
A MAI PROGRAM     KÖZLEMÉNYEK 

  Naplemente 16:15 
                                                                                       

09:30                                                 SZOMBATISKOLA 
  

Áhítat   Vízvári Aladár  
Szombatiskola   Ezsdrás és Nehémiás  
   Isten igéjének olvasása 
 

10:45 ISTENTISZTELET 
 

Hirdetések  Tyentés László  
Óravezető  Pacsai Imre 
Kezdő ének  „Csak néked él a szívem, lelkem…”                76:1-3 

 Ima   Pacsai Imre 
 Szolgálat 
 Tized- és adományok begyűjtése 

Hálaige, hálaima  Pacsainé Kleinert Teréz                     Mal 3:10-12 
Szolgálatok 

Igeszolgálat  Dr. Szabó János                             Fil 3:7-8             
    Mi van az emlékkönyvedben?  

Ima   Dr. Szabó János  
Ének              „Ne én, de Krisztus éljen bennem mindig…”    215:1-3 

 
17:00  SZOMBATZÁRÓ ÁHITAT   
     

    Dr. Szabó János  
Képeslapok a Bibliából – Filemon könyve  

 

PÉNTEK 
 

18:00 SZOMBATKEZDŐ ÁHÍTAT  CSÓKÁSI PÁL 
    IMAHÉT ZÁRÓ ALKALMA 
     

SZOMBAT 
 

9:30 SZOMBATISKOLA   EZSDRÁS ÉS NEHÉMIÁS  
Megbocsátó Istenünk  

 
10:45 ISTENTISZTELET DR. SZABÓ JÁNOS  
    ELVÉGEZTETETT! (JN 19:30) 
 
18:00 SZOMBATZÁRÓ ÁHÍTAT    ORVOSZENÉSZEK KONCERTJE 

DR. SZABÓ JÁNOS  
     
 
 
 

KEDD ESTE  18:00 SZOMBATISKOLAI TANÍTÓGYŰLÉS 
SZERDA   10.00 IMAÓRA 
 

 

AKIKÉRT A KÖVETKEZŐ HÉTEN IMÁDKOZZUNK: 
 

Gyülekezetünkből: Papp János és felesége, Papp Lajosné, Paraghy Gábor, 
Perecsényi Norbert, Rácz János és felesége, Ráczné Koska Marianna, Ráduly 
András, Rajki Jánosné, Rohánszki Lászlóné, Rostás Máté és családja 
Betegeink: Korondi Erzsébet, Molnár Szabó Ilona  
Imakérések: Folytassuk az imát Dienes Károlyné, Hunka Jánosné, Sztrojiny 
Botond és Balla Zsuzsanna lányának gyógyulásáért.  
A Területről: Szigetszentmiklósi Misszió – Dr. Szabón János lelkész 

Benjamin Guelfo, olasz testvérünk, aki évekig járt gyülekezetünkbe, szeretettel küldi 
üdvözletét a testvéreknek. 

Ma, az istentisztelet után, 13 órakor közös ebédre hívjuk testvéreinket, vendégeinket.  

Ma délután 17 órától zenés áhítatot tartunk, gyermekeink furulya és csengettyű 
szolgálatait hallgathatjuk meg.  

Holnap 15 órától Tesz-Vesz Gyülekezet programunk lesz. Címe: Emberek, akik Isten 
által hithősök lettek: Ábrahám. Szeretettel hívjuk a gyerekeket, szülőket! 

A mai nap elkezdődik egyházunkban az Őszi Imahét. Gyülekezetünkben november 11-
én, hétfőn 18 órától Vízvári Aladár, 13-án szerdán 18 órától Dr. Szabó János és 15-én 
pénteken 18 órától id. Csókási Pál vezetésével tartunk imaórát. Várjuk az érdeklődőket 
ezekre az alkalmakra! Az imaheti anyagot a bejáratnál, Kun Margitkától vehetjük át. 

