
Istentiszteleti rend: 

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

Hirdetések: (leülve)  
1. A héten búcsúztak szerettei Tóbi Sándorné Oláh Terézia 76 éves, 

Császár Józsefné Karlovics Éva Mária 77 éves, Molnár László 
József 63 éves és Pakó István Antal 82 éves testvérünktől. Isten 
Szentlelke vigasztalását kívánjuk az elhunytak hozzátartozóinak! 

2. Egy édesanya egy évvel ezelőtt, 2020. július 29-én vesztette el 
egyetlen gyermekét. Bertalan Erika tragikus balesetben, 48 éves 
korában távozott e földi létből és tért haza a teremtőhöz. 
Halálával mély űrt hagyott édesanyja és szerető környezete éle-
tében, mélységes fájdalmat, mely egy év elteltével is alig csil-
lapul. Együtt érezve az édesanyával Isten vigasztaló kegyelmét, 
megtartó szeretetét kívánjuk életére és – 459. dicséretünk sza-
vaival – azt, hogy „az űrt Ő (tudniillik Jézus Krisztus) töltse ki”! 
Fájó szívvel emlékezik édesanyja (Margit), párja (Zsolt) és család-
ja, kedves barátnője (Zsuzsa), rokonai, munkatársai, szomszédjai 
és mindenki, aki szerette. Áldott legyen emléke! 

3. Augusztus 9-én kezdődik hittanos táborunk a Kazinczy iskolában. 
A táborban segédkező fiatalok számára a felkészítő ma 16 órától 
lesz a gyülekezeti teremben. Azokat, akik a kiköltözésben tudnak 
segítséget adni, 7-én, szombaton 10 órára várjuk ugyanide. 

Éneklés: 105/1-3. Adjatok hálát az Istennek, imádkozzatok… 

Igeolvasás: Lukács evangéliuma 12,29-37.          

Ti se kérdezzétek, mit egyetek vagy mit igyatok, és ne nyugtalankodja-
tok. Mert mindezeket a világ pogányai kérdezik, a ti Atyátok pedig 
tudja, hogy szükségetek van ezekre. Ti az Isten országát keressétek, 
és ezek mind megadatnak nektek! Ne félj, te kicsiny nyáj, mert tet-



szett a ti Atyátoknak, hogy nektek adja az országot. Adjátok el, amitek 
van, és osszátok szét alamizsnaként! Szerezzetek magatoknak el nem 
avuló erszényeket és elfogyhatatlan kincseket a mennyekben, ahol a 
tolvaj nem fér hozzá, sem a moly meg nem emészti! Mert ahol a ti 
kincsetek, ott lesz a ti szívetek is. Legyen derekatok felövezve és lám-
pásotok meggyújtva, azokhoz hasonlóan, akik urukat várják, mikor 
jön meg a menyegzőről, hogy amikor megérkezik és zörget, azonnal 
ajtót nyissanak neki. Boldogok azok a szolgák, akiket az úr, amikor 
megjön, ébren talál. 

Imádság (fennállva) 

Igehirdetés előtt: 673/3-4. Akaratod nekem mutasd meg… 

Textus: Pál levele az efezusiakhoz 6,14a 

„Tehát álljatok elő, övezzétek körül derekatokat igazlelkűséggel”! 

IGEHIRDETÉS: (leülve)          A valóság öve 

Az ókori öltözékek sajátossága. Az öv mindent meg kell, hogy előzzön. 
A valóság fontosabbját nem tapasztaljuk közvetlenül: gondolatruhák. 
Ha nem hajtjuk fel, beleakadunk a harc közben. (Az övünk: a valóság!) 
– a determinált világ „egyedül tudományos” nézete – az önzés, mint 
kiindulópont – történések osztályzása „jó és rossz” kategóriák szerint 
– A ruháktól nem megszabadulni kell, megvan a szerepük, a feladatuk 
– Fel kell hajtani őket, mert akadályoznak minket a keresztyén életben 
– Ha Jézus Krisztus életét figyeljük meg, akkor mindez nyilvánvaló lesz 
Ne elmélet, hanem Jézus valósága határozza meg a gondolkodásodat 

Igehirdetésre felelve: 32/1. Ó, mely boldog az oly ember… 

Imádság (fennállva)  

Mi Atyánk, Csendes perc 



Himnusz, Székely himnusz  

Áldás 

Kivonuló ének: 781. ének Jöjj, szabadíts meg ó, kegyes Isten… 

 

Következő alkalmaink: 
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 héten is tudjuk gondolatainkat Jézus Krisztushoz igazítani! 

… 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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