
Istentiszteleti rend: 

Fennálló ének: 138/1. Dicsér téged teljes szívem…  

Hirdetések: (leülve)  
1. A héten búcsúztak szerettei Szentimrey Gyula István 77 éves és 

Zetkó Istvánné Tóth Aranka 79 évesen elhunyt testvérünktől.  
2. Kvanka Miklós életének 57. évében elhunyt, augusztus 4-én volt 

a búcsúztatója, római katolikus vallása szerint. Köztünk vannak 
szerettei, akik közül többen is gyülekezetünk tagjai. Búcsúzik tőle 
felesége, gyermekei és családja, valamint sógora, sógornője és 
azok családja.  
Szentlélek vigasztalását kívánjuk innen is elhunyt testvéreink 
hozzátartozóinak! 

3. Házasulandókat hirdetek: augusztus 27-én 16 órakor 
templomunkban kérik Isten áldását közös útjukra Nagy Ervin dési 
születésű asztalos és Magyar Mónika szegedi születésű ápolónő. 
Szeptember 4-én a dunabogdányi református templomban kérik 
Isten áldását házasságukra Timár Dávid budapesti születésű r.k. 
és Birtalan Emőke marosvásárhelyi születésű református vallású 
testvérünk – az ő szülei gyülekezetünk tagjai. 
Isten áldja meg az eljegyzett párok szándékát, közös életét! 

4. Hittanos táborunk a héten a Kazinczy iskolában rendben lezaj-
lott. Hálát adunk a hatvan résztvevő gyermekért és a húsz segítő 
fiatalért. Péntek délután itt a templomban kis beszámolóval, 
énekkel, játékkal búcsúzhattunk a résztvevőktől a szülők 
jelenlétében. Megköszönjük minden kedves testvérünk 
szolgálatát, segítségét, és a táborért mondott imádságokat! 

Éneklés: 138/2-4. Öregbül nagy dicsőséged… 

Igeolvasás: Pál első levele Korinthusba 15,1-10.    
      



Eszetekbe juttatom, testvéreim, az evangéliumot, amelyet hirdettem 

nektek, amelyet be is fogadtatok, melyben álltok is, amely által 

üdvözültök is, ha megtartjátok úgy, amint hirdettem nektek, hacsak 

nem hiába lettetek hívőkké. Mindenekelőtt azt adtam át nektek, amit 

én is úgy kaptam, hogy Krisztus meghalt a mi bűneinkért az Írások 

szerint, és hogy eltemették, és hogy feltámadt a harmadik napon az 

Írások szerint, és hogy megjelent Kéfásnak, azután a tizenkettőnek. 

Majd megjelent több mint ötszáz testvérnek egyszerre, akik közül a 

legtöbben még mindig élnek, némelyek azonban elaludtak, azután 

megjelent Jakabnak, azután az összes apostolnak, végül mindenki 

után, mint egy torzszülöttnek, nekem is megjelent. Mert én vagyok a 

legkisebb az apostolok között, aki nem vagyok méltó, hogy apostolnak 

neveztessem, mert üldöztem Isten egyházát. De Isten kegyelme által 

vagyok, ami vagyok, és a hozzám való kegyelme nem volt hiábavaló, 

sőt többet munkálkodtam, mint azok mindnyájan, de nem én, hanem 

az Istennek velem való kegyelme. 

Igehirdetés előtt: 684. ének A sötétség szűnni kezd már… 

Textus: Pál levele az efezusiakhoz 6,15.  „és kössétek fel 

a békesség evangéliumának hirdetésére való készség saruját”! 

IGEHIRDETÉS: (leülve)             Béke, mely felkavar 

A béke – a harci öltözet egy darabja – nagyon nem így képzeljük el! 
Támaszpont, ahol megvetve lábamat bátran harcolhatok! (erős saru) 
Az erős fegyveres legyőzője (Jézus, Lk 11,21-22) látszatbékét tör össze 
Az igazi béke – mozgást segít elő (lábbeli) – továbbadásra késztet 
(örömhír) – készséget hív elő (tanulva és gyakorolva fejleszt minket. 
„Nyugalma nincs, de békessége van” (Reményik S.) A mennyben is! 

Igehirdetésre felelve: 397/1. Ó, Sion, ébredj, töltsd be… 

Imádság (fennállva)  



Csendes perc, Mi Atyánk 

Himnusz, Áldás 

Kivonuló ének: 788. ének Tégy engem békeköveteddé… 

 

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 az isteni, tetterős békességben legyen részünk! 

… 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. augusztus 15. 10 óra 


