
A MAI PROGRAM     KÖZLEMÉNYEK 

  Naplemente 16:15 
                                                                                       

10:00  

 
Áhítat   Chelcea Dorin 
   Zlatko Musija    
    

11:00 ISTENTISZTELET 

 
Hirdetések  Kurucz Margit  

 Óravezető  Bugyi Krisztián  
 Ima   Bugyi Krisztián  
    Tized- és adományok begyűjtése 

Hálaige   Tálas Enikő                             Zsolt 116:12,17-18 
Hálaima   Boros-Kovács Szilvia  
Szolgálatok 
Vers   Incze Zoltán 
Szolgálatok   

 Igeolvasás  Tálas Enikő                                                                                                                                               
 Igeszolgálat  Zlatko Musija  
    Küldetésben  

Ima   Zlatko Musija  
 

14.00 SZEMINÁRIUM  
 

   Zlatko Musija 
 
 

17.00 SZOMBATZÁRÓ ÁHÍTAT  
     
     

Dr. Szabó János 
 

 

PÉNTEK 
 

18:00 SZOMBATKEZDŐ ÁHÍTAT FIATALOK JÉZUSÉRT KONFERENCIA 
     

SZOMBAT 
 

9:30 SZOMBATISKOLA   A jelenések könyve  
    Méltó a Bárány  
10:50 ISTENTISZTELET DR. SZABÓ JÁNOS 
    Sem magasság, sem mélység …  

Krisztus szeretete érettünk (Mk 5:1-20)  
 
17:00 SZOMBATZÁRÓ ÁHÍTAT     VÉGH JÓZSEF  
    Velünk az Isten 

 

KEDD ESTE  18:00 SZOMBATISKOLAI TANÍTÓGYŰLÉS 
SZERDA   10.00 IMAÓRA 
 

 

AKIKÉRT A KÖVETKEZŐ HÉTEN IMÁDKOZZUNK: 
 

Gyülekezetünkből: Szebeni Péterné, Székely Árpád és családja, Szemerics Kinga, 
Szentes Klára, Szentgyörgyi Katalin, Szigeti Balázs és családja, dr. Szigeti István és 
felesége, Szigeti László, Szilágyi Kálmán és felesége, Szilvássyné Sajgó Mária 
Betegeink: Balogh Lászlóné, Gál Ivánné, Molnár Szabó Ilona, Takács Lajos és 
felesége  
Imakérések: Arias Sotó Félix testvér már 3 hete beteg, imádkozzunk érte, hogy 
minél előbb felgyógyuljon. Imádkozzunk olasz testvérünk, Benjámin súlyosan beteg 
ismerőséért, Ritáért és Baksa Anikó barátnőjéért, aki nagyon beteg, és barátnője 
családjáért.  
A Területről: Balassagyarmati Gyülekezet – Ömböli Krisztián lelkész  

          Stramszki István – DET kincstárnok 

Fájó és szomorú szívvel tudatjuk, hogy Paraghy Gyula testvér január 10-én 77 éves 
korában elaludt az Úrban. Paraghy testvér hosszú évekig a Terézvárosi gyülekezet 
felszentelt presbitere volt, és egyben 6 évig a gyülekezet gondnoka. A jó Isten 
vigasztalását kívánjuk a családjának. Búcsúztatása 2019. január 25. napján 10:30-
kor, a fóti Vörösmarty utcai temető ravatalozójában lesz. 

A gyülekezetünk pincéjében működő DET Ifjúsági Központ felelősei felhívják a 
figyelmet, hogy a lenti helyiségben kizárólag a Központ vezetőjének jelenlétében, ill. 
külön engedéllyel lehet csak tartózkodni.  

Január 23-26-ig Fiatalok Jézusért Konferencia (FJK) kerül megrendezésre szerdán, 
csütörtökön, pénteken és vasárnap itt a gyülekezetünkben, szombaton a Golgota 
utcai Rhema Konferencia Központban. Téma: A helyreállított képmás - Igazi 
nevelés. Előadók: Israel Ramos, Milan Moskala, Horváth Gábor, Ősz-Farkas Ernő. 
Bővebb információ az FJK.hu honlapon, vagy az FJK facebook oldalán. 

