
Istentiszteleti rend: 

Fennálló ének: 737/1. Jövel, Szentlélek Isten, ereszd reánk…  

Keresztelés előtt: 753/1-2. Ó, örök Isten, ki Atyánk vagy… 

Keresztelő: Máté evangéliuma 28:16-20. 

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

Hirdetések: (leülve)  

1. A mai istentiszteleten megkereszteltük Demeter László és Balogh Szilvia 
Dominik nevű gyermekét. Isten áldása legyen a gyermek keresztyén 
hitben történő nevelésén!  
 

2. Gyülekezetünk ifjúsági táborát a konfirmált fiatalok számára július 18-tól 
24-ig Kishután tartjuk. A részvételi díj előre láthatólag 25 000 Ft. Kérjük 
minél előbb a jelentkezéseket, mert a szállást le kell, hogy foglaljuk. Aki 
csak teheti, kérjük, 10 000 Ft előleget is fizessen a jelentkezéskor! 

Derekas ének: 376. dicséret Ó, áldott Szentlélek, ki az ég…  

Biblia-felolvasás: Apostolok cselekedetei 2,22-36. 

Izraelita férfiak, halljátok meg ezt a beszédet: A názáreti Jézust, azt a férfit, aki 
erők, csodatételek és jelek által bizonyságot nyert előttetek Istentől, amelye-
ket Isten általa vitt véghez köztetek – amint magatok is tudjátok –, azt, aki Isten 
elvégzett tanácsa és terve szerint nektek adatott, gonosz kezek segítségével 
keresztfára szegezve megöltétek. De a halál fájdalmait feloldva Isten feltá-
masztotta, mivel lehetetlen volt, hogy a halál őt fogva tartsa. Mert Dávid ezt 
mondja róla: Mindig magam előtt láttam az Urat, mert ő jobb kezem felől van, 
hogy meg ne tántorodjam. Azért örvendezett a szívem, és ujjongott a nyelvem, 
még a testem is reménységben nyugszik majd. Mert nem hagyod lelkemet a 
sírban, és nem engeded, hogy a te szented rothadást lásson. Megismertetted 
velem az élet útjait, örömmel töltesz el színed előtt. Atyámfiai, férfiak, nyíltan 
beszélhetek nektek Dávid ősatyáról, hogy ő meghalt és eltemettetett, és sírja 
mind e mai napig köztünk van. De mivel ő próféta volt, és tudta, hogy Isten 



esküvéssel megesküdött neki, hogy utódai közül ültet valakit trónjára, a bekö-
vetkezendőt előre látva szólt Krisztus feltámadásáról, hogy nem marad a sír-
ban, s teste sem lát rothadást. Ezt a Jézust Isten feltámasztotta, s ennek mi 
mindnyájan tanúi vagyunk. Miután tehát az Isten jobbjára felemeltetett, és 
megkapta az Atyától megígért Szentlelket, kitöltötte azt, amint most látjátok 
és halljátok is. Mert nem Dávid ment fel a mennybe, hiszen ő maga mondja: 
Azt mondta az Úr az én Uramnak: Ülj az én jobb kezem felől, amíg ellenségei-
det lábad alá teszem zsámolyul. Bizonyosan tudja meg azért Izráel egész háza, 
hogy Úrrá és Krisztussá tette őt Isten, azt a Jézust, akit ti keresztre feszítette-
tek. 

Imádság (fennállva) 

Igehirdetés előtt: 737/2-3.  Ó, kegyes vígasztalónk… 

Igehirdetés alapja: Apostolok cselekedetei 2, 37. 

Amit hallottak, szíven találta őket, és azt kérdezték Pétertől és a 
többi apostoltól: Mit cselekedjünk, atyámfiai, férfiak? 
 

 

IGEHIRDETÉS: (leülve)           Pünkösdi ébredés 

Zavarba ejtően tarka dolgok a pünkösdi felszínen (bezárkózók kitörnek, szél 

zúgása, nyelveken szólás, tömeges megtérés) – mi húzódik meg a mélyben? 

Az ember kudarcai felett győztes Isten köti össze mindezeket Péter szavaiban. 

– „Amit hallottak” – az Jézus Krisztus (Isten Fia, Messiás) csúfos sorsa köztünk 

Isten bevállalt egy nem sikertörténetnek látszó utat (a kereszténység sem az!) 

– „szíven találta őket” – személyessé válik az üzenet, saját kudarcainkra utalva 

(Csak késlelteti az ébredést, aki mindennek és mindenkinek meg akar felelni!) 

– „Mit cselekedjünk”? Motiváltan fedezed fel Isten győzelmét, melynek része-

sévé tesz. Elfordulhatok kudarcaimból odafordulva Istenhez és gyülekezethez 

Úrvacsorára készülve: 345/1-2. Ím, nagy Isten… 

Úrvacsora alatt: 380. dicséret 

Imádság (fennállva), Mi Atyánk  

Áldás 



Kivonuló ének: 736. ének Szentlélek, jövel… 

 

Következő alkalmaink: 
Istentisztelet (Olajág Otthon)  kedd 10 óra (Tejút u. 1.) 
Kékkeresztes alkalom:     kedd 17:30 (régi gyül. terem)  
Gyülekezeti bibliaóra   kedd 14 óra (új terem) 
Online bibliaóra      szerda 18 óra  
Ifjúsági bibliaóra:      szombat 16 óra (új terem) 
Gyermek-istentiszteletek:     vasárnap 10 óra  
Istentisztelet:      vasárnap 10 óra (online is) 

 

Imádkozzunk… 

… hogy Szentlélek ébreszthessen rá minket is kudarcainkra! 

… 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) 

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


Budapest-Csepel-Központi 

Református Egyházközség 
 

 
 

Istentisztelet  

2021. pünkösdhétfő 10 óra 


