
A MAI PROGRAM     KÖZLEMÉNYEK 

  Naplemente 16:50 
 

9:30                                                 SZOMBATISKOLA 
 
Áhítat    Molnár Imre 
 
Tanulmány   A SZENTLÉLEK ÉS A LELKISÉG 
    A Szentlélek keresztsége és kitöltetése 

  
10:50 ISTENTISZTELET 

 

 Hirdetések  Tálas Enikő 
 Óravezető  Szigeti Balázs  

Kezdő ének  „Kegyes Jézus, itt vagyunk…”                        316:1-3 
 Ima   Szigeti Balázs 
 Szolgálat 
 Tized- és adományok begyűjtése 

Hálaige   Kormosné dr. Döbrei Zsuzsanna     Péld11:23-25 
Hálaima   Simon Zoltán 
Gyermektörténet Bugyi Krisztián 
Szolgálatok   

 Igeolvasás  Kormosné dr. Döbrei Zsuzsanna           Lk 10:1-7      
 Igeszolgálat  dr. Tokics Imre         
    Mélyreható imádság 

Ének   „Ó! mily hű barátunk Jézus…”                     300:1-3 
Ima   dr. Tokics Imre 
Távozó ének             „Áldja Isten éltünket…”                                    329 

 
16:00 SZOMBATZÁRÓ ÁHÍTAT 
     

    dr. Tokics Imre 

 

PÉNTEK 
 

18:00 SZOMBATKEZDŐ ÁHÍTAT Zarka Péter 
 
     

SZOMBAT 
 

9:30 SZOMBATISKOLA  A SZENTLÉLEK ÉS A LELKISÉG 
    A Szentlélek és a szent élet 
     

10:50 ISTENTISZTELET Bihari Csaba 
       
     

16:00 SZOMBATZÁRÓ ÁHÍTAT    Bihari Csaba  
   
            

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

AKIKÉRT A KÖVETKEZŐ HÉTEN IMÁDKOZZUNK: 
 

Gyülekezetünkből: Kiss Ervin, Kiss György és felesége, Knezsovits Bogdánné, 
Knezsovits Ibolya, Kocsis Jenő és felesége, Kodori Lajos és felesége, Kohulák 
Ferencné, Kohulák Mária, Kokovay Sándorné, Kolozsi Sándorné 
 

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 
 

A Területről: Balatonlellei Gyülekezet – Tóth Sándor lelkész, DET bizottság tagjai 
  

Kormos Tivadar testvér kéri azokat, akik alkalmanként, hétköznapokon segíteni 
tudnak 1-2 órát ételosztásban vagy adminisztrációs tevékenységben menhely 
alapítványoknál, azok jelezzék ezt neki (70/935-8340). 

Holnap 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.  

Február 15-én, szerdán 18 órakor folytatódik a főzőkör gyülekezetünkben. 

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. 

A balatonlellei üdülőben 2017. június 19-25-ig tábort szervezünk a gyermekiskolába 
járó gyermekeknek. Az egyhetes programon részt vesz Zarka Péter és Krisztina is. 
Kérjük, hogy a szülők jelezzék gyermekük/gyermekeik részvételi szándékát mielőbb 
Pacsai Tecának vagy a gyermekiskolai tanáraiknak.  

Ma délelőtt a Newbodi főiskola céljaira gyűjtjük adományainkat, jövő héten 
gyülekezetünk céljaira fordítjuk az adományokat. Szeretnénk emlékeztetni a 
testvéreket, hogy aki teheti, lehetősége szerint járuljon hozzá gyülekezetünk havi 
fenntartási költségeihez 3 600 Ft-tal. Köszönettel!     

 

HA ISTEN ÉLTET, A JÖVŐ HÉTEN 

ÁLLANDÓ HÉTKÖZNAPI ALKALMAINK 

HÍREINK 



                                        MÉG KOMOLYABB IMA                                                                        
 
 

„ ’Ismerjük Uram a mi gonoszságainkat, atyáink bűnét; bizony vétkeztünk 
ellened! Ne vesd meg a te nevedért; ne gyalázd meg a te dicsőségednek székét! 
Emlékezzél; ne rontsd meg a te velünk való szövetségedet!’ (Jer 14:20-21)  
Szálljanak fel imáink az Úrhoz az Ő átalakító, átformáló kegyelméért. Minden 
gyülekezetben komoly, Istent és az Ő igazságát kereső áhítatokat kellene 
tartani. Bízzunk az Úr ígéreteiben és kérjük Őt élő hittel a Szentlélek 
kitöltésére. Ha a Szentlélek megpihen rajtunk, akkor értjük meg az Úr 
szavának lényegét, mondanivalóját...  
Amikor a gyülekezetek élővé és munkálkodóvá válnak, válaszul kérésükre az 
Úr elküldi Szentlelkét. Akkor az Ige igazságát új érdeklődéssel kutatják, és 
mint mennyei kinyilatkoztatást fedezik fel. Az ihletettség minden 
megnyilatkozását, mely Krisztusra vonatkozik, mélyen szívükbe vésik azok, 
akik Őt szeretik. Irigység, féltékenység, gonosz gyanítgatások mind 
megszűnnek. A Bibliát a menny üzenetének tartják. Tanulmányozása teljesen 
leköti a figyelmet, igazságában gyönyörködik a lélek. Az Úr ígéretei, melyet 
úgy mondanak el újra és újra, mintha még sohasem érezték volna szeretetét, 
fel fognak akkor izzani a szív oltárán és tüzes szavakként tör elő Isten 
hírvivőinek ajkairól. Akkor majd olyan komolysággal fognak imádkozni a 
lelkekért, hogy azt nem hagyja figyelmen kívül a menny. Akkor a menny 
ablakai kitárulnak, és hullani fog a késői eső. Krisztus követői szeretetben 
egyesülnek majd.  
Az igazságot egyetlen módon mutathatjuk be a világnak: a tiszta és szent 
jellem által, mélyen meggyőződve arról, hogy az isteni hatalom képviselői 
vagyunk. A Biblia azt kéri az Úr leányaitól és fiaitól, hogy a mércét magasra 
emeljék, mert az Úr arra hívja őket, hogy képviseljék Jézust a világ előtt. Ha 
Jézust képviselik, képviselik az Atyát is. A hívők egysége Krisztussal való 
egységükről tesz bizonyságot, ez a kis egység a felhalmozódott világosság által 
jön létre, mely most bevilágítja Isten gyermekeinek ösvényét." 
    

 
(Ellen G. White: A Szentlélek eljő reátok – Még komolyabb ima c. fejezet) 

GYÜLEKEZETI HÍREK 
 

2017 FEBRUÁR 4. 
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN! 

ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 
 
 

 

 

„Hasonlatosképen pedig a Lélek is segítségére van a mi 
erőtelenségünknek. Mert azt, amit kérnünk kell, amint 

kellene, nem tudjuk; de maga a Lélek esedezik mi érettünk 
kimondhatatlan fohászkodásokkal.” 

 Róm 8:26 


