
A MAI PROGRAM     KÖZLEMÉNYEK 

  Naplemente 19:53 

9:30                                                 SZOMBATISKOLA 
 
Áhítat    Rácz János 
 

Tanulmány   „LEGELTESD AZ ÉN JUHAIMAT”  

    PÉTER ELSŐ ÉS MÁSODIK LEVELE  
    Istenért élni 
 

10:50 ISTENTISZTELET 

 

 Hirdetések  ifj.Fekete István 
 Óravezető  Pacsai Imre 

Kezdő ének  „Itt van Isten köztünk…”                              30:1-3 
 Ima   Pacsai Imre 
 Szolgálat 
 Tized- és adományok begyűjtése 

Hálaige   Takácsné Darabos Judit               5Móz 28:1,8-12 
Hálaima   Simon Zoltán 
Gyermektörténet             
Szolgálatok   

 Igeolvasás  Takácsné Darabos Judit               ApCsel 17:22-23                                     
 Igeszolgálat  Zarka Péter        
    Nekünk kell alkalmazkodni? 

Ének   „Mennyei otthonom: Éden…”                        150:1-3 
Ima   Zarka Péter 
Távozó ének             „Áldja Isten éltünket…”                                     329 

16:00 SZOMBATZÁRÓ ÁHÍTAT 
         

Zarka Péter 
    Reformáció és tekintély?  

 

PÉNTEK 
 

18:00 SZOMBATKEZDŐ ÁHÍTAT Zarka Péter 
 
     

SZOMBAT 
 

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

Szenvedni Krisztusért  
     

10:50 ISTENTISZTELET Zarka Péter 
    Anyák napja    
     

16:00 SZOMBATZÁRÓ ÁHÍTAT    Baksa Anikó 
     
 
 

KEDD ESTE  18:00 SZOMBATISKOLAI TANÍTÓGYŰLÉS 
 

 

AKIKÉRT A KÖVETKEZŐ HÉTEN IMÁDKOZZUNK: 
 

Gyülekezetünkből: Varga Jánosné, Varjú Balázs és családja, Város Viktória, Viktor 
Zsuzsa és családja, Vincze Katalin és családja, Virágné Vass Klára, Vízvári Aladár és 
családja, Wendler Tiborné, William Poku Aduse és felesége, Zarka Dénesné 
 

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 Gábor család tagja, Gábor Jankó gyógyulásáért, és 
folytassuk az imádkozást a súlyos beteg Hangyás Lilikéért. 
 

A Területről: Budapest Újbudai Gyülekezet, Kínai misszió – Simon Zsolt és Wang 
Li Jin lelkész 
  

Az udvar befedése elkészült, a költségeket gyülekezetünk kifizette. Köszönjük az eddig 
támogatást! Ha valaki szeretne még a költségekhez hozzájárulni, köszönettel fogadjuk. 

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

Kérjük, hogy a balatonlellei gyermekiskolai táborba jelentkezett gyermekek szülei a 
táborozási összeg felét adják át Pacsai Tecának, mert a gyülekezetnek a táborozás 
összegét meg kell előlegeznie az üdülő felé. 

Ma, istentisztelet után a Tesz-Vesz szervezők részére megbeszélést tartunk a tárgyaló 
teremben a május kirándulásról. 

Május 6-án, jövő szombat délelőtt anyák napi ünnepség, gyermekbemutatás lesz 
gyülekezetünkben. Szeretettel várjuk testvéreinket, vendégeinket! 

Május 6-án jövő szombaton a déli szünetben megrendezzük a Bibliai Olimplia 
következő gyülekezeti fordulóját. Pacsai Tecát keressék az érintettek. 

