
Istentiszteleti rend: 
Fennálló ének: 187. dicséret E húsvét ünnepében…  

Hirdetések: (leülve)  
 

1. A héten búcsúztak szerettei Kovács Imre Lajosné Harmosi Margit 73 

éves, Mata Tibor 64 éves és Kubicsek Róbert 38 éves testvérünktől. A 

gyászoló családok számára Isten Szentlelke vigasztalását kérjük.  

2. A Pápai Református Teológiai Akadémia ünnepi követe Kovács-Nagy 

Orsolya, aki a holnapi ünnepen köztünk Isten igéjét tolmácsolja. Fo-

gadjuk őt szeretettel! 

Holik Attila főgondnok úr:    Kedves Testvérek! 

A jelenlegi vírusjárvány mindnyájunkat érint, így a gyülekezetünket is. Tudjuk, 

hogy semmi sincs véletlenül, és semmi sem történik Isten tudta és akarata nél-

kül. Azt is tudjuk, hogy a nehézségek, próbák azért vannak, hogy hitünk, Isten-

ben vetett bizalmunk még erősebb legyen. Hiszem, hogy mindannyian megta-

pasztalhatjuk Isten gondviselését, szabadítását. Most derül ki az, hogy hitünk, 

gyülekezeti összetartozásunk, egymásra figyelésünk milyen erős tud lenni? 

Mivel rendszeres összejöveteleink szünetelnek, a gyülekezet fenntartási költ-

ségeinek fedezete is jelentősen csökkent. Egyházfenntartói járulékunkat, ado-

mányainkat, perselypénzünket több módon is eljuttathatjuk. Aki teheti, inter-

neten is utalja át a gyülekezet számlaszámára a közlemény rovatban föltün-

tetve adományának célját. Hordozzuk imádságban lelkészeinket, gyülekeze-

tünk minden tagját, legyünk figyelmesek, érdeklődők, hogy ki szorul segítségre 

és próbáljunk segíteni! Lehetőségünk van meghallgatni a gyülekezet honlap-

ján, vagy a közmédiában sugárzott istentiszteleteket. Bekapcsolódhatunk a 

gyülekezet imaközösségébe. Ezek az alkalmak erősítik Istenbe vetett hitünket 

és egymáshoz való tartozásunkat. Istentől gazdagon megáldott húsvéti 

ünnepeket kívánok gyülekezetünk minden tagjának. Áldás békesség.  

Derekas ének: 357/1-4. Jézus, én bizodalmam… 

Biblia felolvasás: János evangéliuma 20,11-17.                
 „Mária pedig kint állt a sírnál, és sírt. Miközben sírt, behajolt a sírboltba, 
és két angyalt látott fehér ruhában ülni: az egyiket fejtől, a másikat lábtól, ott, 



ahol Jézus teste feküdt. Azok így szóltak hozzá: Asszony, miért sírsz? Ő pedig 
azt válaszolta: Mert elvitték az én Uramat, és nem tudom, hova tették. Amikor 
ezt mondta, hátrafordult, és látta, hogy Jézus áll ott, de nem ismerte fel, hogy 
Jézus az. Jézus pedig azt kérdezte tőle: Asszony, miért sírsz? Kit keresel? Ő 
pedig azt gondolta, hogy a kertész az, és azt mondta neki: Uram, ha te vitted 
el őt, mondd meg nekem, hova tetted, és én elviszem. Ekkor Jézus meg-
szólította: Mária! Ő pedig megfordulva azt mondta neki héberül: Rabbóni 
(amely azt jelenti: Mester)! Jézus azt mondta neki: Ne érints engem, mert még 
nem mentem fel az Atyához, hanem menj az én testvéreimhez, és mondd meg 
nekik, hogy felmegyek az én Atyámhoz és a ti Atyátokhoz és az én Istenemhez 
és a ti Istenetekhez.” 

Imádság (fennállva) 
Igehirdetés előtt: 185. dicséret Krisztus feltámadott… 

Textus: János evangéliuma 11,18-21.      „Márta akkor azt 

mondta Jézusnak: Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a 
testvérem! De most is tudom, hogy amit csak kérsz Istentől, megadja 
neked. Jézus azt mondta neki: Feltámad a testvéred. Márta így vála-
szolt: Tudom, hogy feltámad a feltámadáskor, az utolsó napon. Ekkor 
Jézus azt mondta: Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énben-
nem, ha meghal is, él, és mindenki, aki él, és hisz énbennem, soha 
meg nem hal. Hiszed-e ezt? Azt mondta neki: Igen, Uram, én hiszem, 
hogy te vagy a Krisztus, az Isten Fia, akinek el kellett jönnie a világra.” 

IGEHIRDETÉS: (leülve)           Jézus és a feltámadás 

Más szembesülni a feltámadással a halál megtapasztalásakor. (Máriák- és mi) 

Érzéseink hullámvasútjában a sok furcsa megnyilvánulásra felel nekünk Jézus. 

– „Ha itt lettél volna” – „Én vagyok”: Isten jelen van Krisztusban. (a bajban is) 

– „Nem halt volna meg” – „…a feltámadás…” A terv:  feltámadás - a halálból.  

– „Amit csak kérsz” – „…és az élet” Az élet (a kapcsolat Istennel) folyamatos. 

A csoda bennünk van, és működik. („ha meghal is, él … soha meg nem hal”) A 

Feltámadott jelenléte aranyozza be életünket, mai napunkat, úrvacsoránkat! 

Úrvacsorára készítő ének: 760. Úr Jézus Krisztus, legfőbb jó… 

(Az úrvacsora alatt csupán az orgona játszik halkan) 



Imádság (fennállva), Mi Atyánk, Csendes perc 

Himnusz és Székely himnusz, Áldás 

Kivonuló ének: 357/5-7. Ami fáj itt és sóhajt… 
 

Következő alkalmaink: 
Istentisztelet úrvacsorával hétfő 10 óra templom online 

Kékkeresztes alkalom:   kedd 17:30 online  

Felnőtt konfirmációi elők.  kedd 18 óra  

Bibliaóra    szerda 18 óra online 

Konfirm. előkészítő II.  szombat 14 óra online 

Ifjúsági bibliaóra:   szombat 16 óra online   

Gyermek-istentisztelet:  vasárnap 9 óra online 

Istentisztelet (templom):  vasárnap 10 óra online  

Bővebb információ a honlapon! 

Imádkozzunk… 
… hogy a halál árnyékában a Krisztusban nyert életet hordozhassuk! 

… hogy az evangélium terjedjen városunkban, kerületünkben! 

… hogy református óvodát, iskolát indíthassunk! 
 

Szeretettel várunk mindenkit az istentisztelet előtt negyed-

órával közös imádságra a harangszobába. 

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) 
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