
A MAI PROGRAM     KÖZLEMÉNYEK 

  Naplemente 16:06 
                                                                                       

09:30                                                 SZOMBATISKOLA 
  

Áhítat   ifj. Fekete István  
Szombatiskola   Ezsdrás és Nehémiás  
   Megbocsátó Istenünk  
 

10:45 ISTENTISZTELET 
 

Hirdetések  Tálas Enikő 
Óravezető  Dán Ilona 
Kezdő ének  „Áll szomorúan a kopár hegy…”                   116:1-3 

 Ima   Dán Ilona 
 Szolgálat 
 Tized- és adományok begyűjtése 

Hálaige, hálaima  Rohánszki Lászlóné                            2Kor 9:6-8 
Vers   Döbrei Gáborné 
Szolgálatok 

Igeszolgálat  Dr. Szabó János                              Jn 19:30            
    Elvégeztetett! 

Ima   Dr. Szabó János  

Ének   „Én értem haltál meg…”                           190:1-3                                                               
 

 

18:00  SZOMBATZÁRÓ ÁHITAT   
     

    Dr. Szabó János  
    „Orvosok a zenében”  

zenés áhítat  

 

PÉNTEK 
 

18:00 SZOMBATKEZDŐ ÁHÍTAT  SZABÓ TÍMEA  
    SEGÍTSÉG AZ AGGODALMAINKKAL VÍVOTT 

KÜZDELEMBEN 
     

SZOMBAT 
 

9:30 SZOMBATISKOLA   EZSDRÁS ÉS NEHÉMIÁS  
Isten és a szövetség  

 
10:45 ISTENTISZTELET BIHARI CSABA  

Az az indulat legyen bennetek …, Fil. 2:1-11 
 

15:00 ZENEI ÁHÍTAT     RÁCKEVEI KÓRUS SZOLGÁLATA  
 
 

KEDD ESTE  18:00 SZOMBATISKOLAI TANÍTÓGYŰLÉS 
SZERDA   10.00 IMAÓRA 
 

 

AKIKÉRT A KÖVETKEZŐ HÉTEN IMÁDKOZZUNK: 
 

Gyülekezetünkből: Sándor Csaba és családja, Sárkány László, Simon András, 
Simon Beatrix, Simon Borbála, Simon Ildikó, Simon István, Simon Zoltán és 
felesége, Sinkó Zsuzsa, Sipka Istvánné, Sipos Lajos 
Betegeink: Korondi Erzsébet, Molnár Szabó Ilona  
Imakérések: Folytassuk az imát Dienes Károlyné, Hunka Jánosné, Sztrojiny 
Botond és Balla Zsuzsanna lányának gyógyulásáért.  
A Területről: Szombathely – Tóth Szilárd lelkész 

Kérjük azokat az angolul tudó testvéreket, akik szívesen vállalnának egyszer-egyszer 
fordítást külföldi testvéreknek, vendégeknek, jelezzék ezt Molnár Imrének. 

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

Ma 12.45-től testvérgyűlést tartunk a Terézvárosi Gyülekezet tagjainak. Beszélünk 
gyülekezetünk soron következő tisztviselő választásáról, az új evangélizációs sorozatról, 
és a gyülekezetünk tagjainak szervezett görögországi nyaralásról. Kérjük a testvéreket, 
jöjjünk el erre az alkalomra! 

Ma délután 18 órakor kezdődik a szombatzáró áhítat, melynek keretében az 
orvoszenészek tartanak koncertet gyülekezetünkben, igét hirdet Dr. Szabó János. 

Ma 19.30-tól ifjúsági estét tartunk Bugyi Krisztián és Szabó János vezetésével. 
Beszélgetésre, pingpongozásra, közös vacsorára várjuk a fiatalokat! 

November 20-tól, szerdánként (kivétel: dec. 16. hétfő), 18 órai kezdettel a Bibliai 
Szabadegyetem keretében, 5 részes előadássorozatot tartunk A nagy kérdés címmel 
gyülekezetünk kis termében (ebédlőben). Az előadásokat Dr. Szabó János tartja. Az első 
előadás címe: A változások kora. Használjuk ki ezt a nagyszerű lehetőséget, hívjunk 
vendégeket, jöjjünk el ezekre az alkalmakra! Meghívó a bejáratnál elvehető. 

