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

Fennálló ének: 824/1-2. Szólj, szólj hozzám, Uram…  

Keresztelőre: 344/1-2. Szenteltessék, Uram, a te szent neved 

Keresztelés: Máté evangéliuma 28,16-20.  

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

Hirdetések: (ülve)  

1. A héten búcsúztak szerettei Dobos Tiborné Stockinger Boglárka 52 éves 
és Karsa Zoltán Mihály 67 évesen elhunyt testvérünktől.  
Szentlélek vigasztalását kérjük a gyászoló családok számára. 

2. A mai istentiszteletünkön megkereszteltük Kerner Viktor és Árvai Viktó-
ria Alina nevű gyermekét.  
Szentlélek segítse a családot a keresztyén nevelés terén! 

3. A felnőttek konfirmációra készítésének második alkalma hétfő este 6-kor 
lesz. Szeretettel várjuk azokat is, akik az első alkalmon nem tudtak részt 
venni.  

4. Mai perselypénzünk az országos felhívásnak megfelelően a háború által 
sújtottak megsegítésére fog szolgálni.  

5. Húsvétkor lesz fél éves az új énekeskönyv, mely azóta kapható iratter-
jesztésünkben. Az április 10-ig, virágvasárnapig még a régi énekeskönyv 
számait is kirakjuk, bemondjuk. Kérjük a testvérek szíves türelmét és 
megértését az átmeneti időszak nehézségeivel kapcsolatban. 

6. Idén is fel tudjuk ajánlani adónk egy-egy százalékát egyházunk egésze, ill. 
gyülekezetünk alapítványa részére. (Református Egyház 0066, Pathmosz 
Alapítvány 18266511-1-43) Köszönjük a támogatásnak ezt a formáját is! 
 

Éneklés: 827. Szentlélek égi lángja, békesség Lelke vagy…  

Igeolvasás: Zsoltárok könyve 63,1-4.         

[Dávid zsoltára abból az időből, amikor Júda pusztájában volt.] Ó, 

Isten, te vagy az én Istenem! Téged keres, téged szomjaz a lelkem, 

utánad sóvárog testem, mint a kiszáradt, elepedt föld, amelynek nincs 



vize, hogy láthassalak téged a szent helyen, szemlélhessem hatalmadat 

és dicsőségedet. Hiszen kegyelmed jobb az életnél. Ajkam hadd 

dicsérjen téged! 

Imádság (állva) 

Igehirdetés előtt: 824,5-6. Szólj, szólj, én Istenem!  

Textus: János evangéliuma 1,6-8.          
„Megjelent egy Istentől küldött ember, akinek János volt a neve. 

Tanúskodni jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, hogy 

mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, hanem azért jött, 

hogy bizonyságot tegyen a világosságról.” 

IGEHIRDETÉS: (ülve)      Istentől küldött ember 

Hol van Isten ilyenkor és mit csinál, miért nem avatkozik közbe? Amikor zűrös 

a helyzet, egy embert küld (Noé, Ábrahám, Mózes, Sámuel, Dávid, Círusz stb) 

Istennek nem módszere a külső beavatkozás, Ö „belülről” befolyásol minket. 

– Keresi az embereket, akik vele éreznek (Ézs 6 Kit küldjek el?) „jaj nekem!”    

Ma is belénk vés felismeréseket (békevágy, szabadságvágy, együttérzés stb.)  

– Tanúkat küld, akik előre látják, vagy már ismerik Jézust, kitartók (mártírok)  

– Sosem olyanokat küld, akik magukat állítják központba, hanem túlmutatnak 

„Íme, az Isten Báránya” (Grünewald) a vőlegény barátja: „növekednie kell…”  

Nem az a kérdés, látjuk-e Istent, hanem hogy elküldhet-e rámutatni hiányára. 
 

Igehirdetésre válasz: 468,1-2. Végtelen irgalmú szentséges… 

Imádság, (fennállva)  

Csendes perc  

Mi Atyánk  

641. Himnusz  

Áldás 

Kivonuló ének: 468,3-6. A te kezed által formáltattam földből  
 



Következő alkalmaink: 
Felnőtt konfirmációi előkészítő hétfő 18 óra (új terem) 
Istentisztelet (Olajág Otthon)  kedd 10 óra (Tejút u. 1.) 
Kékkeresztes bibliaóra:    kedd 17:30 (új terem) 
Online bibliaóra:    kedd 19 óra  
Gyülekezeti bibliaóra:      szerda 15 óra (gyül. terem)  
Baba-mama kör    péntek 10.30 (babajátszó) 
Konfirmációi előkészítő serdülő 1.  péntek 16 óra (gyül. terem) 
Konfirmációi előkészítő serdülő 2.  szombat 15 óra (gyül. terem) 
Ifjúsági bibliaóra    szombat 16 óra (új terem) 
Gyermek-istentiszteletek:     vasárnap 10 (b.játszó, gyül. t.) 
Gyülekezeti istentisztelet:   vasárnap 10 (interneten is) 
 
 

Imádkozzunk… 
 

… hogy Isten átélt hiánya tanúságtételre indíthasson minket! 

… hogy az evangélium terjedjen városunkban, kerületünkben! 

… hogy református óvodát, iskolát indíthassunk! 

 
 

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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Istentisztelet  

2022. március 20.  10 óra 


