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

Fennálló ének: 666/1-2. Örök élet reggele…  

Hirdetések: (ülve)  

1. Ma délután 4 órától templomunkban tartjuk a hittanos családok húsvét-
ra készülő alkalmát, melyre mindenkit szeretettel várunk. 

2. A jövő hétvégét a konfirmációra készülő fiatalok együtt töltik Répás-
hután lelkészeink és segítőik közreműködésével.  
Imádkozzunk serdülőink lelki épüléséért, gyülekezetbe tagolódásért! 

3. Nagyheti előkészítő alkalmaink ápr. 12-14. közt (keddtől csütörtökig) 
este 6 órakor lesznek a gyülekezeti teremben, online közvetítéssel is. 

4. Húsvétkor lesz fél éves az új énekeskönyv, mely október óta kapható is 
iratterjesztésünkben. Jövő vasárnap utoljára rakjuk ki, és mondjuk be 
még a régi énekeskönyv számait is. Kérjük minden testvér szíves tü-
relmét és megértését az átmeneti időszak nehézségeivel kapcsolatban! 

5. 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: 248. Mind adjon hálát Istennek, ki él e földön lenn…  

Igeolvasás: Máté evangéliuma 21,23-32.         

Amikor bement a templomba, és tanított, hozzá mentek a főpapok és a 

nép vénei, és azt kérdezték: Micsoda hatalommal cselekszed ezeket? 

Ki adta neked ezt a hatalmat? Jézus pedig így válaszolt: Én is kérdezek 

egy dolgot tőletek, amire ha megfeleltek, akkor én is megmondom 

nektek, micsoda hatalommal cselekszem ezeket. János keresztsége 

honnan volt: a mennyből-e vagy emberektől? Azok pedig így 

tanakodtak magukban: Ha azt mondjuk, hogy a mennyből, azt mondja 

majd nekünk: akkor miért nem hittetek neki? Ha pedig azt mondjuk, 

hogy az emberektől, félünk a sokaságtól, mert Jánost mindnyájan 

prófétának tartják. És azt felelték Jézusnak: Nem tudjuk. Erre ő így  



 

válaszolt: Én sem mondom meg nektek, milyen hatalommal 

cselekszem ezeket. De mi a véleményetek erről? Egy embernek két fia 

volt. Odament az elsőhöz, és azt mondta neki: Eredj, fiam, dolgozz ma 

a szőlőmben. Az pedig így felelt: Nem megyek, de azután 

meggondolta magát, és elment. A másikhoz is odament, és 

hasonlóképpen szólt. Az így válaszolt: Megyek, uram, de nem ment el. 

E kettő közül melyik teljesítette az apja akaratát? Így feleltek: Az első. 

Jézus erre azt mondta: Bizony mondom nektek: a vámszedők és a 

parázna nők megelőznek titeket az Isten országában. Mert eljött 

hozzátok János, az igazság útjának képviselője, és nem hittetek neki, 

de a vámszedők és a parázna nők hittek neki; ti pedig, akik ezt láttátok, 

még ezután sem éreztetek bűnbánatot, hogy hittetek volna neki. 

Imádság (állva) 

Igehirdetés előtt: 666,3-4. Bűn ruháját vessük el…  

Textus: János evangéliuma 1,9-10.     „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.” 

IGEHIRDETÉS: (ülve)       Igazi világosság 

Igazi világosság, napkelte: lelkem várja az Urat, jobban, mint az őrök a reggelt 

Távoli tűz, közeli láng nem elég: mindenre kiterjedő, biztos eligazítás kellene. 

– Jézus Krisztusban eljött (Biblia, a mennyei Atya, az áldozatos szeretet útja) 

– Megvilágosít mindenkit: épp itt tartok – ez kellemetlen és kényelmetlen, de 

segítséget ad a helyes útra rátalálni, függetlenül attól, éppen hol tartottam…  

Mai farizeusok, mi is jobban szeretünk az útbaigazító szerepében tetszelegni 

– Nem ismerjük fel őt? „kezdettől férfivá és nővé teremtette” „mit használ… 

ha az egész világot megnyeri” „hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet” 

Hajoljunk meg Előtte, álljunk világosságába, ismerjük fel a döntések idején! 



Igehirdetésre válasz: 446,1-2.5. Jézus, édes emlékezet.. 

Imádság, (fennállva) Csendes perc Mi Atyánk  

641. Himnusz 799. Mindig velem Uram… Áldás 

Kivonuló ének: 453. Jézusom, ki árva lelkem megváltottad…  
 

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) 
Konfirmációs hétvége   Répáshuta pének-vasárnap 
Gyermek-istentiszteletek:     vasárnap 10 (b.játszó, gyül. t.) 
Gyülekezeti istentisztelet:   vasárnap 10 (interneten is) 
 

Imádkozzunk… 
 

… hogy Isten igazi világossága legyen szívünkben 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  

2022. április 3.  10 óra 


