
Istentiszteleti rend: 

Fennálló ének: 294/1. Jézus, vígasságom, esdekelve várom…  

Hirdetések: (leülve)  
Az elmúlt héten vettek búcsút szerettei id. Győri Károly 76 
éves és Vízkelti Ferencné Tóth Irén 86 évesen elhunyt 
testvérünktől.  
Szentlélek vigasztaló erejét kívánjuk gyászoló testvéreink 
számára!  

Éneklés: 134/1-3. Úrnak szolgái mindnyájan… 

Igeolvasás: Pál levele az efezusiakhoz 6,10-20.       

Végül pedig: erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejé-
ben. Öltsétek magatokra Isten fegyverzetét, hogy megállhas-
satok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mert mi nem test 
és vér ellen harcolunk, hanem erők és hatalmak ellen, a sötét-
ség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a 
mennyei magasságban vannak. Éppen ezért vegyétek fel Isten 
fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és min-
dent leküzdve megállhassatok. Álljatok meg tehát, felövezve 
derekatokat igazságszeretettel, és magatokra öltve a megiga-
zulás páncélját, sarut húzva lábatokra, készen a békesség evan-
géliuma hirdetésére. Vegyétek fel mindezekhez a hit pajzsát, 
amellyel kiolthatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát.  
Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a Lélek kardját, amely 
Isten beszéde. Minden imádságotokban és könyörgésetekben 
imádkozzatok mindenkor a Lélek által, és legyetek éberek, 
teljes állhatatossággal könyörögve valamennyi szentért; és 



énértem is, hogy adassék nekem az ige, ha szóra nyitom a 
számat, hogy bátran ismertessem meg az evangélium titkát, a-
melynek követe vagyok bilincsben is, hogy bátorságom legyen 
azt úgy hirdetni, ahogyan kell. 

Imádság (fennállva) 

Igehirdetés előtt: 294/2. Jézus, menedékem, hű oltalmam… 

Textus: Habakuk 2,4. Pál levele az efezusiakhoz 6,13  

„Az elbizakodott ember nem őszinte lelkű, de az igaz ember a 
hite által él.”  

„Ezért vegyétek fel az Isten teljes fegyverzetét, hogy ellen-
állhassatok azon a gonosz napon, és mindent legyőzve meg-
állhassatok.” 

IGEHIRDETÉS: (leülve)           El ne bizakodj! 

(Bécsi és pesti orvosok Semmelweis idején) - és a világ - és mi magunk 
Isten szomorúsága a következmények miatt - pedig kész a megoldás! 
– „vegyétek fel” Nem Isten a csodafegyver, Ő „csak” kezünkbe adja… 
(keresztyén eszköztár, amit meg kell tanulnunk ismerni és használni) 
– „hogy ellenállhassatok azon a gonosz napon” Nem templomi/szoba- 
keresztyénségre, hanem egyre nehezebb ütközetekre kell felkészülni 
– „mindent legyőzve megállhassatok” Nem elég jól elkezdeni valamit, 
de jól véghez is kell vinni (minden lelkesedés kezdetben a legnagyobb) 
Jézus Krisztus, a bajnok, lett a mi mesteredzőnk, tőle tanulhatunk!  

Úrvacsorához készülve: 436/1-3. Örülj, szívem… 

Úrvacsora alatt: 650, 655, 675 

Imádság (fennállva)  



Mi Atyánk 

Szózat, Áldás 

Kivonuló ének: 471. dicséret Fel, barátim, drága Jézus… 
 

Következő alkalmaink: 
Istentisztelet (Olajág Otthon) kedd 10 óra (Tejút u. 1. alagsor) 
Bibliaóra:     kedd 14 óra (új terem) 
Kékkeresztes alkalom:     kedd 17:30 (gyül. terem)  
Bibliaóra:       szerda 19 óra online 
Ifjúsági bibliaóra:      szombat 16 óra (új terem) 
Gyermek-istentiszteletek:     vasárnap 10 óra  
Istentisztelet a templomban:  vasárnap 10 óra (online is) 

 

Imádkozzunk… 
… hogy a nehéz helyzetekben Krisztusban bízva Őt tudjuk szolgálni! 

… 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/
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Istentisztelet  

2021. július 25. 10 óra 


