
A MAI PROGRAM     KÖZLEMÉNYEK 

  Naplemente 19:05 

9:30                                                 SZOMBATISKOLA 
 
 Áhítat   Bugyi Krisztián 
 Tanulmány  „EGYEDÜL HIT ÁLTAL” – A RÓMAI LEVÉL 
    Nincs többé kárhoztatás 

  
10:50 KERESZTSÉGI ISTENTISZTELET 

 

 Hirdetések  Orbán Zoltán  
 Óravezető  Chelcea Dorin 

Kezdő ének  „Az Úré minden tisztelet…”      2:1-3 
 Ima   Chelcea Dorin 
 Szolgálat 
 Tized- és adományok begyűjtése 

Hálaige   Hugyecz Katalin      I.Tim 6:17-18 
Hálaima   Boros Sándor 
Gyermektörténet Paraghy Gábor 
Szolgálatok   

 Igeolvasás   Hugyecz Katalin  ApCsel 8:36-39
 Igeszolgálat  dr. Ősz-Farkas Ernő 

A legnagyobb érv a kereszténység mellett                                
Ének   „Elmegyek szívesen, Jézus veled!”   204:1-2 
Ima   Zarka Péter 
Távozó ének              „Áldja Isten életünket…”                                 329 

 
17:00 SZOMBATZÁRÓ ÁHÍTAT 
     

    ZARKA PÉTER  
    Atyáink Istene II.Móz 3:6 

 

PÉNTEK 
 

18:00 SZOMBATKEZDŐ ÁHÍTAT  ZARKA PÉTER  
 
     

SZOMBAT 
 

9:30 SZOMBATISKOLA  „EGYEDÜL HIT ÁLTAL” – A RÓMAI LEVÉL   
Az ígéret gyermekei  

      
     

10:50 ISTENTISZTELET  DR. TOKICS IMRE   
Ábrahám adventje I. Gen 11:31-12:1.  

     
     

17:00 SZOMBATZÁRÓ ÁHÍTAT  DR. TOKICS IMRE  
Ábrahám adventje II. Gen 12:1-3 

     

KEDD ESTE  18:00 SZOMBATISKOLAI TANÍTÓGYŰLÉS 
SZERDA   10.00 IMAÓRA 
 

 

AKIKÉRT A KÖVETKEZŐ HÉTEN IMÁDKOZZUNK: 
 

Gyülekezetünkből: Gál Imre és felesége, Gál Ivánné, Galgóczi Ferenc és családja, 
Gavril Gál Stelica és családja, Gazsi Petra, Gelencsér Péterné, Gerencsér László, 
Gergely Ilona, Gergely Mária, Görög Ernő és felesége 

Betegeink: Betegeink: Balla Zsuzsa, Brust Zsuzsa, Gál Ivánné, Kokovai Sándorné 
Ili, dr. Saáry Istvánné Ibi, Takács Lajos és felesége 
Imakérések: A Területről: Tata, Tatabánya – Stramszki István 

A mai naptól február 24-ig a szombat délutáni istentisztelet időpontját előre 
hozzuk 17 órára a korai naplemente miatt. A péntek esti istentiszteleti alkalom 
marad 18 órai kezdéssel. 

Az Advent Kiadó évvégi könyvvásárt hirdet a november 25 - december 23 között. 
A kedvezményes könyvek árlistája a faliújságon megtalálható. 

Megjelent két zenei CD: a Hungarikum együttes „Tégy Uram engem áldássá” c. 
lemeze és a bózsvai Zenei tábor „Erős vár a mi Istenünk” című egyházzenei 
hangversenyéről készült felvétel. Mindkettő kapható a Reménység Kiadónál. 

Egyetemista fiú keres a belvárosban albérleti szobát. Érdeklődni: Zarka Péternél 
30/664-3013. 

A mai napon a csengettyű próba elmarad, kérjük a szülőket egy megbeszélésre 
istentisztelet után a kisteremben. A furulya próba 16 órakor kezdődik. 

A Tipegő csoportba (0-3 éves kor) tanítót keresünk. Pacsai Teca örömmel fogadja a 
jelentkezőket.  

