
A MAI PROGRAM     KÖZLEMÉNYEK 

  Naplemente 17:49 
                                                                                       

09:30                                                 SZOMBATISKOLA 
  

Áhítat   Molnár Imre 
Szombatiskola   Ezsdrás és Nehémiás  
   Istentől jövő elhívás   
 

10:45 ISTENTISZTELET 
 

Hirdetések  Bugyi Krisztián 
Óravezető  Takácsné Darabos Judit 
Kezdő ének  „Kész szívvel követünk…”                           198:1-3                                             

 Ima   Takácsné Darabos Judit 
 Szolgálat 
 Tized- és adományok begyűjtése 

Hálaige, hálaima  Ráczné Koska Marianna          Zsolt 116:12,17-18 
Szolgálatok 

Igeszolgálat  Dr. Szilvási József                       1Móz 17:1                  
Járj én előttem és légy tökéletes 

Ének   „Élj bennem drága Jézus…”                         212:1-3                                                  
Ima   Dr. Szilvási József 
Távozó ének            „Hadd legyek mindig híved…”                               331 

 
17:00  SZOMBATZÁRÓ ÁHITAT   

          

Dr. Szilvási József 
Ellen G. White és a tökéletesség, mint a 
megszentelődés szinonimája 
 

 

PÉNTEK 
 

18:00 SZOMBATKEZDŐ ÁHÍTAT  DR. SZABÓ JÁNOS  
     

SZOMBAT 
 

9:30 SZOMBATISKOLA   EZSDRÁS ÉS NEHÉMIÁS  
Ellenállásba ütközve  

 
10:45 ISTENTISZTELET VÍZVÁRI ALADÁR  
 
17:00 SZOMBATZÁRÓ ÁHÍTAT    VÍZVÁRI ALADÁR 

KEDD ESTE  18:00 SZOMBATISKOLAI TANÍTÓGYŰLÉS 
SZERDA   10.00 IMAÓRA 
 

 

AKIKÉRT A KÖVETKEZŐ HÉTEN IMÁDKOZZUNK: 
 

Gyülekezetünkből: Mailinger Ferenc és családja, dr. Manchin Róbert, Marin 
Erzsébet, Máthé Levente és családja, Mátyus Etelka, Mena Rita, Menyhért Eszter, 
Merk Márton, Mezősi Tamás, Moldován Brigitta, Molnár András 
Betegeink: Korondi Erzsébet, Molnár Szabó Ilona  
Imakérések: Imádkozzunk Szentes Klára és Konkolyné Varga Zsuzsanna testvérnők 
műtét utáni gyógyulásáért. Folytassuk az imát Dienes Károlyné és Hunka Jánosné 
testvérnők, továbbá Sztrojiny Róberték gyermeke, Botond fizikai megerősödéséért és 
Balla Zsuzsanna lányának gyógyulásáért.   
 Területről: Siófok – Szilvási Csaba és Horváth Gábor lelkészek 

Rászoruló családoknak tartós élelmiszert gyűjtünk az udvaron lévő dobozban. Kérjük, aki 
teheti időnként egy-egy dolgot hozzon, amit elviszünk a szükségben levőknek.   

Szeretnénk kérni azon angolul tudó testvérek jelentkezését, akik szívesen fordítanának egy-
egy szombat délelőtt a karzaton levő külföldi testvéreknek, vendégeknek. Nagy szükség 
lenne erre a szolgálatra. Kérjük Molnár Imre testvért keressétek ezügyben. 

A külföldi testvérek közül többen szívesen tanulnának magyarul (heti egy alkalommal itt a 
gyülekezetben), aki a segítségükre tudna lenni, kérjük keresse Molnár Imre testvért.  

Tájékoztatjuk a gyülekezetet, hogy a Bibliatanulmányok minden napra műsorát a 
PaxTV vasárnap este 20.00 óra helyett délután 15.30-as kezdettel vetíti. 

Nem fogynak a gazdáikra váró edénykék. Kérjük, hogy a testvérek vigyék el műanyag 
tartóikat a traktát helyiségben lévő kis raktárral szembeni szekrényről. 

A gyerekiskola vezetője kéri, hogy akik elkezdték a furulyatanulást, járjanak a próbára, vagy 
ha úgy döntöttek, hogy befejezik a tanulást, hozzák vissza mielőbb a furulyákat. 

Ma délben a Tesz-Vesz Gyülekezet szervezőit várjuk egy megbeszélésre a tárgyaló 
szobába. 

