
A MAI PROGRAM     KÖZLEMÉNYEK 

  Naplemente 19:33 

9:30                                                 SZOMBATISKOLA 
 
Áhítat    Gerencsér László   
 

Tanulmány   „LEGELTESD AZ ÉN JUHAIMAT”  

    PÉTER ELSŐ ÉS MÁSODIK LEVELE  
    Királyi papság 
 

10:50 ISTENTISZTELET 
 

 Hirdetések  Vízvári Aladár  
 Óravezető  Orbán Zoltán 

Kezdő ének  „Isten örök szeretete…”                                115:1-3 
 Ima   Orbán Zoltán  
 Szolgálat 
 Tized- és adományok begyűjtése 

Hálaige   Kormosné dr. D. Zsuzsanna    3Móz 27:30-32,34 
Hálaima   Ráczné Ócsai Ella  
Gyermektörténet  
Szolgálatok   

 Igeolvasás  Kormosné dr. Döbrei Zsuzsanna     2Tim 3:16-17                                          
 Igeszolgálat  dr. Tonhaizer Tibor        
    A Biblia követése  

Ének   „Egy drága forrást ismerek…”                       132:1,3 
Ima   dr. Tonhaizer Tibor  
Távozó ének             „Áldja Isten éltünket…”                                     329 
 

16:00 SZOMBATZÁRÓ ÁHÍTAT 
         

Zarka Péter – Köszönöm Uram!  
Ünnepélyes Húsvéti Istentisztelet 

 

PÉNTEK 
 

18:00 SZOMBATKEZDŐ ÁHÍTAT Clifford Goldstein  
 
     

SZOMBAT 
 

9:30 SZOMBATISKOLA  „LEGELTESD AZ ÉN JUHAIMAT”  
    PÉTER ELSŐ ÉS MÁSODIK LEVELE  

Emberi kapcsolatok 
     

10:50 ISTENTISZTELET Clifford Goldstein  
    A lator a kereszten   
     

16:00 SZOMBATZÁRÓ ÁHÍTAT    Clifford Goldstein 
    A négy barát  

 

KEDD ESTE  18:00 SZOMBATISKOLAI TANÍTÓGYŰLÉS 
 
 

AKIKÉRT A KÖVETKEZŐ HÉTEN IMÁDKOZZUNK: 
 

Gyülekezetünkből: Szövérfi Ernő és felesége, Sztrojiny Csaba és felesége, Sztrojiny 
Róbert és felesége, Takács Lajos és felesége, Takácsné Darabos Judit és családja, dr. 
Tarjáni Géza és felesége, Tarnai Attila és felesége, Tokics Ildikó és családja 
 

Betegeink: Balogh Sándorné, Brust Zsuzsa, Gál Ivánné, Halász Istvánné Márti, 
Kokovai Sándorné Ili, dr. Lukács Pálné Rózsika, Mailinger Ferenc, Mailinger 
Ferencné Magdika, Szabó Miklósné Klára, dr. Saáry Istvánné Ibi  
Imakérések: Imádkozzunk a súlyos beteg Hangyás Lilikéért és Tarnai Edith 
édesanyjáért.  
A Területről: Budapest Sashalmi Gyülekezet – Simon László lelkész 

Aki tud albérleti lehetőséget a XI. kerület környékén, kérjük jelezze Zarka Péternek. 

Gyülekezetünk énekkara felvételt hirdet minden szólamba. A próbákat péntek este 
tartjuk. Meghallgatásra Tajti Enikőnél lehet jelentkezni. 

2-3 fiatal testvért keresünk gyermektanítói szolgálatra. Pacsai Teréz várja a jelentkezőket. 

Kérjük, hogy a gyermekfoglalkozáskor a gyerekek hagyják szüleiknél a mobiltelefonokat. 

A balatonlellei gyermekiskolai táborba jelentkezett gyülekezeti tagjaink és gyermekeik 
részvételi díja 13.000 Ft. Kérjük, hogy a szülők a táborozási összeg felét adják át Pacsai 
Tecának, mert a gyülekezetnek a táborozás összegét meg kell előlegeznie az üdülő felé. 

