
Istentiszteleti rend: 

Fennálló ének: 133. zsoltár Ímé, mily jó és mily nagy…  

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

Keresztelő: Máté evangéliuma 28,16-20. A legnagyobb feladat… 

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

Hirdetések: (leülve)  
1. A héten búcsúztak szerettei Geszler Béla Tiborné Pataky Rozália 

72 éves, Boros Zoltán 58 éves, Mikó Balázsné Magi Emma 78 
éves testvérünktől. Isten Szentlelke vigasztalását kívánjuk az 
elhunytak hozzátartozóinak! 

2. A mai istentiszteleten megkereszteltük Nyikos László és Rákos 
Gabriella gyermekét, Annát, valamint Török László és Balogh Éva 
Kristóf nevű fiát. 

3. E hét pénteken 17.30-kor kérik isten áldását házasságukra Sági 
Gábor és Dr. Molnár Dalma felnőtten konfirmált testvéreink. 

4. Holnap kezdődik hittanos táborunk a Kazinczy iskolában. Hatvan 
általánosiskolás-korú gyermekkel foglalkozhatunk napról napra, 
ebben segítségünkre van húsz fiatal is. Imádkozzunk a táborért, 
hogy az evangélium örömüzenete utat találjon a következő 
nemzedékek lelkébe is! 

Zenei szolgálat 

Éneklés: 769/1-5. Mind adjon hálát Istennek, ki él e földön… 

Igeolvasás: Lukács evangéliuma 19,41-48.          

Ahogy közelebb ért, és látta a várost, megsiratta, és ezt mondta: Vajha 

megismerted volna te is, csak e mai napon is, amik békességedre 

szolgálnak, de most el vannak rejtve szemed elől! Mert jönnek rád 



napok, amikor ellenségeid sáncot emelnek ellened, körülvesznek, 

mindenfelől megostromolnak és földre tipornak téged és fiaidat 

falaidon belül, és nem hagynak benned követ kövön, mert nem 

ismerted fel meglátogatásod idejét. Azután bement a templomba, és 

kezdte kiűzni az árusokat, ezt mondva nekik: Meg van írva: Az én 

házam az imádság háza, ti pedig rablók barlangjává tettétek. És 

mindennap tanított a templomban. A főpapok, az írástudók és a nép 

vezetői pedig igyekeztek őt elveszteni, de nem találták a módját, hogy 

mit tegyenek vele, mert az egész nép rajta csüngött, és őt hallgatta. 

Imádság (fennállva) 

Igehirdetés előtt: 228/1-2. Jehova, csak néked éneklek… 

Textus: Pál levele az efezusiakhoz 6,14b 

„öltsétek fel az igazság páncélját”! 

IGEHIRDETÉS: (leülve)             Valódi keresztyén élet 

„a teremtett világ sóvárogva várja Isten fiainak megjelenését”(Rm8) 
Milyen egy valódi keresztyén? – (nehogy csupán rossz utánzat legyek) 
– Ami tőlem telik (normál hétköznapi élet) az kevés, könnyen kilőhető 
– A páncélt ajándékba kapom, munkaeszköz (előbb szeretett minket) 
– Viselése átformál (Isten gyermekévé, igaz emberré), harcossá tesz. 
Páncéllal felszerelt igaz keresztyén vagyok-e? 

Igehirdetésre felelve: 228/3-4. Ha semmi mást nem kérek… 

Imádság (fennállva)  

Mi Atyánk  

Csendes perc 

Szózat  



Áldás 

Kivonuló ének: 648. ének A mennyben fenn a trónusnál… 

 

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 naponta Isten megváltó szeretetébe öltözzünk! 

… 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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