
Istentiszteleti rend: 

Fennálló ének: 691. ének Ó, jöjj, ó, jöjj, Üdvözítő…  

Hirdetések: (leülve) 

1. A héten vettek búcsút szerettei Molnár Lajos 64 éves, Pengő 

Imre 73, Kreisch Józsefné Gombos Irén 76 és Mátyás András 

74 éves korában elhunyt testvéreinktől.  

A gyászoló családok számára Isten vigasztalását kérjük. 
 

 

2. A ránk következő két hétben a következő nyilvános alkalmakat 

tartjuk meg itt, a templomban: 

- dec. 24. csütörtök 14 óra ünnepkezdő áhítat  

- dec. 25. 10 óra úrvacsorás ünnepi istentisztelet  

- dec. 26. 10 óra úrvacsorás ünnepi istentisztelet 

- dec. 27. 10 óra vasárnapi istentisztelet 

- dec. 31.  18 óra óévi áhítat 

- jan. 1. és 3. 10 óra újévi istentisztelet 

Derekas ének: 80/1. és 9-11. Hallgasd meg, Izráel pásztora… 

Biblia felolvasás: Pál levele az efezusiakhoz 4,17-24.      

Mondom tehát, és tanúsítom az Úr nevében, hogy többé nem élhet-
tek úgy, ahogyan a pogányok élnek hiábavaló gondolkodásuk szerint. 
Az ő elméjükre sötétség borult, és elidegenedtek az Istennek tetsző 
élettől, mert megmaradtak tudatlanságukban, és megkeményedett a 
szívük. Mivel erkölcsi érzékük eltompult, bujálkodásra adták magukat, 
mindenféle tisztátalanságot művelve mohóságukban. Ti azonban 
nem így tanultátok Krisztust; ha valóban úgy hallottatok róla, és kap-
tatok felőle tanítást, ahogyan az igaz Jézusban: vessétek le a régi élet 
szerint való óembert, aki csalárd és gonosz kívánságok miatt megrom-



lott; újuljatok meg lelketekben és elmétekben, öltsétek fel az új em-
bert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben 
teremtetett. 

Imádság (fennállva) 

Igehirdetés előtti ének: 489/1-2. Örök élet reggele… 

Textus: Pál levele az Efezusiakhoz 4,22-24.     

„vessétek le a régi élet szerint való óembert, aki csalárd és gonosz 
kívánságok miatt megromlott; újuljatok meg lelketekben és elmé-
tekben, öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos 
igazságban és szentségben teremtetett.”  

IGEHIRDETÉS: (leülve)           Lelki ruházat-csere 

A viselkedés, életforma, ami látszik belőlünk: azt ruhához hasonlítja, 

állandó, mint a párduc bőre, rabruha, amitől szabadulni szeretnénk. 

Mintázata lehet: - sötét (önzés, irigység, mindaz amit titkolunk) – 

szürke (a neveltetés, viselkedés hatása múlik) – leginkább csíkos (idő 

kedv vagy emberfüggő) Fehér sosem lesz, csak fakul és rongyolódik. 

Jézus jött, hogy megmutassa, felkínálja az újat, fehéret, Isten tervét. 

Új ember – de nekem kell felvennem – és benne át fogok alakulni.  

Igehirdetésre felelő ének: 489/3-4. Bűn ruháját vessük el… 

Imádság (fennállva)  

Mi Atyánk  

Csendes perc 

Himnusz  

Áldás 



Kivonuló ének: 730. ének Ébredj, alvó, hív a szózat… 
 

Következő alkalmaink: 
Kékkeresztes bibliaóra:  kedd 17:30 online  

Gyülekezeti bibliaóra:  szerda 18 óra online 

Ünnepkezdő áhítat:  csütörtök 14 óra (online is) 

Istentisztelet úrvacsorával:  péntek 10 óra (online is) 

Istentisztelet úrvacsorával:  szombat 10 óra (online is)  

Gyermek-istentisztelet:  vasárnap 10 óra (online is) 

Istentisztelet (templom):  vasárnap 10 óra (online is) 

Bővebb információ a honlapon! 

 

Imádkozzunk… 
… köszönjük meg Jézusnak az új élet szép ruháját és viseljük a héten is! 

… hogy az ünnepek minél több Istenre és egymásra figyelést hozzanak! 

… 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) 

http://www.refcsepel.hu/
http://www.facebook.com/bcskre/


Budapest-Csepel-Központi 

Református Egyházközség 

 
Istentisztelet  

2020. december 20. 10 óra 


