az Isten… 

Hirdetések: (leülve)  
1. Az elmúlt héten búcsúztak szerettei Farkas Dezső 37 évesen elhunyt 

testvérünktől. Szentlélek vigasztalását kérjük a gyászoló család számára!  
2. A mai istentiszteleten megkereszteltük Nagy István és Szente Krisztina 

István nevű gyermekét. 
Szentlélek segítse a családot gyermekük keresztyén nevelésében! 

3. Szeretettel ajánljuk a testvérek figyelmébe a jövedelemadónk két 
százalékát, melyekről idén is rendelkezhet mindenki, akár adóbevallá-
sától függetlenül is, május 20-i határidővel. Éljünk ezzel a lehetőséggel és 
biztassunk másokat, családtagjainkat is erre! Az egyházi százalékot 
református egyházunk egésze tudja fogadni a 0066 technikai számon, a 
civil szervezeti százalékot viszont egyházközségünk „Pathmosz” Ala-
pítványának ajánlhatjuk fel (adószám: 18266511-1-43). A kitöltésben, 
adóhivatalhoz eljuttatásban segíteni tudunk. 

4. Mátraházi hétvégénkre (jún. 3-6) a jelentkezők száma a múlt héten az 
eddigiek felére esett vissza. Mindenkit szeretettel bátorítunk a jelentke-
zésre és a védettségi igazolvány megszerzésére. Alapítványunk, ill. pályá-
zatok támogatásából jelentős kedvezményt tudunk biztosítani az árból. 

Éneklés: 68/1-2. 16-17. Hogyha felindul az Isten… 

Igeolvasás: Máté evangéliuma 18,1-11. Abban az órában 

odamentek a tanítványok Jézushoz ezzel a kérdéssel: Ki a nagyobb a 
mennyek országában? Erre Jézus odahívott egy kisgyermeket, közé-
jük állította, és így szólt: Bizony mondom nektek, ha meg nem tértek, 
és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, semmiképpen sem 



mentek be a mennyek országába. Aki tehát megalázza magát, mint ez 
a kisgyermek, az a nagyobb a mennyek országában. És aki egy ilyen 
kisgyermeket befogad az én nevemben, engem fogad be. Aki pedig 
megbotránkoztat egyet is e kicsinyek közül, akik hisznek bennem, 
jobb annak, hogy malomkövet kössenek a nyakára, és a tenger 
mélyére vessék. Jaj a világnak a botránkozások miatt! Mert elke-
rülhetetlen, hogy botránkozások legyenek, de jaj annak az embernek, 
aki által a botránkozás esik! Ha a kezed vagy lábad megbotránkoztat 
téged, vágd le azokat, és vesd el magadtól. Jobb neked, ha sántán 
vagy csonkán mégy az életre, mint két kézzel vagy két lábbal az örök 
tűzre vettetned. És ha a szemed botránkoztat meg téged, vájd ki és 
vesd el magadtól. Jobb neked fél szemmel az életre menned, mint két 
szemmel a gyehenna tüzére vettetned. Vigyázzatok, hogy e kicsinyek 
közül egyet se vessetek meg, mert mondom nektek, hogy az ő 
angyalaik a mennyben mindenkor látják az én mennyei Atyám arcát. 
Az Emberfia azért jött, hogy megtartsa, ami elveszett. 

Imádság (fennállva) 

Igehirdetés előtt: 605/2. Színezüst és színarany, ami kincs… 

Textus: Pál levele az efezusiakhoz 6,1-3.  Ti, gyermekek, 

engedelmeskedjetek szüleiteknek az Úrban, mert ez a helyes. „Tisz-
teld apádat és anyádat – ez az első parancsolat ígérettel –, hogy jól 
legyen dolgod, és hosszú életű légy a földön.”. 

IGEHIRDETÉS: (leülve)         Krisztusban fennálló egyenlőtlenség  

Fajok, nemek, osztályok, vallások jelentősége megszűnik. A szülőké marad - ? 
Ez még az első kőtábla: Isten és ember teremtő, függésben lévő kapcsolata… 
(Parancsolat?) Az úrban kifejezés a kulcsa Pál útmutatásának háromszorosan! 
– Bizalom nélkül nem épülhet fel a közösség: feltétlenül tiszteld a családokat! 
--  A gyermekednek te vagy az istene: ne rázd le, sőt, érezd át a felelősségét! 
– Mi, a gyülekezet hívő emberei, sok mindent pótolhatunk mások életében… 
A legkisebb gyülekezet a családunk, hitünk hatékonysága ott látszik meg…. 



Igehirdetésre felelve: 605/3. Hű barátom, hű testvérem… 

Imádság (fennállva), Mi Atyánk, Csendes perc 

Himnusz, Áldás 

Kivonuló ének: 772. ének Ott a messze földön árván… 

Következő alkalmaink: 
Istentisztelet (Olajág Otthon)  kedd 10 óra (Tejút u. 1.) 
Kékkeresztes alkalom:     kedd 17:30 (gyül. terem)  
Felnőtt konfirmációi elők.    kedd 18 óra (alagsor) 
Konfirmációi előkészítő II. év  szerda 15 óra 
Bibliaóra       szerda 18 óra online 
Konfirmációi vizsga, II. év    szombat 9 óra 
Ifjúsági bibliaóra:      szombat 16 óra (új terem) 
Gyermek-istentiszteletek:     vasárnap 10 óra  
Istentiszt., konfirm. úrvacsorával:  vasárnap 10 óra (online is) 

Imádkozzunk… 
… hogy a családunkban gyülekezeti közösséget élhessünk meg! 

… hogy az evangélium terjedjen városunkban, kerületünkben! 

… 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) 
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