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

Fennálló ének: 729. Védelmezz, Istenem, ügyemnek… 
Keresztelői ének: (ülve) 344,1-2. Szenteltessék, uram, a te…  
Keresztelő: Máté evangéliuma 28,16-20. (állva) 
Áldó ének: 344,3-4. No azért, ti mindnyájan, kisgyermekek… 
Hirdetések: (ülve)  

1. Tegnap családi ünnepség keretében kereszteltük meg Farkas Alexandra 
Szabina Mirjam Senon és Aisa nevű gyermekeit. 
A mai istentiszteleten megkereszteltük Schuszter László János és Székely 
Orsolya László Csaba nevű, valamint Mare Petrica és Baranyai Mariann 
Péter Dominik és Alex Mihály nevű gyermekeit.  
Szentlélek segítse a családokat a keresztyén nevelés útján! 

2. A húsvét és pünkösd közti hosszabb időszakra tekintettel a jövő vasárnap 
megterítjük az úr asztalát. 

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. 
Augusztusi gyermektáborunkba idén is keressük a kedves testvérek közül 
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! 

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: 622. Ébredj, alvó, hív a szózat!...  
Igeolvasás  Hat nap múlva Jézus magához vette Pétert, Jakabot és annak 

testvérét, Jánost, és felvitte őket magukban egy magas hegyre. És elváltozott 
előttük: arca ragyogott, mint a nap, ruhája pedig fehér lett, mint a fényesség. 
És íme, megjelent nekik Mózes és Illés, és beszélgettek vele. Péter pedig 
megszólalt, és azt mondta Jézusnak: Uram, jó nekünk itt lennünk. Ha akarod, 
építek itt három sátrat, neked egyet, Mózesnek is egyet, Illésnek is egyet. Még 



beszélt, amikor fényes felhő borította be őket, és szózat hallatszott a felhőből: 
Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm, őt hallgassátok. Amint a 
tanítványok ezt hallották, arcra borultak, és igen megijedtek. De Jézus 
hozzájuk lépett, megérintette őket, és így szólt: Keljetek fel, és ne féljetek! 
Akkor szemüket fölemelték, és senkit sem láttak, csak egyedül Jézust. Amikor 
a hegyről lejöttek, Jézus megparancsolta nekik: Senkinek se szóljatok e 
látomásról, amíg az Emberfia fel nem támad a halálból. És megkérdezték a 
tanítványai: Miért mondják hát az írástudók, hogy előbb Illésnek kell eljönnie? 
Ő pedig azt felelte: Illés csakugyan eljön előbb, és mindent helyreállít. De én 
azt mondom nektek, hogy Illés immár eljött, és nem ismerték meg őt, hanem 
azt tették vele, amit akartak. Így kell az Emberfiának is szenvednie tőlük. Ekkor 
megértették a tanítványok, hogy Keresztelő Jánosról beszél.      

Imádság (állva) 
Igehirdetés előtt: 751,1-2. Jöjj el az élet vizéhez, nélküle…  
Textus: János evangéliuma 1,19-23.     Ez János bizonyságtétele, 

amikor a zsidók papokat és lévitákat küldtek Jeruzsálemből, hogy 
megkérdezzék: Ki vagy te? Ő megvallotta és nem tagadta, világosan 
megmondta, hogy „Nem én vagyok a Krisztus.” Ismét megkérdezték 
tőle: Akkor hát ki vagy? Illés vagy? És azt mondta: Nem vagyok. A pró-
féta vagy? Ő azt felelte: Nem. Azt mondták azért neki: Ki vagy akkor, 
hogy választ adhassunk azoknak, akik elküldtek minket: mit mondasz 
magadról? Erre azt mondta: „Én kiáltó szó vagyok a pusztában. 
Egyenesítsétek ki az Úr útját, amint megmondta Ézsaiás próféta.” 

IGEHIRDETÉS: (ülve)             Ki vagy te? 

A valódi bölcsesség: Isten és önmagunk megismerése (Kálvin) Keresztelő János 

tudása: mit tanulhatunk belőle saját magunkra nézve (Tehát: Kik is vagyunk?) 

– Szabadon a képzelgésektől: Ki nem vagyok? Messiás, aki megváltoztatja a 

környezetét, próféta, aki megmondja a tutit, Illés, aki egy letűnt világ követe… 

- Megtalálva helyemet: hang (csak jel, figyelemfelkeltés, nem maga az üzenet) 

– Amit csak mi tudhatunk: Isten gyermeke, akiért véres verejtékkel szenvedett 

Fogalmazzuk meg világosan magunknak, hogy, amikor eljön a vallomás ideje, 

világosan tudjunk beszélni mi is! 



Igehirdetésre válasz: 751,3. Jöjj hát az élet vizéhez, Jézus… 

Imádság (fennállva), Csendes perc, Mi Atyánk  

644. Szózat, Áldás, 799. Mindig velem Uram… (ülve) 

Kivonuló ének: 766. Jézus, te vagy nékem őriző pásztorom…  

 

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)  
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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