
Istentiszteleti rend: 

Fennálló ének: 673/1-2. Jézus, te égi, szép, tündöklő…  

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 Zsellér Istvánné Sólyom Zsuzsanna 

87 éves és Zámbó Katalin 59 évesen elhunyt testvérünktől. Szentlélek 
vigasztalását kérjük a gyászoló család számára!  

2. A mai istentiszteleten megkereszteltük Horváth József és Klinszky Klára 
Richárd Marsal nevű gyermekét. 
Szentlélek segítse a családot gyermekük keresztyén nevelésében! 

3. A következő hétvégét a gyülekezetből Mátraházán töltjük közel ötvenen. 
A stadionok autóbusz pu-ról csütörtökön 13.45-kor és 15.45-kor indul 
közvetlen járat az üdülőhöz. Jövő vasárnap Kovács István Érden lakó lp. 
testvérünk és felesége szolgálnak köztünk az istentiszteleten. Fogadjuk 
őket szeretettel! 

4. Szeretettel várjuk a jelentkezéseket a gyülekezet nyári táboraiba: július 
18-24. között Kishutára a konfirmációra készülő és már konfirmált fiata-
lokat várjuk, aug. 9-13. közt a Kazinczy iskolába pedig az általános iskolás 
korú gyermekeket. Jelentkezni –lehetőleg előleg fizetésével – a lelkészi 
hivatalban tudnak a testvérek. 

Éneklés: 241. dicséret Szent vagy örökké, Atya Úr Isten… 

Igeolvasás: Márk evangéliuma 9,30-37.       Majd onnan 

eltávozva Galileán mentek át. De nem akarta, hogy valaki is tudjon 
róla, mert tanította tanítványait, és azt mondta nekik: Az Emberfia az 
emberek kezébe adatik, és megölik, de miután megölték, harmadnap-
ra feltámad. Ám ők nem értették meg ezt a beszédet, de féltek őt 
megkérdezni. Közben megérkeztek Kapernaumba. Már otthon voltak, 



amikor megkérdezte őket: Miről vitatkoztatok útközben? De ők hall-
gattak, mert egymás között azon vitatkoztak az úton, hogy ki a na-
gyobb. Ekkor leült, odaszólította a tizenkettőt, és azt mondta nekik: 
Ha valaki első akar lenni, legyen mindenki között az utolsó és minden-
kinek a szolgája. És kézen fogott egy kisgyermeket, közéjük állította, 
majd karjába vette, és azt mondta nekik: Aki az ilyen kisgyermekek 
közül egyet befogad az én nevemben, engem fogad be, és aki engem 
befogad, nem engem fogad be, hanem azt, aki engem elküldött. 

Imádság (fennállva) 

Igehirdetés előtt: 673/3. Akaratod nekem mutasd meg… 

Textus: Pál levele az efezusiakhoz 6,4.   

„És ti, apák, ne ingereljétek gyermekeiteket, hanem neveljétek őket 
az Úr tanítása és intése szerint.”. 

IGEHIRDETÉS: (leülve)           A jövendő drága kincse  

Talán a legnagyobb fejlődés a római joghoz képest a család-, a gyermekjog… 
Ennek magva Jézus tanításában, illetve Pál felolvasott mondatában benne van. 
„És” (nem csak a gyermek felel) „ti” (szülői feladat) „apák” (az erő korlátozása) 
– „ne ingereljétek”: túl magasra/alacsonyra tett mérce vagy következetlenség 
érzékeny szerkezettel bánni, „edzeni” (Isten hűséges, jól adagolja 1Kor 10,13) 
– „tanítás” feladata: nincs semleges nevelés - át „kell” adom a szemléletemet 
– „intés” az ostobaságot ki kell űzni (Péld 22,15) – az eszközök finomodhatnak 
Úgy, ahogyan az Úr tanít és nevel minket – ez a keresztény nevelés többlete. 

Igehirdetésre felelve: 265/4. Utad van számtalan sok… 

Imádság (fennállva)  

Mi Atyánk, Csendes perc 

Himnusz, Áldás 



Kivonuló ének: 682. ének Jézusról, csak róla mondok éneket… 

 

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

 

Imádkozzunk… 
… hogy átélhessük és továbbadhassuk Isten kegyelmes nevelését! 

… 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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