
A MAI PROGRAM     KÖZLEMÉNYEK 

  Naplemente 16:00 
                                                                                       

09:30                                                 SZOMBATISKOLA 
  

Áhítat   Rácz János 
Szombatiskola   Ezsdrás és Nehémiás  
   Isten és a szövetség 
 

10:45 ISTENTISZTELET 

 
Hirdetések  Chelcea Dorin  
Óravezető  Molnár Imre  
Kezdő ének  „Élj bennem drága Jézus…”                         212:1-3 

 Ima   Molnár Imre  
 Szolgálat 
 Tized- és adományok begyűjtése 

Hálaige, hálaima  Orbán Zoltán                                      1Tim 6:6-8 
Gyermektörténet Bögi Lóránt 
Szolgálatok 

Igeszolgálat  Bihari Csaba                                 Fil 2:1-11            
    Az az indulat legyen bennetek… 

Ének   „Ó! jöjj el Isten Lelke…”                             159:1-3 
Ima   Bihari Csaba  
Távozó ének            „Hadd legyek mindig híved…”                               331 

 
15:00  SZOMBATZÁRÓ ÁHITAT   
     

    Ráckevei kórus szolgálata 

 

PÉNTEK 
 

18:00 SZOMBATKEZDŐ ÁHÍTAT  ORBÁN ZOLTÁN  
    HÁROM ÉLET, EGY VEZETŐ 
    

SZOMBAT 
 

9:30 SZOMBATISKOLA   EZSDRÁS ÉS NEHÉMIÁS  
Próbák, csapások és listák 

 
10:45 ISTENTISZTELET HELI OTAMO-CSIZMADIA  
 
17:00 SZOMBATZÁRÓ ÁHÍTAT    HELI OTAMO-CSIZMADIA  

ALBINONI KAMARAZENEKAR   
  

 
 

KEDD ESTE  18:00 SZOMBATISKOLAI TANÍTÓGYŰLÉS 
SZERDA   10.00 IMAÓRA 
 

 

AKIKÉRT A KÖVETKEZŐ HÉTEN IMÁDKOZZUNK: 
 

Gyülekezetünkből: Soltész Gáborné Kanyaró Melinda, Sólyom Mihályné, dr. 
Sólyom Péter, Sós Sándor és családja, Sövér Emese, Szabó Miklós és felesége, Szabó 
Ottó és családja, Szadai Gábor, Szalai Józsefné, Száraz Lajos, Száraz Lajosné 
Betegeink: Korondi Erzsébet, Molnár Szabó Ilona  
Imakérések: Folytassuk az imát Dienes Károlyné, Hunka Jánosné, Sztrojiny 
Botond és Balla Zsuzsanna lányának gyógyulásáért. Domahidi Ilona testvérnő 
súlyos beteg, kérjük imádkozzunk érte. 
A Területről: Tass – Gyürüs István lelkész 

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

Az Adventkiadó kedvezményes év végi könyvvásárt tart november 25-től december 
20-ig. Az akciós könyvek listája a traktátban és az udvari faliújságon megtalálható. 

Szeretettel köszöntjük a Ráckevei Gyülekezet kórusát és a velük érkezett 
családtagokat, vendégeinket gyülekezetünkben! A kórus szolgálatát hallhatjuk ma 
délelőtt és a délután 15 órakor kezdődő szombatzáró zenei áhítaton.  

Szeretettel ajánlunk minden túrázni szeretőnek egy holnapi kirándulást a Rám-
szakadékhoz. Találkozó reggel 9 órakor a dömösi hajóállomás parkolójában. A 
kirándulás a Glow-túrák sorozatban kerül megrendezésre. Részletek a faliújságon. 

November 27-én, jövő szerdán 18 órai kezdettel a Bibliai Szabadegyetem 
keretében folytatódik A nagy kérdés című előadássorozatunk a kisteremben (ebédlő-
ben). Az előadás címe: Európa a változások viharában. Előadó: Dr. Szabó János. 
Hívjunk vendégeket, jöjjünk el ezekre az alkalmakra! Meghívó a bejáratnál elvehető. 

November 30-án, jövő szombat délután 17 órakor Ádám Endre testvérünk 
közreműködésével az Albinoni kamarazenekar műsorát hallgathatjuk meg. 

Decemberben újra segíthetünk egy X. kerületi hajléktalanszállón ételt osztani. Akik 
részt vennének ebben a szolgálatban, keressék Perecsényi Norbertet.  

December 7-én, szombaton Adventi Kórustalálkozó lesz gyülekezetünkben. 
Délután 16 órakor Adventi Jótékonysági Koncertet tartunk a Terézvárosi Család- 
és Gyermekjóléti Központ javára. 

December 8-án, vasárnap 15 órától Tesz-Vesz Gyülekezet programunk lesz. 

Ma és a jövő szombaton is gyülekezetünk szükségleteire adakozunk.  

JÖVŐ HÉTI PROGRAMJAINK 

ÁLLANDÓ HÉTKÖZNAPI ALKALMAINK 

HÍREINK 



                                 TELJES REFORMÁCIÓ                                                                     
 
 

 

„’Teljesítsétek be az én örömömet, hogy egyenlő indulattal legyetek, 
ugyanazon szeretettel viseltetvén, egy érzésben, egyugyanazon indulattal 
lévén.’ (Fil 2:2) 
 

Az elkövetkező időben teljes reformációnak kell végbemennie. Amikor ez a 
megújulás elkezdődik, akkor minden hívő ráhangolódik az imádság 
lelkületére és minden viszályt, harcot kiűznek az egyházból. Azok, akik nem 
Krisztus társaságában élnek, valami máshoz kerülnek közel. Egyetlen helyes 
úton járó tag másokat is egységre indít a Szentlélek jelenlétéért könyörgő 
imában. A hívőket egymástól elválasztó akadályok leomlanak és Isten szolgái 
ugyanazokat a dolgokat hirdetik. Az Úr együttműködik követőivel. 
Mindannyian Krisztus mintaimáját megértve könyörögnek: ’Jöjjön el a te 
országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.’ (Mt 
6:10) 
 

Amikor hétről hétre szörnyű csapásokról hallok, azt kérdezem magamtól: Mit 
jelentenek ezek a dolgok? Sorozatban követik egymást a legborzasztóbb 
járványok. Milyen gyakran hallunk nagy emberi és anyagi veszteségekkel járó 
földrengésekről, tornádókról, tűz- és árvízpusztításról. Ezek a 
szerencsétlenségek látszólag zűrzavaros és rendezetlen erők irányíthatatlan 
kitöréseinek tűnnek, de mi Isten akaratát olvashatjuk ki belőlük. Többek közt 
ezek által akarja felébreszteni az Úr a veszélyben lévő férfiakat és nőket. 
Krisztus eljövetele közelebb van, mint mikor hívőkké lettünk. A nagy 
küzdelem a végéhez közeledik. Isten ítélete a földön van, ünnepélyes 
figyelmeztetése hangzik: ’Azért legyetek készen ti is; mert amely órában nem 
gondoljátok, abban jő el az embernek Fia’(Mt 24:44)."   
      

 
(Ellen Gould White: A Szentlélek eljő reátok – Teljes reformáció c. fejezet) 

 
 

 

GYÜLEKEZETI HÍREK 

 

2019. NOVEMBER 23. 
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN! 

ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 
 

 
 

 
 

„Ne nézze ki-ki a maga hasznát, hanem mindenki a 
másokét is. Annakokáért az az indulat legyen 
bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is.” 

Fil 2:4,5 


