
Istentiszteleti rend: 

Fennálló ének: 186. dicséret  

Hirdetések: (leülve) 
1. Az elmúlt héten búcsúztunk itt, a templomban Erdélyi Rezső 82 éves 

korában elhunyt testvérünktől. Emléke legyen áldott. Szeretteinek a 

Szentlélek vigasztalását kívánjuk szeretettel! 

2. Vasárnaponként 9 órától online alkalmon vehetnek részt gyermekeink a 

Google Hangouts alkalmazás segítségével. Aki a maiakon felül igényli ezt, 

kérjük, az én e-mail-címemen jelezze! (keritamas1962@gmail.com) 

3. Zsinatunk elnökségének felhívásával egybehangzóan kérjük, hogy 

aláírásukkal támogassák a testvérek a nemzeti régiókról szóló új EU-s 

kezdeményezést a magyar és más kisebbségi területek gazdasági 

támogatása érdekében. Az eci.ec.europa.eu/010/public/#/initiative 

címen lehet aláírni. Ebben szívesen segítünk telefonon vagy e-mail-ben. 

4. Alapítványunk számára adónk egy százalékát most is felajánlhatjuk, a ki-

töltésben és adóhivatalhoz eljuttatásban is szívesen segítünk! (A Path-

mosz Alapítvány adószáma: 18266511-1-43) 

5. Mátraházi hétvégénkre a jelentkezéseket egyelőre felfüggesztjük a 

járványügyi helyzet bizonytalansága miatt.  

Az újabb fejleményekről tájékoztatást fogunk adni. 

6. Szeretnék bíztatni mindenkit, aki teheti, kapcsolódjon be a Szeresd a vá-

rost! imakezdeményezésbe: imádkozzunk húsvét és pünkösd között 

minél többen rendszeresen Budapest lelki megújulásáért! Részletek és a 

programfüzet a szeresdavarost.hu honlapon elérhetők. 

7. A gyülekezeti újságunk húsvéti száma a honlapon olvasható, letölthető. 

Derekas ének: 350. dicséret 

Biblia felolvasás: Márk evangéliuma 16,1-8. 

A szombat elmúltával a magdalai Mária, Mária, Jakab anyja és 

Salomé drága keneteket vásárolt, hogy elmenjen, és megkenje 

őt. A hét első napján, kora reggel, napfelkeltekor a sírhoz men-
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tek, és azt kérdezték egymástól: Ki hengeríti el nekünk a követ a 

sírbolt szájáról? De odatekintve látták, hogy a kő már el van 

hengerítve, pedig roppant nagy volt. Ahogy bementek a sírbolt-

ba, egy fehér ruhába öltözött ifjút láttak ülni jobb felől, és meg-

rémültek. Az pedig így szólt hozzájuk: Ne féljetek! A názáreti 

Jézust keresitek, akit megfeszítettek? Feltámadt, nincs itt; íme, a 

hely, ahova őt helyezték. De menjetek el, mondjátok meg a 

tanítványainak és Péternek, hogy előttetek megy Galileába. Ott 

majd meglátjátok, ahogy megmondta nektek. Ekkor kijöttek, és 

elfutottak a sírtól, mert rettegés és rémület fogta el őket, és 

senkinek sem mondtak semmit, mert féltek. 

Imádság 

Igehirdetésre készítő ének: 438. dicséret 1. vers  

Textus: Pál levele az efezusiakhoz 2,3a.    

Egykor mi mindnyájan ezek között forgolódtunk, követve testünk 
kívánságait, cselekedve a test és a gondolatok akaratát  

IGEHIRDETÉS: (leülve)     Legfőbb ellenségünk: a test 

A régi életet nem csak az istenellenes közeg (világ) és vezér (Sátán) jellemzi, a 

legrosszabb az, hogy az ellenség a falakon belül van, ezt jelzi a ’test’ kifejezés. 

A Megváltó segítsége nélkül (ma is) képtelen lennék Isten akarata szerint élni 

– ösztöneim világa meghatároz, mozgat (forgolódtunk, követve, cselekedve) 

– a test akarata közvetlen parancsokat osztogat (lustaság, nemi vágy, dac stb) 

– a gondolatok finom, rafinált szövevényébe csomagolva észre sem veszem 

Húsvét csődbe vitte a tanítványok „testi” vágyait, gondolatait: új életet adva! 

Úrvacsorára felkészítő ének: 438. dicséret 2.5-6. vers 

Úrvacsorai ének: 724. ének 

Imádság, (fennállva) Mi Atyánk  



Szózat, Áldás 

Kivonuló ének: (leülve) 438. dicséret 7-9. vers  

Következő alkalmaink: 

 Istentisztelet úrvacsorával: hétfő 10 óra (templom) – online is 

Kékkeresztes bibliaóra: kedd 17:30 online 

Gyülekezeti bibliaóra: szerda 16 óra szünetel 

Baba-mama kör: péntek 10 óra szünetel 

Ifjúsági bibliaóra: szombat 17 óra online 

Gyermek-istentisztelet: vasárnap 9 óra online  

Istentisztelet: vasárnap 10 óra (templom) – online is 

        

Bővebb információ a honlapon! 

 

Imádkozzunk… 
… hogy csődjeink nyomán a Feltámadottra hagyatkozzunk! 

… hogy az evangélium terjedjen városunkban, kerületünkben! 

… hogy megfelelő főállású segítőt találjunk a gyülekezeti munkához! 

… hogy református óvodát, iskolát indíthassunk! 
 

 

Szeretettel várunk mindenkit az istentisztelet előtt negyed-

órával közös imádságra. 

 

Elérhetőségek: 

Honlap: www.refcsepel.hu 

Facebook: www.facebook.com/bcskre/ 

Telefon: 06-1-780-93-83 

Mobil: 06-30-730-21-29 
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Budapest-Csepel-Központi 

Református Egyházközség 

 
Istentisztelet  

2020. húsvétvasárnap 10 óra 


