
A MAI PROGRAM     KÖZLEMÉNYEK 

  Naplemente 20:20 

9:30                                                 SZOMBATISKOLA 
 
Áhítat    Tyentés László   
 

Tanulmány   „LEGELTESD AZ ÉN JUHAIMAT”  

    PÉTER ELSŐ ÉS MÁSODIK LEVELE  
    Jézus Péter írásaiban 

10:50 ISTENTISZTELET 

 

 Hirdetések  Krajcsik Ramón 
 Óravezető  Molnár Imre  

Kezdő ének  „Én Uram, teremtőm…”                                35:1-3 
 Ima   Molnár Imre  
 Szolgálat 
 Tized- és adományok begyűjtése 

Hálaige   Hugyecz Katalin                       Zsolt 50:14-15,23 
Hálaima    
Gyermektörténet              
Szolgálatok   

 Igeolvasás  Hugyecz Katalin                                 Róm 12:1-2                                     
 Igeszolgálat  Zarkáné Teremy Krisztina  
    A szombatiskola – felelősség és áldás  

Ének   „Vonj engem, Jézus…”                                 200:1-2 
Ima   Zarkáné Teremy Krisztina  
Távozó ének             „Áldja Isten éltünket…”                                     329 

 
16:00 SZOMBATZÁRÓ ÁHÍTAT 
         

Az Új Advent Kórustársaság koncertje  
Kodály Emlékműsor – Gyökerek és ágak

  

 

PÉNTEK 
 

18:00 SZOMBATKEZDŐ ÁHÍTAT Zarka Péter 
 

SZOMBAT 
 

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

Légy az, akinek mondod magad!  
     

10:50 ISTENTISZTELET Zsiga Attila – Ifjúsági nap 
    Egy vödörrel az élő vízből! (Jn 4)  

       

16:00 SZOMBATZÁRÓ ÁHÍTAT    Zsiga Attila  
     

KEDD ESTE  18:00 SZOMBATISKOLAI TANÍTÓGYŰLÉS 
 

AKIKÉRT A KÖVETKEZŐ HÉTEN IMÁDKOZZUNK: 
 

Gyülekezetünkből: Bede Károly és családja, Bencze Katica, Bernád Kató, Biber-
Trombitás Ildikó, dr. Bíró Dániel, Bíró Marianna, Birtalan István és felesége, Boda 
Arthur, Boda László, Borbáth Attila és családja, Boros Sándor és családja 
 

Betegeink: dr. Abaházi Attila, Brust Zsuzsa, Gál Ivánné, Kisgyörgy Ervin, Kokovai 
Sándorné Ili, dr. Saáry Istvánné Ibi, Szabó Miklósné Klára, Vízvári Aladár 
Imakérések: Imádkozzunk a Gábor család tagja, Gábor Jankó gyógyulásáért. 
Imádkozzunk Bernád Kató testvérnőért, akinek gerincműtéte lesz május 22-én. Hangyás 
Lilikének sikerült a műtéte a múlt héten, már haza is engedték a kórházból. A család 
köszi az érte, értük mondott imákat. Mi pedig tovább imádkozzunk a kislány 
gyógyulásáért! 
 

A Területről: Dorogi Gyülekezet – Bodnár János és Frend László lelkészek 

Köszönjük a kórus vezetőjének és tagjainak az áldozatos szolgálatot a múlt heti 
konferencián és ünnepélyes istentiszteleten! 

Köszönjük a résztvevőknek a vasárnapi kirándulás sikeréért tett erőfeszítéseit, hálásak 
vagyunk azért, hogy a jó Isten olyan szép nappal ajándékozott meg! 

Ma délután 16 órai kezdettel gyülekezetünkben kerül megrendezésre az Új Advent 
Kórustársaság Kodály emlékkoncertje „Gyökerek és ágak” címmel.  A színvonalas 
műsor a mesterek és a tanítványok, valamint Kodály Zoltán műveiből lett összeállítva. 
A zeneművek között a tanítványok visszaemlékezéseit olvassák fel a kórus tagjai. 
Szeretettel várunk mindenkit! 

