
Istentiszteleti rend: 
Éneksorszámok a 2021-ben kiadott új énekeskönyv szerint  

Fennálló ének: 152. Istenem, lásd meg a sok hazugságot… 

Keresztelő előtt: 344,1-2. Szenteltessék, Uram, a te szent… 

Keresztelő: Máté 28,16-20. 

Áldó ének: 344,3-4. No azért ti mindnyájan, kisgyermekek…  

Hirdetések: (ülve)  

1. Az elmúlt héten búcsúztak szerettei Pocsai József 76 éves testvérünktől. 
Szentlélek vigasztalását kérjük a gyászoló család számára! 

2. A mai istentiszteleten megkereszteltük Kiss Péter és Buzási Zsanett 

Dominik Márk nevű gyermekét. Isten áldása legyen a családon! 

3. Nyári táborainkra szeretettel várjuk a jelentkezőket: ifitáborunkra 

(Kerkafalva, július 17-23), hagyományos gyermektáborunkra (Kazinczy 

iskola aug. 8-12.), valamint Tiszaladányba az újonnan szerveződő 

gyermektáborba, július 3. és 8. között. 

Augusztusi gyermektáborunkba idén is keressük a kedves testvérek kö-

zül azokat, akik szívesen segítenek a tábor Kazinczy iskolába történő ki- 

és visszaköltözésében, valamint házi sütemények sütésében a gyerekek-

nek. Kérjük, jelentkezzenek vállalásaikkal a lelkészi hivatalban! 

Éneklés: 224,1-5. Ím, béjöttünk nagy örömben… 

Igeolvasás: Ezékiel próféta könyve 36,16-27.     
Azután így szólt hozzám az ÚR szava: Embernek fia! Amikor Izráel háza a saját 
földjén lakott, tisztátalanná tette azt életével és cselekedeteivel. Olyan volt 
életük előttem, mint a havibaj tisztátalansága. Akkor kiöntöttem rájuk 
haragomat a vér miatt, amelyet a földre ontottak, és tisztátalanná tették azt 
bálványaikkal. Ezért szétszélesztettem őket a népek közé, és szétszórtam az 
országokba, életük és cselekedeteik szerint ítéltem meg őket. De amikor a 
népekhez érkeztek, tisztátalanná tették szent nevemet, amerre jártak, mert 



ezt mondták róluk: Az ÚR népe ezek, és mégis ki kellett jönniük az ő földjéről! 
Ekkor megkönyörültem rajtuk szent nevemért, amelyet tisztátalanná tett 
Izráel háza a népek között, akik közé jutottak. Azért ezt mondd Izráel házának: 
Azt mondja az én Uram, az ÚR: „Nem értetek cselekszem, Izráel háza, hanem 
az én szent nevemért, amelyet tisztátalanná tettetek a népek között, akik közé 
jutottatok. Megszentelem az én nagy nevemet, amely tisztátalanná lett a 
népek között, amelyet ti tettetek tisztátalanná közöttük. Majd megtudják a 
népek, hogy én vagyok az ÚR – ezt mondja az én Uram, az ÚR –, amikor szemük 
láttára megmutatom rajtatok szentségemet. Kiviszlek benneteket a népek 
közül, összegyűjtelek titeket minden országból, és beviszlek benneteket a ti 
földetekre. Tiszta vizet hintek rátok, hogy megtisztuljatok, minden tisztátalan-
ságotoktól és minden bálványotoktól megtisztítalak titeket. Új szívet adok 
nektek, és új lelket adok belétek. Elveszem testetekből a kőszívet, és hússzívet 
adok nektek. Lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, hogy rendelkezéseim 
szerint járjatok, törvényeimet megtartsátok és betöltsétek. 

Imádság (állva) 

Igehirdetés előtt: 224/6. Prédikáltasd szent igédet… 

Textus: János evangéliuma 1, 24-28.         
A küldöttek a farizeusok közül valók voltak, akik megkérdezték tőle: miért 
keresztelsz tehát, ha te nem vagy a Krisztus, sem Illés, sem a próféta? János 
pedig azt felelte: Én vízzel keresztelek, de köztetek van, akit ti nem ismertek, 
ő utánam jön, és én nem vagyok méltó arra sem, hogy a saruja szíját 
megoldjam. Ez Betániában történt, a Jordánon túl, ahol János keresztelt. 
 

IGEHIRDETÉS: (ülve)    „Tiszta vizet hintek rátok” 

Isten „piszkos” népe? a „megtért hívő”… az Isten unokája… a vallásrajongó… 

Hogyan lehetünk tisztává? Nézzük a történet szereplőit, a tisztulás eszközeit! – 

Isten az, aki igéretet ad, vele kezdődik minden, ezért vágyunk a tisztaságra.. – 

János, aki vízzel keresztel (Jön az Úr! Készüljünk! Tisztuljunk! – belső indí-

tásnak engedve csinál valamit, amit Isten különös, hihetetlen módon megáld. – 

A vizsgálódók, méricskélők, akik nem tudják, mennyire részei a szennynek… 

-  Jézus Krisztus, aki észrevétlenül jelen van, akiben Isten a vérét ontja értünk 

Sosem a keresztség a kérdés, hanem mindig a belső megtisztulás: lebecsüljük 

magunkra nézve, visszatartunk másokat, vagy élünk vele és eszközei leszünk?  



Az igére felelve: 549,1-2. Szentlélek, végy körül bennünket… 

Imádság (fennállva),  Csendes perc, Mi Atyánk, 644. Szózat,    

Áldás, 799.  (ülve)  Mindig velem Uram, mindig velem… 

Kivonuló ének: 517. Uram, közel voltam hozzád, mégis…  
 

Következő alkalmaink: 
Istentisztelet (Olajág Otthon) kedd 10 óra (Tejút u. 1.) 
Kékkeresztes bibliaóra:   kedd 17:30 (online) 
Online bibliaóra:    kedd 19 óra  
Gyülekezeti bibliaóra:     szerda 15 óra (új terem)  
Baba-mama kör    péntek 10.30 (babajátszó) 
Konfirmációi vizsga, főpróba  szombat 9 óra (gyülekezeti terem)  
Ifjúsági bibliaóra:    szombat 16 óra (új terem) 
Gyermek-istentiszteletek:     vasárnap 10 óra (b.játszó, gyül. t.) 
Gyülekezeti istentisztelet:   vasárnap 10 óra (interneten is) 

 

Imádkozzunk… 
,,, hogy megtisztíthasson minket is az Úr 

… az Ukrajnában élő emberekért, az orosz és ukrán katonákért 

… hogy az evangélium terjedjen városunkban, kerületünkben! 
 

Szeretettel várunk mindenkit az istentisztelet előtt negyed-

órával közös imádságra. 
 

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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