Gyülekezeti
életünk

Mit kell tudni a
gyülekezetünkrõl?

Igyekszünk minél szélesebb
körben terjeszteni Isten Igéjét
és az örömüzenetet:

Gyülekezetünk 1912-ben alakult meg városunkban
néhány taggal. Ma kb. 450-en tartoznak hozzánk.

Hogyan
tesszük ezt?
- igehirdetés
- imaáhítatok
- ifjúsági bibliaórák
- gyermekfoglalkozások
- vasárnapi iskola
- énekkar
- zenekarok
- nõi bibliakörök
- roma / cigánymisszió
- evangelizáló
istentiszteletek
által
Készek vagyunk arra,
hogy bárki megismerje
mindennapjainkat istentiszteleteink
mindenki számára
nyilvánosak.

Elfogadjuk, hogy hívõ életünk egyedüli alapja a
Biblia, amelyben mint Isten szavában hiszünk.
Hisszük, hogy minden ember részesülhet Isten bûnbocsátó kegyelmében, ha Jézus Krisztust befogadja
életébe, mint személyes megváltóját.
Valljuk, hogy Jézus Krisztus követése minden ember
személyes döntése, s ez a döntés nem örökölhetõ.
Ezért csak azok lehetnek gyülekezetünk tagjai, akik
önként vallást tesznek hitükrõl, és azt megváltozott
életükkel igazolják.
Valljuk, hogy ezt a döntést Jézus Krisztus parancsa
alapján, bemerítkezéssel kell megpecsételni. Hisszük,
hogy Isten - ígérete szerint - Szentlelkét adja mindazoknak, akik az Úr Jézust életük
urának fogadták.
Meg vagyunk gyõzõdve, hogy az Úr
Jézus misszióparancsa szerint,
minden hivõnek kötelessége és egyben kiváltsága az evangélium
(örömüzenet) továbbadása.
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Örömmel osztjuk meg röviden a Jézus
Krisztusról szóló jó hír lényegét:

Istentiszteleteink:
l vasárnap de. 9 óra
imaóra, közös bibliatanulmányozás
(párhuzamosan gyermek-bibliaóra), igehirdetés
l vasárnap du. 17 óra
énekek, költemények, bizonyságtételek,
igehirdetés
l csütörtök du. 18 óra: ifjúsági óra
fiatalok találkoznak, hogy együtt énekeljenek, és
a Biblia alapján megbeszéljék az õket érintõ
kérdéseket
l péntek du. 18 óra: imaóra
rövid igemagyarázat és imaáhítat
l szombat du. 17 óra: törekvõk bibliaórája
azok számára, akik elindultak, vagy elindulni
akarnak az Úr Jézus Krisztus követésében

Az Úr Jézus Krisztus az ég és föld királya.
Emberi testben jött közénk. Hozzánk hasonlóan élt, evett, ivott, de nem dobzódott.
Dolgozott, pihent, de nem volt anyagias,
kényelmes vagy lusta. Beszéde igaz volt és
hatalommal teljes. Úgy élt, ahogyan élni
kell az embernek. Isten gyönyörûségét találta Benne. Mi emberek nem tudunk úgy
élni, mint Õ, sajnos, sokszor nem is
akarunk. Pedig úgy kellene élnünk, mert ezt
akarja Isten, a mi Teremtõnk. Jézus
Krisztus tisztaságával és szentségével
rámutatott bûneinkre, bûnösségünkre. Ez
elkeserítõen igaz - de annál vigasztalóbb,
hogy Õ azért jött, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. Értünk, bûnösökért
született, élt és halt. Ámde Isten feltámasztotta Õt a halálból! Így lett az egyetlen
Megváltó.

Szeretettel várunk mindenkit összejöveteleinkre,
felekezeti hovatartozástól függetlenül!

Õ a te Megváltód is lehet, ha hiszel Benne.
A Szentlélek által ihletett igével megszólít
téged és azt mondja: Nagyon szeretlek.
Kérlek, fogadj szívedbe! Elrontott, bûnös
életedet Jézus meg tudja változtatni, mindent jóvátehet. Hatalma van arra is, hogy
bûneidet megbocsássa és a Sátántól megszabadítson. Õ a te javadat, üdvösségedet
akarja.
Ezért, nyisd meg Elõtte szíved ajtaját és
kérd egyszerûen, hittel:
Úr Jézus, én, mint bûnös ember, kérlek, jöjj
a szívembe! Békességem nincs, boldog nem
vagyok, bûneim súlya alatt roskadozom.
Bocsáss meg nekem és szabadíts meg
bûneimtõl! Elfogadlak Megváltómnak.
Teremtsd újjá az én életemet! Neked akarok
élni, Téged szolgálni. Tölts be
Szentlelkeddel! Hûséges szeretnék lenni
Hozzád életem végéig. Köszönöm, hogy
áldozatod árán én is üdvözülhetek. Ámen.

A nekünk adott kegyelem szerint, szívesen segítünk lelki kérdéseiben, ezért
bátorítjuk, vegye fel velünk a kapcsolatot, akár személyesen vagy telefonon!
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