Május 21-én, holnap, kirándulást szervez a Tehetséges Ifjak osztálya, 15-18 éveseknek 
Libegővel a János-hegyre. Találkozás 10 órakor a Széll Kálmán téri metró kijáratánál. 
Jelentkezés: Baksa Anikónál. Szeretettel várjuk az ifjakat! 

Május 22-én, hétfőn 18 órakor lesz gyülekezetünkben a Bibliai Szabadegyetem 
következő előadása. Címe: Péter vallástétele, Jézus először jelenti szenvedéseit. Előadó: 
Zakra Péter. Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

Május 27-én, szombaton ifjúsági napot tartunk, Zsiga Attila szolgál gyülekezetünkben.  
13 órakor szeretettel várjuk az ifjúságot közös ebédre, majd utána 14 órától 
meglepetésekkel teli ifjúsági délutánra hívjuk a fiatalokat.  

Május 31-én, szerdán 18 órakor főzökört tartunk: „Tavaszi fogások: Vacsoraötletek a 
súlycsökkentés jegyében” címmel. Várjuk szeretettel az érdeklődőket! 

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

Ma és jövő héten is gyülekezetünknek szükségleteire 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 



                                     ELMÉNK MEGÚJULÁSA                                                                              
 
 
                                 
 

 „’És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek 
megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes 
akarata.’ (Róm 12:2)  
Az ember része lelkének üdvösségében az, hogy higgyen Jézus Krisztusban, aki 
tökéletes Üdvözítő, de nem mások, hanem önmaga számára. A menny Istenében 
kell bíznia, Őt kell szeretnie és félnie. Van egy bizonyos munka, amit el kell végezni. 
Az embernek ki kell szabadulnia a bűn hatalmából. Istennek pedig minden jó 
munkáját el kell végeznie benne. Ha Krisztus szavai szerint cselekszik, akkor szent 
bizonyossága lehet afelől, hogy házát szilárd alapra építette. De ha hallgatja, 
elmondja és prédikálja Krisztus szavait, ám nem cselekszi azokat, akkor a fövényre 
épített.  
Akik Krisztus szavai szerint cselekszenek, azok jelleme tökéletes krisztusi jellemmé 
fog alakulni, mert Krisztus akarata az ő akaratukká lesz. Így formálódik ki bennük 
Krisztus, a dicsőség reménysége. Mintegy tükrön keresztül szemlélik Isten 
dicsőségét. Ha Krisztust tesszük elmélkedésünk tárgyává, akkor ő lesz 
beszélgetésünk témája is, és szemlélés által valóban ugyanarra az ábrázatra változunk 
el dicsőségről dicsőségre az Úrnak Lelke által. A bukott ember megváltozhat elméje 
megújulása által, hogy megvizsgálja, ’mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata". 
Hogyan tudja megvizsgálni? Úgy, hogy ha a Szentlélek birtokba veszi elméjét, lelkét, 
szívét és jellemét. Hol történik ennek a próbája? "Látványossága lettünk a világnak, 
úgy angyaloknak, mint embereknek.’ (1Kor 4:9)  
Az igazi munkát a Szentlélek végzi az emberi jellemben, ám ennek gyümölcsei 
láthatóak. Ahogy a jó fa jó gyümölcsöt terem, ugyanúgy az a fa is, mely most már az 
Úr kertjében van elültetve, jó gyümölcsöt terem az örök élet számára. Az Úr a kínzó 
bűnöket kiirtja, a bűnös gondolatokat nem engedi be az elmébe, a lélek templomát 
megtisztítja a gonosz szokásokból. A rossz hajlamok most jó irányba fordultak. A 
rossz hajlamok és érzések gyökerestől kiirtattak. Szent indulatok és megszentelt 
érzések azok a gyümölcsök, melyek most a keresztény fáján teremnek. Teljes 
átalakulás ment végbe. Ennek a folyamatnak végbe kell mennie.” 
 
 

(Ellen G. White: A Szentlélek eljő reátok – Elménk megújulása c. fejezet) 

GYÜLEKEZETI HÍREK 
 

2017. MÁJUS 20. 
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN! 

ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 
 
 

 

 

 

„Kérlek azért titeket atyámfiai az Istennek irgalmasságára, 
hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek 

kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket.” 

Róm 12:1 


