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

Fennálló ének: 488. Ember, sirasd nagy bűnödet…  

Hirdetések: (ülve)  

1. A héten búcsúztak szerettei a 79 évesen elhunyt Bobek Andrástól. 
Szentlélek vigasztalását kérjük a gyászoló család számára! 

2. A hétvégét a konfirmációra készülő fiatalok és a konfirmált ifjúság együtt 
töltötték Répáshután, és a felsőtárkányi istentiszteleten szolgálnak.  
Imádkozzunk serdülőink lelki épüléséért, gyülekezetbe tagolódásért! 

3. Nagyheti alkalmaink keddtől csütörtökig este 6-kor lesznek a gyülekezeti 
teremben, online közvetítéssel. Mindenkit szeretettel várunk. 

4. Szerdán délben az „Apáczai” csepeli református középiskola templo-
munkban tartja első húsvéti istentiszteletét, gyülekezetünk lelkipászto-
rának szolgálatával. Imádkozzunk azért, hogy az Úr lelki éhséget 
támasszon az oda járó, nagyrészt vallástalan hátterű fiatalokban! 

5. Nagypénteken és húsvét mindkét ünnepén 10 órakor lesz úrvacsorás 
istentisztelet a templomban. 

6. Már fél éves az új énekeskönyv, mely október óta folyamatosan kapható 
iratterjesztésünkben. Ma utoljára raktuk ki, és mondjuk be még a régi 
énekeskönyv számait is. Kérjük minden testvér szíves türelmét és szíves 
megértését az átmeneti időszak nehézségeivel kapcsolatban! 

7. 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: 794. Jézus, te égi, szép, tündöklő fényű név…  

Igeolvasás: János evangéliuma 12,1-8.     

Jézus azért hat nappal húsvét előtt elment Betániába, ahol Lázár élt, 

akit feltámasztott a halálból. Vacsorát készítettek ott neki, és Márta 

szolgált fel, Lázár pedig egy volt azok közül, akik vele együtt ültek. 

Mária ekkor elővett egy font igazi, drága nárdusból való kenetet, 

megkente Jézus lábát és a saját hajával törölte meg. A ház pedig 



megtelt a kenet illatával. Ekkor azt mondta egyik tanítványa, Iskáriótes 

Júdás, Simon fia, aki készült őt elárulni: Miért nem adták el ezt a 

kenetet háromszáz dénárért, és miért nem adták az árát a 

szegényeknek? Ezt pedig nem azért mondta, mintha neki a 

szegényekre lett volna gondja, hanem mivel tolvaj volt, és nála volt az 

erszény, és amit abba tettek, elcsente. Jézus erre azt mondta: Hagyj 

békét neki, mert a temetésem idejére tartogatta ezt. Mert szegények 

mindenkor lesznek veletek, én pedig nem leszek mindig veletek.  
 

Imádság (állva) 

Igehirdetés előtt: 269. Krisztus, ártatlan bárány…  
 

Textus: János evangéliuma 1,11-13.      

„ 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.” 

IGEHIRDETÉS: (ülve)           Isten nem kivételez 

Elterjedt: ha hiszünk Jézusban, ez olyan jó pont Isten szemében, 

amiért mennybe jutunk. Árnyalatnyi félreértés, de igen veszélyes.  

Itt világosan kifejti, hogyan, milyen feltétellel fogad el minket az Úr.  
 

– A hozzá való tartozás, sajnos, tőlünk nem egyéb puszta címkénél.  

– Épp ezért semmilyen hátrányban nincsenek nála a címke nélküliek. 

– A valódi címke nem megérkezés, hanem az átalakulás előfeltétele. 
 

Fogadjuk be igazán, mélyen Jézust; szeressük a még nem hívőket is; 

éljünk a csodálatos hatalommal, egyre inkább az övévé átváltozni!  

 



Igehirdetésre válasz: 758,1-2. Az Isten bárányára... 

Imádság, (fennállva) Csendes perc Mi Atyánk  

644. Szózat 799. Mindig velem Uram… Áldás 

Kivonuló ének: 758. Örök kőszálra állva…  

 

Következő alkalmaink: 
Felnőtt konfirmációi előkészítő hétfő 18 óra (új terem) 
Istentisztelet, úrv. (Olajág Otthon) kedd 10 óra (Tejút u. 1.) 
Nagyheti áhítatok a gyül. teremben kedd-szerda-csüt. 18 óra 
Istentisztelet úrvacsorával  péntek 10 óra (templom) 
Ifjúsági bibliaóra    szombat 16 óra 
Gyermek-istentiszteletek:     vasárnap 10 (b.játszó, gyül. t.) 
Úrvacsorás 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  

2022. április 10.  10 óra 


