
A MAI PROGRAM     KÖZLEMÉNYEK 

  Naplemente 16:39 
 

9:30                                                 SZOMBATISKOLA 
 
Áhítat    Tyentés László 
 
Tanulmány   A SZENTLÉLEK ÉS A LELKISÉG 
    A Szentlélek személye 

  
10:50 ISTENTISZTELET 

 

 Hirdetések  ifj.Fekete István 
 Óravezető  Orbán Zoltán 

Kezdő ének  „Mondjatok dicséretet…”                             24:1,6-7 
 Ima   Orbán Zoltán 
 Szolgálat 
 Tized- és adományok begyűjtése 

Hálaige   Hadházi-Borsos Réka                    Péld3:5-6,9-10 
Hálaima   Gábor Gábor 
Gyermektörténet   
Szolgálatok   

 Igeolvasás  Hadházi-Borsos Réka                                Jób1:9      
 Igeszolgálat  Zarka Péter              
    A bizalmatlanság hatalmasabb fegyver,  

mint az atom 
Ének   „Isten Lelke, légy velem…”                           162:1-3 
Ima   Zarka Péter 
Távozó ének             „Áldja Isten éltünket…”                                    329 

 
16:00 SZOMBATZÁRÓ ÁHÍTAT 
     

    Zarka Péter 

 

PÉNTEK 
 

18:00 SZOMBATKEZDŐ ÁHÍTAT Tokics Imre  
 

SZOMBAT 
 

9:30 SZOMBATISKOLA  A SZENTLÉLEK ÉS A LELKISÉG 
    A Szentlélek keresztsége és kitöltetése 
     

10:50 ISTENTISZTELET dr. Tokics Imre 
    Mélyreható imádság – Lk 10:1-7 
     

16:00 SZOMBATZÁRÓ ÁHÍTAT    dr. Tokics Imre  
   
            

AKIKÉRT A KÖVETKEZŐ HÉTEN IMÁDKOZZUNK: 
 

Gyülekezetünkből: Katranicz Ferenc, Kékesi Jánosné, Kelemen Ferenc, Kelemen 
Irén, Kenyeres Anna, Kenyeres Erzsébet, Kenyeres Ildikó, dr.Kézdi Miklós, Király 
Ervin és családja, Kisgyörgy Ervin és családja, Kiss Domokos és felesége 
 

Betegeink: Balogh Sándorné, Gál Ivánné, Halász Istvánné Márti, Hangyás Lili, 

dr.Lukács Pálné Rózsika, Mailinger Ferenc, Mailinger Ferencné Magdika, Szabó 
Miklósné Klára, dr.Saáry Istvánné Ibi 
Imakérések: Dán Ilonka édesanyjáért! 
 

A Területről: Balatonfüredi Gyülekezet – Kalocsai Tamás lelkész 
  

Szomorú szívvel tájékoztatjuk a testvéreket, hogy dr. Bordásné Szabó Teri múlt 
szombaton hosszú szenvedés után elaludt az Úrban. Temetése tegnap megtörtént. 
A jó Isten adjon vígasztalást és reménységet szeretetteinek, mindannyiunknak. 

Örömmel értesítjük a gyülekezetet, hogy Molnár Aranka és Imre 
kisfia, Ádám Benjámin január 23-án megszületett. A kisbaba és 
anyukája jól vannak. A jó Isten vigyázzon egész életében Ádámra, 
sok örömet, áldást kívánunk az egész családnak. 

Egy idős testvérnő ottlakásos ápolására keresünk gondozót. 
Érdeklődni lehet Molnár Imrénél és Zarka Péternél.  

Ócsai Imre, elhunyt lelkészünk családjának a mai napon gyűjtünk adományokat, 
melyek elhelyzehetők a bejáratnál található borítékokban. 

Január 29-én, holnap 18 órakor „A fegyvertelen katona – egy hős szíve” címmel 
evangélizációs előadás lesz gyülekezetünkben Desmond Dossról és hitéről. Előadó: 
Jan-Harry Cabungcal. Szeretettel várjuk az érdeklődőket!  

Február 5-én, vasárnap 15 órától Tesz-Vesz Gyülekezetet tartunk. Hívjunk rokon 
gyerekeket, ismerős családokat erre a programra. A téma: Ábrahám és Lót barátsága. 

