
Istentiszteleti rend: 

Éneksorszámok a 2021-ben kiadott új énekeskönyv szerint  

Fennálló ének: 521. E húsvét ünnepében örvendjünk…  

Hirdetések: (ülve)  

1. Az elmúlt héten búcsúztak szerettei Kindornai Péterné Kövics 
Gizella 71 éves ny. óvónőtől, valamint Mészáros Gyula szabó-
mestertől, aki Gáspár Bíborka testvérünk nagyapja volt és 91 
évesen hunyt el. 

2. 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: 508,1-4. Jézus, én bizodalmam és Megváltóm…  

Igeolvasás: Lukács evangéliuma 24,1-12.         

A hét első napján pedig kora reggel a sírhoz mentek, és magukkal 

vitték az elkészített illatszereket. A követ pedig a sírról elhengerítve 

találták, és amikor beléptek, nem találták az Úr Jézus testét. Amíg 

emiatt tanácstalanul álltak, hirtelen két férfi állt melléjük fényes 

öltözetben. Akkor rémülten földre szegezték tekintetüket, azok pedig 

így szóltak hozzájuk: Miért keresitek a halottak között az élőt? Nincs 

itt, hanem feltámadt. Emlékezzetek vissza, mit mondott nektek, 

amikor még Galileában volt. Azt mondta: Az Emberfiának bűnös 

emberek kezébe kell adatnia, megfeszíttetnie és harmadnapon 

feltámadnia. Visszaemlékeztek azért az ő szavaira, és miután a sírtól 

visszatértek, mindezeket elmondták a tizenegynek és a többieknek. A 

magdalai Mária, Johanna, Mária, Jakab anyja és több más velük levő 



asszony mondta el mindezeket az apostoloknak, de szavuk csak üres 

fecsegésnek tűnt előttük, és nem hittek nekik. Péter azonban felkelt, 

elfutott a sírhoz, és amikor behajolt, látta, hogy csak a lepedők vannak 

ott. Elment, magában csodálkozva a történteken. 
 

Imádság (állva) 

Igehirdetés előtt: 501. Krisztus feltámadott, kit halál…  
 

Textus: János evangéliuma 1,14.              
 

„Az Ige testté lett, és közöttünk lakozott, és láttuk az ő dicsőségét, mint 

az Atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel és 

igazsággal.” 

IGEHIRDETÉS: (ülve)              Láttuk dicsőségét! 

Ez a „karácsonyi ige” húsvéti: nem a kisbabáról, hanem a Feltámadottról szól! 

Karácsonyt és nagypénteket sajnos lehet giccses szeretetként félreértelmezni 

Húsvét csak a mindent legyőző, dicsőséges szeretetet állítja oda, szemünk elé 

– A diadalmas szeretet kegyelem és (való) igazság (előbbivel győzi az utóbbit) 

– Jézus Krisztus az egyetlen erre alkalmas ember (Ő az „az Atya egyszülöttje”) 

– Bennünk a szeretet csak egy terv (logosz, beszéd) – és egész más ölt testet! 

Egyetlen megoldás, ha nem csak köztünk, de bennünk is sátrat verhet Jézus. 
 

Úrvacsora előtt: 352. Örülj, szívem, vigadj, lelkem... 

Úrvacsora alatt: 360. Jer, lássuk az Úr keresztjét… 

Imádság (állva), Mi Atyánk, 641. Himnusz, Áldás 

799. (ülve) Mindig velem Uram…, 

Kivonuló ének: 508,5-7. Ami fáj itt, és sóhajt, az ott…  



Következő alkalmaink: 
Istentisztelet úrvacsorával  hétfő 10 óra  
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 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. húsvétvasárnap 