November 16-án, jövő szombat délelőtt keresztségi istentisztelet lesz 
gyülekezetünkben.  

November 16-án, jövő szombaton 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! 

November 16-án, jövő szombaton 18 órakor az orvoszenészek tartanak koncertet 
gyülekezetünkben, igét hirdet Dr. Szabó János. 

November 16-án, jövő szombaton 18.30-tól ifjúsági estét tartunk Bugyi Krisztián és 
Szabó János vezetésével. Beszélgetésre, pingpongozásra, közös vacsorára várjuk a 
fiatalokat! 

Ma egyházunk globálmissziós céljaira gyűjtjük évenkénti hálaadományainkat, a jövő 
szombaton gyülekezetünk szükségleteire adakozunk.  

 

JÖVŐ HÉTI PROGRAMJAINK 

ÁLLANDÓ HÉTKÖZNAPI ALKALMAINK 

HÍREINK 



                                    Lelki forradalom 
 
 

 
„’Sőt annakfelette most is kárnak ítélek mindent az én Uram, Jézus Krisztus 
ismeretének gazdagsága miatt: akiért mindent kárba veszni hagytam és 
szemétnek ítélek, hogy a Krisztust megnyerjem.’ (Fil 3:8) 
Krisztus által olyan erkölcsi erő birtokába jutunk, mely megváltoztatja érzelmi 
világunkat, és képessé tesz arra, hogy teljes akaratunkkal Isten ügyéért 
dolgozzunk. Ahol az elme és test minden ereje a gonosz dolgait cselekedte, 
ott Isten Lelke által most forradalom megy végbe. A Szentlélek megvilágítja, 
megújítja és megszenteli a lelket. Az angyalok kimondhatatlan megilletődéssel 
figyelik az emberben munkálkodó Szentlélek gyümölcseit. 
Krisztus vonzó kedvességének kinyilatkoztatása és annak tudata által, hogy 
Ő már kifejezte szeretetét irántunk akkor, amikor még bűnösök voltunk, a 
makacs szív megolvad és alárendeli magát, a bűnös átalakul és Isten 
gyermekévé lesz. A szeretet az az eszköz, amit Isten felhasznál a bűnnek az 
emberi szívből való kiűzésére. Általa a büszkeségből alázat, az 
ellenségeskedésből és hitetlenségből pedig szeretet és hit lesz. Nem alkalmaz 
kényszerítő eszközöket; Jézus megnyilatkozik a léleknek, és ha az ember hittel 
tekint az Isten Bárányára, élni fog... 
Krisztust úgy kell bemutatni az embereknek, hogy felfoghassák az Ő jellemét, 
az Ő tökéletességét. Mivel a modell minden részletében teljes és tökéletes, 
úgy azok az emberek, akik teljesen átadták magukat Neki, átalakulnak 
Krisztus képmására. Krisztustól távol az emberi szív sohasem igazulhat meg. 
Amikor a magasból kitöltetett a Lélek, a gyülekezetre fény áradt, de ez a fény 
Krisztus volt; a gyülekezetet öröm töltötte meg, ám Krisztus volt a tárgya 
ennek az örömnek. Amikor ezekben a napokban a Lélek kitöltetik az Ő 
népére, Krisztus neve ott lesz minden ajkon, szeretete betölt minden lelket; 
és amikor a szív átöleli Jézust, Istent öleli meg, mert Krisztusban van az 
istenség teljessége. Amikor Krisztus igazságának sugarai fénylenek a lelken, a 
tapasztalatokkal együtt öröm, imádat és dicsőség árad.”  
      
     (Ellen Gould White: A Szentlélek eljő reátok – Lelki forradalom c. fejezet) 

 
 

 

GYÜLEKEZETI HÍREK 
 

2019. NOVEMBER 9. 
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN! 

ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 
 

 
 

 
 

„Magasztaljátok az Urat, mert jó; mert örökkévaló 
az ő kegyelme.” 

Zsolt 136:1 


