
Budapest-Csepel-Központi Református Egyházközség 

Istentiszteleti rend 2020 húsvéthétfőn: 

Fennálló ének: 185. dicséret  

Hirdetések: (leülve) 
1. Takács Miklós testvérünk, gyülekezetünk úrvacsorázó tagja temetése 

pénteken 8 órakor, özv. Fehér Imréné Margit bibliaórás testvérünké 

pedig a rá következő pénteken 10:30-kor lesz a csepeli temetőben 

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. Szeretnék bíztatni mindenkit, aki teheti, kapcsolódjon be a „Szeresd a 

várost!” imakezdeményezésbe: imádkozzunk húsvét és pünkösd között 

minél többen rendszeresen Budapest lelki megújulásáért!  

Részletek és a programfüzet a szeresdavarost.hu honlapon elérhetők. 

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

Derekas ének: 721. ének 

Biblia felolvasás:  

      Pál 1. levele a korinthusiakhoz 15,19-23. 

Ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, minden 
embernél nyomorultabbak vagyunk. Ámde Krisztus az elaludtak 
zsengéjeként feltámadt a halottak közül. Mivel ember által van a 
halál, ember által van a halottak feltámadása is. Mert amint 
Ádámban mindenki meghal, úgy Krisztusban mindenki megele-
venedik. Mindenki a maga rendje szerint. Az első zsenge Krisztus, 
azután akik a Krisztuséi, az ő eljövetelekor. 

Imádság 



Igehirdetésre készítő ének: 438. dicséret 1. vers  

Alapige: Pál levele az efezusiakhoz 2,3b-5.    

„… természet szerint a harag fiai voltunk, mint mások is.  

De az irgalomban gazdag Isten az ő nagy szeretete által, amellyel 
minket szeretett, minket, akik halottak voltunk vétkeinkben, 
Krisztussal együtt megelevenített…” 

IGEHIRDETÉS: (leülve)      A harag fiai voltunk 

Isten haragja – Isten szeretete: nem vagy-vagy, hanem két arcvonás. 

– Ő szeretettel kíván ránk tekinteni, hiszen az „irgalomban gazdag”.  

– Magunktól rossz beidegződéseinkkel a haragját tudjuk csak kivívni. 

– Ebben a vallásos a hitetlennel egy kalap alá esik („mint mások is”) 

Krisztus Isten kezére bízta magát a halálában – nekünk is ezt kell ten-

nünk az életünkben – ebből a feltámadás következik egy új életre!  

Úrvacsorára felkészítő ének: 437. dicséret 1. 4-5. vers 

Úrvacsora 

Imádság (fennállva)  

Mi Atyánk  

Áldás 

Kivonuló ének: (leülve) 214. dicséret 5-10. vers  

 

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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