Boldog Otthon címmel beszélgetős sorozat kezdődik 2019. év minden hónap 
utolsó szombatján 14 órai kezdettel. A beszélgetést vezeti Vízvári Aladár, előadó: 
Végh József. Az első alkalom január 26-án lesz. Szeretettel várunk mindenkit! 

Hogyan tanulmányozzuk a Bibliát? címmel bibliai Igekutató csoportot indít a 
Misszió Osztály 2019. február 6-ától kéthetente szerdánként, 18 órai kezdettel. 
Meghívó a bejáratnál elvehető. 

Ma és a jövő héten is gyülekezetünk szükségleteire adakozunk. 

HA ISTEN ÉLTET, A JÖVŐ HÉTEN 

ÁLLANDÓ HÉTKÖZNAPI ALKALMAINK 

HÍREINK 



                                       GLOBÁLIS MISSZIÓ                                                                           
 
 

„Az egész föld egy hatalmas misszióterület, és még minket is - akik már régen 
megalapozódtunk a hitben - bátorítania kell annak a gondolatnak, hogy 
egykor nehezen elérhető területekre most könnyen beléphetünk. A 
területünkön lévő minden gyülekezetnek törekednie kell a missziós lelkület 
felélesztésére. Törekedjenek arra, hogy a lelkesedés és a tevékenységi vágy 
kitartóan növekedjék. Mindenkinek imádkoznia kell azért, hogy a munkában 
részt nem vevő emberek és eszközök miatti nézeteltérések megszűnjenek és 
Krisztus lakozzék a lelkekben. Ő értünk lett szegénnyé, hogy szegénysége 
által mi gazdagokká lehessünk.  
A Szentlélek szolgálata meggyőz a bűnről, hogy én tudjam, mi a bűn, 
mondjon bárki bármit. Ha körülnézünk a már elért misszióterületeken, 
indokolt megkérdeznünk: ’Mit tett Isten?’ Mit tehetett volna még szőlőjéért, 
amit nem tett meg? Isten kegyelmének gazdagságában biztosította az isteni 
erőt munkájának elvégzéséhez. Isten részéről semmi sem hiányzik, a hiány az 
emberi eszköz részéről mutatkozik, amely visszautasítja a mennyei 
hírnökökkel való együttműködést. A megváltási terv szerint Isten semmit 
sem tud tenni üdvösségünkért, míg mi nem működünk vele együtt. A 
bűnösök, akiket világossággal és bizonyossággal áldott meg az Úr, s akik 
tudják, hogy mindez kegyelemből van, azok teljesíthetik mindazokat a 
követelményeket, melyektől üdvösségük függ; s ha mégsem próbálják meg, 
romlásukért kizárólag önmagukat okolhatják. Úgy érezzük, hogy az ilyenekről 
mondhatjuk azt, hogy Krisztus hiába halt meg értük.  
De kit okoljon vesztéért az, aki nem is ismerte meg Istent, akinek nem volt 
lehetősége arra, hogy meghallja hitünk alapelveit? Milyen felelőssége van az 
egyháznak a világgal szemben, mely az evangélium nélkül sínylődik? Ha azok, 
akik állítják, hogy hisznek az igazságban, nem tanúsítanak nagyobb 
önmegtagadást; ha nem mutatnak nagyobb hűséget a tized és hálaadományok 
beadásában, ha nem fektetnek le az eddigi gyakorlatnál átfogóbb terveket, 
akkor nem fogják betölteni evangéliumi megbízatásukat, hogy elmenvén e 
széles világra és minden teremtménynek prédikálják Krisztust.” 
       
(Ellen G. White: A Szentlélek eljő reátok – Globális misszió: A Lélek meg-
nyitja az ajtókat c. fejezet) 

GYÜLEKEZETI HÍREK 
 

2019. JANUÁR 19. 
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN! 

ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 
 

 

 

Külön szeretettel köszöntjük gyülekezetünkben a 
missziós motivációs képzésre érkezett vendégeinket is! 


