
A MAI PROGRAM     KÖZLEMÉNYEK 

  Naplemente 18:25 
 

9:30                                                 SZOMBATISKOLA 
 
Áhítat    dr. Abaházi Attila  
Tanulmány   A GALÁCIAI LEVÉL  

    Dicsekedés a keresztben   
 

10:50 ISTENTISZTELET 

 

 Hirdetések  Tajti Enikő     
 Óravezető  Szigeti Balázs     

Kezdő ének  „Elmegyek szívesen, Jézus, veled…”               204:1-3 
 Ima   Szigeti Balázs    
 Szolgálat 
 Tized- és adományok begyűjtése 

Hálaige   Város Viktória                          Zsolt 50:14-15,23 
Hálaima   Chelcea Dorin    
A Bibliai Olimpia 
résztvevőinek köszöntése 
Gyermektörténet           Ráczné Koska Marianna    
Szolgálatok   

 Igeolvasás  Város Viktória                                       Pld 28:14                        
 Igeszolgálat  Stramszki István    
    „Kiben bízol?”   

Ének   „Ha szívemben Istennek békéje él…”              267:1-2 
Ima   Stramszki István  
Távozó ének             „Áldja Isten éltünket…”                                     329 
 

18:00 SZOMBATZÁRÓ ÁHÍTAT 
         

Zarka Péter   

 

PÉNTEK 
 

18:00 SZOMBATKEZDŐ ÁHÍTAT  Bihari Csaba  
 
     

SZOMBAT 
 

9:30 SZOMBATISKOLA  „EGYEDÜL HIT ÁLTAL” A RÓMAI LEVÉL 
Pál apostol Rómában  

     

10:50 ISTENTISZTELET Zarka Péter   
    Úrvacsora     
 
18:00 SZOMBATZÁRÓ ÁHÍTAT    Zarka Péter  

     
KEDD ESTE  18:00 SZOMBATISKOLAI TANÍTÓGYŰLÉS 
SZERDA   10.00 IMAÓRA 
 
 

AKIKÉRT A KÖVETKEZŐ HÉTEN IMÁDKOZZUNK: 
 

Gyülekezetünkből: 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, dr. Tokics Imre és felesége, Tóth Béláné 
 

Betegeink: Brust Zsuzsa, Gál Ivánné, Kokovai Sándorné Ili, dr. Saáry Istvánné Ibi, 
Takács Lajos és felesége 
 

Imakérések: Kérjük a testvéreket, hogy imádkozzunk továbbra is Hangyás Liliért. 
 

A Területről: Pilisszántói Gyülekezet –Bodnár János lelkész 
  

Egy idős adventista testvérnő szeretné kiadni külön bejáratú bútorozott szobáját 
adventista nőnek vagy férfinak. Akit érdekel, keresse meg Molnár Imre testvért, aki 
megadja a testvérnő telefonszámát. 

Ma közvetlenül a délelőtti istentisztelet után testvérórát tartunk a DET 
gyülekezetünk 2012-2013-as évre vonatkozó tized bevételének revíziós helyzetével 
kapcsolatosan. 

Október 1-jén, vasárnap 15 órától folytatódnak a Tesz-Vesz Gyülekezet alkalmak. 
Kérjük hívjátok az ismerős családokat, gyermekeket ezekre az alkalmakra.  

Október 2-án, hétfőn 18 órakor lesz gyülekezetünkben a Bibliai Szabadegyetem 
következő előadása. Címe: Gazdag ifjú; szőlőmunkások; Jézus előre elmondja 
halálát, Zebedeus fiai; a két vak. Előadó: Zarkáné Teremy Krisztina. Minden 
érdeklődőt szeretettel várunk!  

Október 7-én, jövő szombaton úrvacsora lesz gyülekezetünkben. Kérjük a 
diakónusokat, értesítsék erről a hozzájuk beosztott testvéreket. 

Október 7-én, jövő szombaton az istentisztelet után kérjük, hogy a szülők egy 
megbeszélésre gyűljenek össze a gyermekiskola termében.  

Ma gyülekezetünk céljaira adakozunk, jövő héten a DET beruházásáraira 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 



                                       BIZODALOM ISTENBEN                                                                       
 
 
 

„János mondja: ’És ez az a bizodalom, amellyel őhozzá vagyunk, hogy ha kérünk 
valamit az ő akarata szerint, meghallgat minket: És ha tudjuk, hogy meghallgat 
bennünket, akármit kérünk, tudjuk, hogy megvannak a kéréseink, amelyeket 
kértünk őtőle.’ (1Jn 5:14-15) Fejtsük ki bővebben ezeket a dolgokat az emberek 
előtt, hogy ismereteik bővüljenek és hitük növekedjék. Bátorítani kell őket arra, 
hogy több mindent kérhetnek Istentől és kételkedés nélkül igényelhetik az ő 
kegyelmének gazdagságát, mert Jézus által beléphetünk a legnagyobb Felség 
tróntermébe. Az ő érdemei által s a Szentlelken keresztül járulhatunk az Atyához.  
Ó, bár mélyebb tapasztalatokat szereznénk az imaéletben! Bizodalommal 
járulhatunk Istenhez, tudva azt, hogy mit jelent bírni a Szentlélek jelenlétét és 
hatalmát. Megvallhatjuk bűneinket, és már kérésünk közben is tudhatjuk, hogy 
Ő megbocsátja vétkeinket, mert megígérte a bocsánatot. Gyakorolnunk kell a 
hitet, igazi komolyságot és alázatosságot kell tanúsítanunk. Ezt nem tudjuk 
megtenni a Szentlélek segítsége nélkül. Mélyen le kell borulnunk Krisztus 
lábaihoz és nem szabad dédelgetnünk az önzést, nem szabad önmagunkat 
dicsőítenünk, hanem egyszerűen keresnünk kell az Urat, kérnünk kell 
Szentlelkét, ahogy a kisgyermek kéri a kenyeret szüleitől.  
Meg kell tennünk saját részünket: fogadjuk el Krisztust személyes 
Megváltónknak és a Golgota keresztje alatt nézzünk fel rá és élünk. Isten 
elkülöníti gyermekeit önmaga számára. S ahogy összeköttetésbe kerülnek vele, 
övék lesz Isten ereje és az fog uralkodni bennük. Önmagunktól semmit sem 
cselekedhetünk, de a Szentlélek kegyelme által életben és fényben 
részesülhetünk, lelkünk pedig megtelik Isten és a szentség iránti komoly 
vágyakozással. Ezután Krisztus elvezet bennünket a kegyelem trónjához és 
felöltöztet minket saját igazságába, mert a mennyei Atya szeret minket. 
Szántszándékkal vaknak és makacsnak kellene lennünk ahhoz, hogy 
kételkedjünk abban, hogy az Ő szíve értünk dobog. Míg Jézus, a mi 
Közbenjárónk esedezik értünk a mennyben, a Szentlélek munkálkodik bennünk, 
hogy munkálja mind az akarást, mind a véghezvitelt jókedvéből. Az egész menny 
érdeklődik lelkünk üdvössége iránt. Akkor mi okunk van a kételkedésre abban, 
hogy az Úr a jelenben és a jövőben is segít nekünk?” 
 
 

(Ellen Gould White: A Szentlélek eljő reátok  – Bizodalom c. fejezet) 

GYÜLEKEZETI HÍREK 
 

2017. SZEPTEMBER 30. 
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN! 

ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 
 
 

 
 
 

„Boldog ember, aki szüntelen retteg, aki pedig 

megkeményíti az ő szívét, bajba esik.” 

Pld 28:14 