Ma délután 16 órától „Köszönöm Uram” címmel húsvéti zenés ünnepélyt tartunk 
gyülekezetünkben. Szeretettel várjuk vendégeinket, testvéreinket!  

Április 20-22-ig, csütörtöktől szombatig Clifford Goldstein, a felnőtt 
Bibliatanulmányok főszerkesztője előadásokat tart gyülekezetünkben.  

Kérjük, hogy április 22-én, a jövő szombaton a közös étkezéshez süteménnyel 
járuljunk hozzá és ma jelezzük Baksa Anikónak, hogy ki mit tud hozni.  

Április 24-én, hétfőn 18 órakor lesz gyülekezetünkben a Bibliai Szabadegyetem 
következő előadása. Címe: Jézus hatalma: Jairus leányának feltámasztása.                   
Előadó: dr. Ősz-Farkas Ernő. Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

Április 26-án, szerdán 18 órától főzőkört tartunk. Cím: Ebéd – fasírtok, egytálételek 
gyorsan, egyszerűen, egészségesen. Néhány hasznos érdekesség a cukorbetegségről. 
Részvételi díj: 500, Ft. Várjuk szeretettel az érdeklődőket! 

Megjelent a Biblia- és Életmód táborok 2017-es programfüzete. A bejáratnál elvehető. 

Idén is rendelkezhetünk adónk 1 %-áról. Tájékoztató lapok a bejáratnál elvehetők. 

Ma és jövő héten is gyülekezetünknek szükségleteire gyűjtjük adományainkat. 
 

HA ISTEN ÉLTET, A JÖVŐ HÉTEN 

ÁLLANDÓ HÉTKÖZNAPI ALKALMAINK 

HÍREINK 



                                                 A BIBLIA                                                                                             
 
 

„’Mert sohasem ember akaratából származott a prófétai szó; hanem a Szent 
Lélektől indíttatva szólottak az Istennek szent emberei.’ (2Pt 1:21)  
    
Az igazság a különböző emberek írásai nyomán a maga sokoldalúságával 
jelenik meg. Az egyik íróban a téma egyik vonása kelt mélyebb benyomást; ő 
azokat a pontokat ragadja meg, amelyek saját élményeivel, 
felfogóképességével és értékelésével vannak összhangban. A másik író valami 
mást emel ki. A Szentlélek irányítása nyomán mindegyik azt tárja fel, ami az 
ő lelkét a legmélyebben érintette. Az igazságnak más és más oldala 
mutatkozik meg általuk, egymással tökéletes összhangban. Az így 
kinyilatkoztatott igazságok tökéletes egészet alkotnak, és az élet minden 
körülményében és eseményében kielégítik az ember szükségleteit.  
Istennek tetszett, hogy igazságát emberi eszközök útján közölje a világgal, és 
Szentlelke által képessé és alkalmassá tett embereket erre a munkára. Ő 
irányította gondolataikat mondani- és írnivalójuk kiválasztásakor. A kincset 
földi edényekbe rejtette, de az így is mennyei kincs. A bizonyságtételt az 
emberi nyelv tökéletlen kifejezései tolmácsolják, de az akkor is Isten 
bizonyságtétele, és Isten engedelmes, hívő gyermeke Isten dicsőséges 
hatalmát látja meg benne, amely telve van kegyelemmel és igazsággal.  
Igéje által Isten az emberekre bízta azt az ismeretet, amely szükséges az 
üdvösséghez. A Szentírást Isten akaratának hiteles, tévedhetetlen 
kinyilatkoztatásaként kell elfogadnunk. A Szentírás a jellem mércéje, a 
tanításaink zsinórmértéke és tapasztalataink próbaköve. ’A teljes írás Istentől 
ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való 
nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre 
felkészített.’ (2Tim 3:16-17)” 
 
 
(Ellen G. White: A Szentlélek eljő reátok – Mindegyiküket más-más ragadta 
meg c. fejezet) 

GYÜLEKEZETI HÍREK 
 

2017 ÁPRILIS 15. 
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN! 

ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 
 
 

 

 

„A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra,            
a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, 

Hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó 
cselekedetre felkészített.” 

2Tim 3:16-17 