Május 8-án, hétfőn 18 órakor lesz gyülekezetünkben a Bibliai Szabadegyetem 
következő előadása. Címe: A vak és néma ördöngős meggyógyítása, a megbocsáthatatlan 
bűn. Előadó: Zarka Péter. Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

Május 14-én, vasárnap Tesz-Vesz kirándulást szervezünk a Normafához. A program: 
közös játszás, beszélgetés, bográcsozás. Találkozó 10 órakor a 21-es busz Normafa 
megállójánál. Meghívó a faliújságon megtalálható. Szeretettel várjuk 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 délelőtt és jövő szombaton is gyülekezetünk céljaira gyűjtjük adományainkat. 
Szeretnénk emlékeztetni gyülekezetünk tagjait, 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 



                              AZ ISTENI KINYILATKOZTATÁS                                                                 
 
 

„A természet tele van lelki tanítással az emberiség számára. A virágok elhalnak, de 
később újból életre kelnek, és ebben a feltámadás leckéjét látjuk. Az Istent szeretők újra 
virágozni fognak a mennyei Édenben. A természet azonban nem képes tanítani Isten 
hatalmas és csodálatos szeretetéről. Ezért a bűnbeesés után nem a természet volt az 
ember egyedüli tanítója. A természet Istene Jézus Krisztusban találkozott velünk, hogy 
a világ ne maradjon örök lelki sötétségben. Isten Fia az Atya kinyilatkoztatójaként jött el 
világunkba. Ő volt ’az igazi világosság’, aki eljött a világba (Jn 1:9). Tekintsünk ’...az Isten 
dicsősége ismeretének a Jézus Krisztus arcán való világoltatására’ (2Kor 4:6). Isten - 
egyszülött Fia személyében - leereszkedett emberi természetünk szintjére.   
A legnehezebb és legmegalázóbb lecke, amit az embernek meg kell tanulnia: a saját, 
emberi bölcsességére való támaszkodás eredménytelensége, valamint annak biztos 
kudarca, ha saját erejéből kívánja megérteni a természetet. A bűn meghomályosította 
látását, és saját magától nem képes értelmezni a természetet anélkül, hogy azt Isten fölé 
ne helyezné. Nem képes Istent vagy Jézust látni benne. Az athéniakhoz hasonló 
helyzetben van, akik természetimádó oltárokat állítottak. Az Aeropagos közepén állva 
Pál az athéniek elé tárta az élő Isten dicsőségét a bálványimádó gyakorlatukkal 
ellentétben.  
  ’...Athéni férfiak - mondta - minden tekintetben nagyon istenfélőknek látlak titeket. 
Mert mikor bejárám és szemlélém a ti szentélyeiteket, találkozám egy oltárral is, melyre 
ez vala ráírva: Ismeretlen Istennek. Akit azért nem ismerve tiszteltek, azt hirdetem én 
néktek. Az Isten, aki teremtette a világot és mindazt, ami abban van, mivelhogy ő 
mennynek és földnek ura, kézzel csinált templomokban nem lakik. Sem embereknek 
kezeitől nem tiszteltetik, mintha valami nélkül szűkölködnék, holott ő ád mindeneknek 
életet, leheletet és mindent; És az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette, hogy 
lakozzanak a földnek egész színén, meghatározván eleve rendelt idejöket és lakásuknak 
határait; Hogy keressék az urat, ha talán kitapogathatnák őt és megtalálhatnák, jóllehet 
bizony nincs messze egyikőnktől sem. Mert őbenne élünk, mozgunk és vagyunk: 
miképpen a ti költőitek közül is mondották némelyek: Mert az ő nemzetsége is vagyunk. 
Mivelhogy azért az Istennek nemzetsége vagyunk, nem kell azt gondolnunk, hogy 
aranyhoz, vagy ezüsthöz, vagy kőhöz, emberi mesterség és kitalálás faragványához 
hasonlatos az istenség’ (ApCsel 17:22-29).” 
 
 
(Ellen G. White: Szemelvények Ellen G. White írásaiból I. kötet – Az isteni 
kinyilatkoztatás c. fejezetből) 

GYÜLEKEZETI HÍREK 
 

2017. ÁPRILIS 29. 
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN! 

ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 
 
 

 

 

„…mert amikor bejártam és megtekintettem 
szentélyeiteket, találtam olyan oltárt is, amelyre ez volt 
felírva: AZ ISMERETLEN ISTENNEK. Akit tehát ti 

ismeretlenül tiszteltek, én azt hirdetem nektek.” 

ApCsel 17:23 