Február 6-án, hétfőn 18 órakor folytatódik a Bibliai Szabadegyetem, de nem a 
Benczúr utcában, hanem gyülekezetünkben. Cím: Jézus születése, menekülés 
Egyiptomba. Előadó: Cserbik János. Szeretettel várunk minden érdeklődőt! 
Meghívó a bejáratnál elvehető.  

A Bibliai Olimpia 2017-ben is megrendezésre kerül. Biztatjuk gyülekezetünk 
ifjúságát (ált.isk. 5. osztályától 35 éves korig), hogy akár egyénileg, akár három fős 
csapattal induljon el ezen a versenyen. Jelentkezési határidő: február 15. További 
információ: bibliaiolimplia.org. Tájékoztató plakát a faliújságon található. 

Ma délelőtt gyülekezetünk céljaira fordítjuk adományainkat, jövő héten az 
adományokat a Newbodi főiskola céljaira gyűjtjük. 

HA ISTEN ÉLTET, A JÖVŐ HÉTEN 

HÍREINK 



                                        JÓB MEGPRÓBÁLTATÁSA                                                                        
 
 

„Azoknak, ’... akik Istent szeretik... akik az ő végzése szerint hivatalosak’ (Róm 8:28), 
a Biblia életrajzai a szenvedések szolgálatának egy magasabb fokú tanítását 
tartalmazzák. ’... ti vagytok az én tanúim, így szól az Úr, hogy én Isten vagyok" (Ésa 
43:12). Tanúi, hogy Ő jó, hogy jósága mindenek felett áll. ’... látványossága lettünk a 
világnak, úgy az angyaloknak, mint embereknek’ (1 Kor 4:9).  
Isten országának alapelve az önzetlenség, amelyet Sátán gyűlöl, sőt létezését tagadja. 
A nagy küzdelem kezdetétől fogva igyekezett bebizonyítani, hogy Isten 
cselekedeteinek indítórugói önzőek és önző módon bánik mindazokkal, akik Őt 
szolgálják. Krisztusnak és mindazoknak, akik az Ő nevét viselik, az a feladatunk, 
hogy megcáfolják Sátánnak ezt az állítását.  
Jézus azért jött le a mennyből emberi alakban, mert saját életében kellett 
szemléltetnie az önzetlenséget. Mindazoknak, akik elfogadják ezt alapelvet, az Ő 
munkatársaivá kell lenniük, hogy szemléltessék gyakorlati életünkben. Az igazságot 
önmagáért kell választanunk. Ki kell állnunk az igazságért szenvedés és áldozat árán 
is, mert ’... ez az Úr szolgáinak öröksége, és az ő igazságuk, mely tőlem van, így szól 
az Úr’ (Ésa 54:17).  
A világ történelmének nagyon korai időszakából kaptuk egy férfi élettörténetét, aki 
ellen Sátán felvette a harcot. Jóbról, Uz pátriárkájáról így hangzott a szívek 
Vizsgálójának bizonyságtétele: ’...Bizony nincs hozzá hasonló a földön: feddhetet-
len, igaz, istenfélő és bűngyűlölő’ (Jób 1:8).  
Ez ellen a férfi ellen Sátán a következő vádat hozta fel: ’Avagy ok nélkül féli-é Jób 
az Istent? Nem te vetted-é körül őt magát, házát és mindenét, amije van? ... De 
bocsássad csak rá a te kezedet, verd meg mindazt, ami az övé, avagy nem átkoz-é 
meg szemtől-szembe téged?’ (Jób 1:9-11).  
Az Úr így szólt Sátánhoz: ’Ímé, mindazt, amije van, kezedbe adom; csak ő magára 
ne nyújtsd ki kezedet...’ (Jób 1:12).  
Sátán így engedélyt nyerve elseperte Jób minden vagyonát; marháit, juhait, szolgáit, 
szolgálóleányait, fiait, leányait és ’... megveré Jóbot undok fekéllyel talpától fogva a 
feje tetejéig’ (Jób 2:7).” 

 (Ellen G. White: Előtted az élet –  Bibliai életrajzok c. fejezet) 
 
 
 
ÁLLANDÓ HÉTKÖZNAPI ALKALMAINK 
     

KEDD ESTE  18:00 SZOMBATISKOLAI TANÍTÓGYŰLÉS 
SZERDA ESTE  18:00 IMAÓRA 

GYÜLEKEZETI HÍREK 
 

2017 JANUÁR 28. 
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN! 

ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 
 
 

 

 

„Felelt pedig az Úrnak a Sátán, és monda:                     
Avagy ok nélkül féli-é Jób az Istent?” 

 Jób1:9 