Ma délután 14 órától Boldog otthon sorozatunk folytatódik Vízvári Aladár vezetésével.  

Holnap Tesz-Vesz Gyülekezet programot tartunk. Címe: Emberek, akik Isten által 

hithősök lettek. Szeretettel hívjuk a gyerekeket, szülőket erre az alkalomra. 

Október 23-án, szerdán – a munkaszüneti nap miatt – elmarad a délelőtti imaóra. 

Október 23-án a II. Magyarországi Adventista Futótalálkozó kerül megrendezésre a 
Gerecsei erdőben. Részletek a faliújságon (információ Németh Pétertől: 30/921–0953). 

Október 26-án, szombaton Hitéleti konferenciát szervez a Dunamelléki Egyházterület 
Reformáció 5.2 címmel a Rhema Konferencia Központban (1089 Budapest, Golgota út 9.). 
Délután 14 órától Az adventizmus 175 éve címmel az Unió Ellen White Szolgálatok 
Osztálya szervez ünnepélyes megemlékezést.  

Ma és a jövő szombaton is gyülekezetünk szükségleteire adakozunk. 

JÖVŐ HÉTI PROGRAMJAINK 

ÁLLANDÓ HÉTKÖZNAPI ALKALMAINK 

HÍREINK 



                                 ELMÉNK MEGÚJULÁSA                                                                    
 
 

„’És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti 
elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, 
kedves és tökéletes akarata.’ (Róm 12:2) 
Az ember része lelkének üdvösségében az, hogy higgyen Jézus Krisztusban, 
aki tökéletes Üdvözítő, de nem mások, hanem önmaga számára. A menny 
Istenében kell bíznia, Őt kell szeretnie és félnie. Van egy bizonyos munka, 
amit el kell végezni. Az embernek ki kell szabadulnia a bűn hatalmából. 
Istennek pedig minden jó munkáját el kell végeznie benne. Ha Krisztus 
szavai szerint cselekszik, akkor szent bizonyossága lehet afelől, hogy házát 
szilárd alapra építette. De ha hallgatja, elmondja és prédikálja Krisztus 
szavait, ám nem cselekszi azokat, akkor a fövényre épített. 
Akik Krisztus szavai szerint cselekszenek, azok jelleme tökéletes krisztusi 
jellemmé fog alakulni, mert Krisztus akarata az ő akaratukká lesz. Így 
formálódik ki bennük Krisztus, a dicsőség reménysége. Mintegy tükrön 
keresztül szemlélik Isten dicsőségét. Ha Krisztust tesszük elmélkedésünk 
tárgyává, akkor ő lesz beszélgetésünk témája is, és szemlélés által valóban 
ugyanarra az ábrázatra változunk el dicsőségről dicsőségre az Úrnak Lelke 
által. A bukott ember megváltozhat elméje megújulása által, hogy 
megvizsgálja, ’mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata’. Hogyan tudja 
megvizsgálni? Úgy, hogy ha a Szentlélek birtokba veszi elméjét, lelkét, szívét 
és jellemét. Hol történik ennek a próbája? ’Látványossága lettünk a világnak, 
úgy angyaloknak, mint embereknek.’(1Kor 4:9) 
Az igazi munkát a Szentlélek végzi az emberi jellemben, ám ennek 
gyümölcsei láthatóak. Ahogy a jó fa jó gyümölcsöt terem, ugyanúgy az a fa 
is, mely most már az Úr kertjében van elültetve, jó gyümölcsöt terem az 
örök élet számára. Az Úr a kínzó bűnöket kiirtja, a bűnös gondolatokat nem 
engedi be az elmébe, a lélek templomát megtisztítja a gonosz szokásokból. 
A rossz hajlamok most jó irányba fordultak. A rossz hajlamok és érzések 
gyökerestől kiirtattak. Szent indulatok és megszentelt érzések azok a 
gyümölcsök, melyek most a keresztény fáján teremnek. Teljes átalakulás 
ment végbe. Ennek a folyamatnak végbe kell mennie.” 
 
(Ellen G. White: A Szentlélek eljő reátok – Elménk megújulása c. fejezet) 

GYÜLEKEZETI HÍREK 
 

2019. OKTÓBER 19. 
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN! 

ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 
 
 

  

„Mikor Ábrám kilencvenkilenc esztendős volt, 
megjelent az Úr Ábrámnak, és mondta néki: Én a 
mindenható Isten vagyok, járj én előttem, és légy 

tökéletes.” 

1 Mózes 17:1 