Holnap 15 órától Tesz-Vesz Gyülekezet. Téma: Mózes születése és ifjúkora. 
Hívjunk kisgyermekes családokat erre az alkalomra! 

Holnap 17 órakor jótékonysági, adventi egyházzenei hangverseny lesz a Rózsa 
Művelődési Házban (XVIII. Városház u. 1-3.) a pesterzsébeti és a gödöllői 
gyülekezetek kórusai közreműködésével. Részletek a faliújságon. 

December 4-én, hétfőn 18 órakor folytatódik a BSZE sorozatunk. Cím: Jézus az 
emmausi úton; további megjelenései, Jézus megjelenése Galilea hegyeinél; 
felmenetel a mennybe. Előadó: Zarka Péter.  

December 13-án, szerdán 18 órakor orvoszenészek koncertje lesz 
gyülekezetünkben.  

Ma gyülekezetünk szükségleteire gyűjtjük adományainkat, jövő héten az ADRÁ-t 
támogatjuk az adományainkkal. 

HA ISTEN ÉLTET, A JÖVŐ HÉTEN 

ÁLLANDÓ HÉTKÖZNAPI ALKALMAINK 

HÍREINK 



                            A KERESZTSÉG SZEREPE                                                               
 
 

 
„Eltemettettünk azért ővele együtt a keresztség által a halálba, hogy amiképpen 
feltámasztatott Krisztus a halálból az Atyának dicsősége által, azonképpen mi is új 

életben járjunk” (Rm 6:4).   
    

Krisztus a keresztséget tette a lelki országába való belépés feltételévé. Ennek a 
határozott kívánalomnak mindazoknak eleget kell tennie, akik az Atya, a Fiú és a 
Szentlélek fennhatósága alatt kívánnak élni. Akik részesülnek a keresztség 
szentségében, nyilvánosan kijelentik, hogy lemondanak a világról, s ehelyett a királyi 
család tagjai, a mennyei király gyermekei lesznek…  
 

Krisztus megparancsolja a megkeresztelteknek, sose feledjék: ünnepélyes szövetség 
köti őket, hogy az Úrnak éljenek. Rájuk bízott képességeiket használják fel az Ő 
munkájában, sohasem veszítve szem elől, hogy a negyedik parancsolat szombatjának 
való engedelmesség jelét viselik, mint Krisztus országának alattvalói és az isteni 
természet részesei. Önmagukat is beleértve, mindent át kell adniuk Istennek, 
miközben ajándékait az Ő dicsőségére fordítják.  
 

Akik keresztényi életük legelején az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevére 
keresztelkednek meg, nyilvánosan kijelentik, hogy elfogadták a felhívást: „Annak 
okáért menjetek ki közülük, és szakadjatok el, azt mondja az Úr, és tisztátalant ne 
illessetek; és én magamhoz fogadlak titeket, és leszek néktek Atyátok, és ti lesztek 
fiaimmá és leányaimmá, azt mondja a mindenható Úr” (2Kor 6:17–18). „Mivelhogy 
azért ilyen ígéreteink vannak, szeretteim, tisztítsuk meg magunkat minden testi és 
lelki tisztátalanságtól, Isten félelmében vivén véghez a mi megszentelésünket” (2Kor 
7:1).  
 

Akik keresztség által elnyerik az Atya pecsétjét, figyeljenek e szavakra, nem feledve, 
hogy az Úr – rájuk helyezve kézjegyét – saját fiainak és leányainak pecsételte el őket. 
A mindenható és mindenütt jelenlevő Atya, Fiú és Szentlélek fogadja be azt, aki 
igazán szövetségre lép Istennel. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek jelen van minden 
keresztségen, hogy magához fogadja azokat a megkeresztelteket, akik lemondtak a 
világról, és helyette Krisztusnak adtak otthont lelkük templomában. A 
megkereszteltek Isten családjába lépnek, és nevüket bejegyzik az élet könyvébe, 
amely a Bárányé.”  
 
              (E.G. White: Isten csodálatos kegyelme, A keresztség szerepe c. fejezetből) 

GYÜLEKEZETI HÍREK 
 

2017. DECEMBER 2. 
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN! 

ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 
 

 

„… tovább méne az ő útján örömmel.” 

ApCsel 8:39 


