
Istentiszteleti rend: 

Fennálló ének: 673/1-2. Jézus, te égi szép, tündöklő fényű név  

Hirdetések: (leülve) 

- dec. 30-án kirándulás Galyatetőre (részletek a honlapon) 

- dec. 31.  18 óra óévi áhítat 

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

Derekas ének: 278/1-4. Dicsőült helyeken…   

Biblia felolvasás: Pál levele az efezusiakhoz 4,20-32.    

Ti azonban nem így tanultátok Krisztust, ha ugyan őt meghal-
lottátok, és benne megtanultátok, hogyan van a valóság Jézus-
ban. Vessétek le a korábbi életviteletek szerinti ó embert, aki 
csalárd kívánságok által megromlott, újuljatok meg lélekben és 
gondolkozásotokban, és öltözzétek fel az új embert, amely Is-
ten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben. 
Azért vessétek el a hazugságot, mondjon mindenki igazat a 
felebarátjának, mert egymásnak tagjai vagyunk. Ám haragud-
jatok, de ne vétkezzetek, a nap le ne menjen haragotokkal, és 
az ördögnek se adjatok helyet. Aki idáig lopott, többé ne lop-
jon, hanem inkább dolgozzék, hasznos munkát végezzen a ke-
zével, hogy legyen mit adnia a szűkölködőnek. Semmiféle 
rothadt beszéd ne jöjjön ki a szátokból, csak ami jó, alkalomhoz 
illő és építő, hogy áldásos legyen a hallgatóknak. És meg ne 
szomorítsátok az Isten Szentlelkét, aki által megpecsétel-
tettetek a megváltás napjára. Minden keserűséget, indulatot, 
haragot, lármát és káromkodást vessetek ki magatokból min-
den gonoszsággal együtt. Ellenkezőleg: legyetek egymáshoz 



jóságosak, irgalmasok, és bocsássatok meg egymásnak, aho-
gyan Isten is megbocsátott nektek Krisztusban. 

Imádság (fennállva) 

Igehirdetés előtti ének: 673/3. Akaratod nekem mutasd meg 

Textus: Pál levele az Efezusiakhoz 4,20-25.     

„Ti azonban nem így tanultátok Krisztust, ha ugyan őt meghal-
lottátok, és benne megtanultátok, hogyan van a valóság Jé-
zusban. Vessétek le a korábbi életviteletek szerinti ó embert, 
aki csalárd kívánságok által megromlott, újuljatok meg lélek-
ben és gondolkozásotokban, és öltözzétek fel az új embert, 
amely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szent-
ségben. Azért vessétek el a hazugságot…”  

IGEHIRDETÉS: (leülve)          Viselkedésem meghatározója 

A mai világ késztetése: legyek önmagam! (Ez jó, mert felszabadító.) 

Az ’önmegvalósításnál’ nincsen taszítóbb (meztelen). Élek, de nem én. 

Szentlélek nevelése hatékony. A feladatom ez: csak dobjam el a régit. 

– Mint vedléskor, mert az már nem tartozik hozzám – Mint áruházban 

a rám tukmált árut – Mint egy kísértő gondolatot, amely Sátántól jön. 

Mennyi ócska kacatot tudunk magunkra szedni – dobjuk el magunktól 

Igehirdetésre felelő ének: 673/4. Tisztíts meg teljesen… 

Imádság (fennállva), Mi Atyánk  

Csendes perc 

Szózat, Áldás 



Kivonuló ének: 278/5-8. Fák, bokrok, csemeték… 
 

Következő alkalmaink: 
Kékkeresztes bibliaóra:  kedd 17:30 online  

Gyülekezeti kirándulás: szerda  

Év végi áhítat:   csütörtök 18 óra (online is) 

Újévi istentisztelet:   péntek 10 óra (online is) 

Ifjúsági bibliaóra:   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 az új élet szép ruháját és dobjunk el minden mást! 

… hogy a hétköznapokon is ápolhassuk az ünnep csendjének kincseit! 

… 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 27. 10 óra 


