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

Fennálló ének: 210. Ó, mely boldog ember az, ki téged… 
Keresztelő ének: 342. Úr Isten, kérünk tégedet… 
Keresztelő: Máté evangéliuma 28,16-20. 
Áldó ének: 842,3-5. Gyermekeket te adtál minékünk…  
Hirdetések: (ülve)  

1. A héten búcsúztak szerettei a 79 évesen elhunyt Bán Jánostól, a 88 éves 
Kiss Jánostól, valamint Bedő Mihály Ferenctől, aki 77 évesen hunyt el. 
Szentlélek vigasztalását kérjük a gyászoló családok számára! 

2. A mai istentiszteleten megkereszteltük Kalmár Péter és Nádházi Nóra 
Péter nevű, valamint Piros Zsolt és Gál Gyöngyi Zsolt nevű gyermekét. 
Szentlélek áldja meg gyermekeink hitben való nevelését! 

3. Nyári táborainkra mostantól fogadjuk a jelentkezőket: 
Szokásos ifitáborunk július 17-23 közt lesz a Zala megyei Kerkafalván. 
Gyermektáborunkat aug. 8-12 közt idén is a Kazinczy iskolában tartjuk. 
Tiszaladányban (Tokaj mellett) ott alvással is szervezünk gyermektábort 
az ált. iskolásoknak 4. osztálytól fölfelé, július 3. és 8. között. 

4. 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: 226. Felséges Isten, nagy nevedet áldom…  
Igeolvasás: János evangéliuma 1,1-14.  Kezdetben volt 

az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. Ő kezdetben Istennél 

volt. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Benne 

volt az élet, és az élet volt az emberek világossága. A világosság a 

sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be. 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. Az igazi világosság, amely megvilágosít minden 

embert, már eljött a világba. A világban volt, és a világ általa lett, de a 



világ nem ismerte meg őt. Az övéi közé jött, és az övéi nem fogadták 

be őt. De mindazoknak, akik befogadták, akik hisznek az ő nevében, 

hatalmat adott, hogy Isten gyermekeivé legyenek, akik nem vérből, 

sem a test akaratából, sem a férfiú indulatából, hanem Istentől 

születtek. Az Ige testté lett, és közöttünk lakozott, és láttuk az ő 

dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes volt 

kegyelemmel és igazsággal. 

Imádság (állva) 
Igehirdetés előtt: 445,1. Szép tündöklő hajnalcsillag…  
Textus: János evangéliuma 1,15-18.     „János bizonyságot tett 

róla, és így kiáltott: Ő az, akiről megmondtam: Utánam jön, de meg-
előz engem, mert előbb volt nálam. Mi mindnyájan az ő teljességéből 
kaptunk kegyelmet kegyelemre. Mert a törvény Mózes által adatott, 
a kegyelem pedig és az igazság Jézus Krisztus által lett. Az Istent soha 
senki nem látta, az egyszülött Fiú, aki az Atya kebelén van, az 
jelentette ki őt.” 

IGEHIRDETÉS: (ülve)            Haladjunk - Isten szerint 

Mit jelent a „progresszió”? – új eszközök? – a régi rend felbomlása? – több? 

Először is: van haladás – a később születettek a kiválasztottak, és az új a jobb. 

Viszont a „tömegre” ez nem vonatkozik: az előrehaladás nem a felszínen, 

hanem a mélyben, az Isten jobb megismerésében történik, személyesen… 

Kegyelmet kegyelemre halmozunk, vagyis a csődökön keresztül haladunk: 

nehezebb körülmény és több kudarc aligha van, mint éppen Jézus életében. 

Jézus a csúcspont: Dávid házának utolsó, megvetett ágacskája, aki (épp ezért) 

mélyen Istenben bízott és rá támaszkodott és „Istentől elhagyottan” győzött! 

„Haladjunk” mi is, Isten mélyebb megismerésének kudarcos útján Őt követve   

Igehirdetésre válasz: 445,2. Mennyből nagy öröm... 

Imádság (fennállva), Csendes perc, Mi Atyánk  

644. Szózat, 799. Mindig velem Uram…, Áldás 

Kivonuló ének: 445,3-5. Teremtő Atyám, Úr Isten…  



 

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 I.)  
Konfirmációi előkészítő (serdülő II.) 
Ifjúsági bibliaóra    szombat 16 óra (új terem)  
Gyermek-istentiszteletek:     vasárnap 10 (b.játszó, gyül. t.) 
Gyülekezeti istentisztelet:   vasárnap 10 (interneten is) 

 

Imádkozzunk… 
 

… hogy örömmel éljünk Isten gyermekeként a világban a héten is! 

… 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) 

http://www.refcsepel.hu/
http://www.facebook.com/bcskre/
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Istentisztelet  
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