Jövő szombaton a ráckevei kórus érkezik hozzánk, hallhatjuk őket a délelőtti 
istentiszteleten és a délután 15 órakor kezdődő zenei áhítaton. 

Pál apostol nyomában – a Terézvárosi Gyülekezet nyári tábort szervez Görögországban, 
a Halkidiki félszigeten, Sartin 2020. június 23-30-ig. A programban szerepelnek 
kirándulások bibliai városokban, áhítatok, szabadidős programok, sportolási 
lehetőségek, homokos és sziklás tengerparton pihenés. További információt a bejáratnál 
elhelyezett lapokon olvashatunk. 

Ma és a jövő szombaton is gyülekezetünk szükségleteire adakozunk.  

JÖVŐ HÉTI PROGRAMJAINK 

ÁLLANDÓ HÉTKÖZNAPI ALKALMAINK 

HÍREINK 



                                  ELVÉGEZTETETT!                                                                       
 
 

"Mikor a hangos kiáltás: ’Elvégeztetett!’ (Jn 19:30) elhangzott Krisztus 
ajkáról, a papok éppen a templomban végezték szolgálatukat. Ez volt ugyanis 
az estéli áldozat órája. A Krisztust jelképező bárányt bevitték, hogy levágják. 
A pap felvette már a jelentőségteljes és szép ruháját, felemelt késsel állott ott, 
amiként Ábrahám tette egykor, mikor éppen fiát készült feláldozni. Az 
emberek megdöbbenve figyelték az eseményt. A föld azonban megmozdult, 
és remegni kezdett, mert maga az Úr közelítette meg az oltárt. Olyan zajjal, 
mint amit a szövet elrepesztése okoz, a templom belső kárpitját tetejétől az 
aljáig egy láthatatlan kéz kettétépte, és az emberek sokaságának a tekintete 
előtt feltárult az a hely, amelyet egyszer Isten töltött be jelenlétével. Ebben a 
helyiségben, a Szentek Szentjében Isten dicsősége, a Shekinah lakozott. Az 
irgalom széke fölött Isten itt nyilvánította ki dicsőségét. Senki más soha nem 
emelhette fel azt a kárpitot, amely elválasztotta a mögötte levő helyiséget a 
templom többi részétől, csak a főpap. A főpap is csak évente egyszer lépett 
be ebbe a helyiségbe, hogy elégtételt adjon a nép bűneiért Istennek. Íme 
azonban ez a kárpit kettéhasadt. A földi szentély legszentebb helye nem volt 
többé szent. 
Mindenütt rémület és zűrzavar uralkodott. A papok azonnal meg akarták ölni 
az áldozati állatot, erőtelen kezükből azonban kiesett a kés, és a bárány 
megmenekült. A jelkép és a valóság találkozott Isten Fia halálában. A nagy 
áldozat megtörtént. 
A Szentek Szentjébe vezető út megnyílt. Isten egy új és élő utat készített 
minden ember számára. Többé nem kell a bűnös és szomorkodó emberi 
nemzetségnek a főpap érkezésére várnia. Mostantól fogva maga az Üdvözítő 
szolgál a mennyekben főpapként és az emberek közbenjárójaként. Úgy volt, 
mintha egy eleven hang szólt volna az Isten-imádókhoz: Most értek véget, 
fejeződtek be a bűnért hozott áldozatok és felajánlások. Isten Fia eljött ígérete 
szerint: ’Ímé itt vagyok (a könyv fejezetében írva vagyon rólam), hogy 
cselekedjem óh Isten a te akaratodat’ (Zsid 10:7). Krisztus ’az ő tulajdon vére 
által ment be egyszer s mindenkorra a szentélybe, örök váltságot szerezve’ 
(Zsid 9:12).”  
      
                                 (Ellen Gould White: Jézus élete – Golgota c. fejezetből) 

GYÜLEKEZETI HÍREK 

 

2019. NOVEMBER 16. 
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN! 

ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 
 

 
 

 
 

„Miután Jézus elfogadta az ecetet, azt mondta: 
Elvégeztetett! És fejét lehajtva kibocsátotta lelkét.” 

Jn 19:30 


