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

Fennálló ének: 549. Szentlélek, végy körül bennünket… 

Hirdetések: (ülve)  
1. Múlt héten búcsúztak el szerettei a 76 éves korában elhunyt Gyöngyö-

si Dezsőné Mező Juliannától. Szentlélek vigasztalja szeretteit! 

2. A héten 90 évesen elhunyt kedves gyül. tagunk, özv. Balogh Gáborné 

3. A tegnapi napon családi ünnepség keretében kereszteltük meg itt, a 

templomban Máthé Mitra erdőszentgyörgyi és Máthé Gyöngyvér 

szászrégeni születésű református vallású testvéreink Gyöngyvér Virág 

nevű gyermekét. Isten segítse a családot a keresztyén nevelés útján! 

4. A mai ünnepen 13 fiatal és 3 felnőtt készül konfirmációs fogadalmat 

tenni, és ők, valamint Firic Jázmin és Bence (akik múlt vasárnap a 

szerbiai bácsfeketehegyi református gyülekezetben konfirmáltak), 

először vesznek úrvacsorát, gyülekezetünk közösségében.  

5. Jövő hét végén közel 60 felnőttel és 20 gyermekkel Mátraházán 

leszünk gyülekezeti hétvégén. A hétvége a szálláson történő 

regisztrációval kezdődik, ezért az üdülő kérése az, hogy lehetőleg 

mindenki érkezzen meg 17 óráig, és senki se felejtse el magával hozni 

a személyazonosító okmányát. Mivel mindkét lelkész Mátraházán 

lesz, az itteni istentiszteletet 12-én Kovács István (a tököli börtönbe 

nemrégen kinevezett missziós lelkész) tartja. Fogadjuk szeretettel! 

6. Június 19-én de. a tanévzáró istentiszteleten hittanosaink szolgálnak. 

7. A napközis gyermektáborunk előkészítő megbeszélése június 26-án 

lesz az istentisztelet után. Különösen nagy szükségünk van a ki- és 

beköltözéshez autós segítségre, de emellett szeretettel kérjük és vár-

juk azok jelentkezését is, akik süteményt tudnak sütni a gyerekeknek. 

Ez a táborunk a Kazinczy iskolában lesz aug. 8-tól 12-ig. Jelentkezési 

lapok a hivatalban vagy a hitoktatóktól kérhetők. 

8. Fiataljaink számára hirdetjük ott alvós táborainkat is. Negyediktől 

nyolcadik osztályosoknak Tiszaladányban július 3-8-ig a Fürkész 

tábort. Szokásos ifjúsági táborunkat július 17-23-ig Kerkafalván 

tartjuk. Jelentkezési lapok kérhetők a hivatalban, ill. a hitoktatóktól. 



9. Rendszeresen imádkozunk egy 18 éve fiatalért, akit műtöttek és 

jelenleg kemoterápiás kezelést kap. Nagy hálával köszönjük azok 

szolgálatát, akik napi kórházba jutásában segítséget vállaltak. 

Igeolvasás: Máté evangéliuma 7,16-20.     
Gyümölcseikről ismeritek meg őket. Vajon a tövisről szednek-e szőlőt vagy a 
bojtorjánról fügét? Minden jó fa jó gyümölcsöt terem, a rossz fa pedig rossz 
gyümölcsöt terem. Nem teremhet jó fa rossz gyümölcsöt, és rossz fa sem 
teremhet jó gyümölcsöt. Amelyik fa nem terem jó gyümölcsöt, azt kivágják, és 
tűzre vetik. Tehát gyümölcseikről ismeritek meg őket. 

Imádság (állva) 
Igehirdetés előtt: 778. Mint szarvas hűs vízforrásra… 
Textus: Pál levele a Galatákhoz 5,16.22-26.         
Azért azt mondom: Lélek szerint járjatok, és a test kívánságát ne 
vigyétek véghez! De a Lélek gyümölcse szeretet, öröm, békesség, 
hosszútűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Az 
ilyenek ellen nincs törvény. Akik pedig Krisztuséi, a testet indulataival 
és kívánságaival együtt megfeszítették. Ha a Lélek által élünk, a Lélek∆ 
szerint is járjunk. Ne legyünk hiú dicsőségre vágyók, egymást ingerlők, 
egymásra irigykedők. 

IGEHIRDETÉS: (ülve)      A Szentlélek gyümölcsei 

Pünkösdkor az első gyülekezet megalakulására, és ezzel a Krisztust követő 
gyülekezetek születésnapjára emlékezünk. Nem jöhetett volna mindez létre a 
Szentlélek munkája nélkül, ami a mai napig bennünk munkálkodik! 
Krisztus igazi követőit arról ismerjük meg az ige szerint, milyen gyümölcsöket 
hoz az életünk. Szükséges tehát teremnünk ezeket. 
Pál kilenc dolgot sorol fel, mégis a Lélek gyümölcséről beszél, nem többről. 
Azért mert egy tőről fakadnak ezek, összetartja őket a Szentlélek, mint a 
szőlőszemeket a kocsány. 
Ezeket a gyümölcsöket nem tudjuk soha a saját erőnkből, erőlködve megte-
remni. Csak Isten segíthet kimunkálni bennünk, hogy őszinte lehessen. Bár ez 
a kilenc, igében felsorolt dolog a Lélek munkája, mégis segíthetjük ezeknek a 
„gyümölcsöknek” a növekedését! 
Hallgassunk az Igére, imádkozzunk mi is, hogy a mi életünk bizonyságtétele 
vonzó gyümölcs lehessen mások számára! 



Fogadalomtételre: 824,1-2. Szólj, szólj hozzám, Uram… 
Úrvacsora vétel előtt: 752. Jöjj, élő víz, te égi íz… 
Úrvacsora osztás alatt: 225. 226. 228. 799. 
Imádság (fennállva), Mi Atyánk, 641. Himnusz, Áldás  
Kivonuló ének: 541,2-3. Te, szentségnek új világa…  
 

Következő alkalmaink: 
Istentisztelet úrvacsorával:  hétfő 10 óra 
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)  
Gyülekezeti hétvége:   csütörtök estétől vasárnap délig 
       Mátraháza, ref. konferenciaközpont 
Istentisztelet Mátraházán:   vasárnap 10 óra (interneten is) 
Gyermekalkalmak Mátraházán: vasárnap 10 óra 
Istentisztelet Csepelen:   vasárnap 10 óra   

Imádkozzunk… 
,,, hogy a héten is Szentlélek segítsen gyümölcsöt teremni… 

… 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 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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