
A MAI PROGRAM     KÖZLEMÉNYEK 

  Naplemente 15:57 

9:30                                                 SZOMBATISKOLA 
 
Áhítat    Rácz János 
 
Tanulmány   JÓB KÖNYVE 
    Burkolt célzás a reménységre 

  
10:50 ISTENTISZTELET 

 

 Hirdetések  Tyentés László 
 Óravezető  Dán Ilona 

Kezdő ének  „Jöjj, mondjunk hálaszót…”                            28:1-3 
 Ima   Dán Ilona  
 Szolgálat 
 Tized- és adományok begyűjtése 

Hálaige   Dán Sándor                                          Jónás 2:10 
Hálaima   Ráczné Ócsai Ella 
Gyermektörténet Rácz Noémi  
Szolgálatok   

 Igeolvasás  Dán Sándor                                           Józs 1:7-8 
 Igeszolgálat  Zarka Péter                     

„Légy bátor és erős” 

Ének   „Ó! jöjj el, Isten Lelke…”                             159:1,4 
Ima   Zarka Péter  
Távozó ének             „Ó! maradj kegyelmeddel mivelünk…”             330:1,6 

 
16:00 SZOMBATZÁRÓ ÁHÍTAT 
     

    Egyházzenei áhítat 
    Zarka Péter 

 

PÉNTEK 
 

18:00 SZOMBATKEZDŐ ÁHÍTAT Dr. Gáspár Róbert 
    Korszerű egészségügyi alapelvek a Bibliában 
 

SZOMBAT 
 

9:30 SZOMBATISKOLA  JÓB KÖNYVE  
    Elihú haragja 
     

10:50 ISTENTISZTELET Dr. Gáspár Róbert  
    Lelki vakság, ahogyan Isten látja (Ésa 29. fejezete) 
     

16:00 SZOMBATZÁRÓ ÁHÍTAT    Dr. Gáspár Róbert  
    Az alternatív gyógyászat veszélyei 

      
KEDD ESTE  18:00 SZOMBATISKOLAI TANÍTÓGYŰLÉS 
SZERDA ESTE  18:00 IMAÓRA 
 
 

AKIKÉRT A KÖVETKEZŐ HÉTEN IMÁDKOZZUNK: 
 
 

Gyülekezetünkből: dr. Abaházi Attila és felesége, Abaházi Zoltán és családja, Ács 

Ernőné Éva, dr. Ádám Endre, Antalné Szabó Csilla és családja, Arias Soto Félix, 

Bajusz Erika, Bakó Mária, Baksa Gábor és családja, Balla József és felesége 
 

Betegeink: Balogh Sándorné, dr.Bordásné Szabó Teri, Cserbik Jánosné Piroska, 

Gál Ivánné, Halász Istvánné Márti, dr.Lukács Pálné Rózsika, Mailinger Ferenc, 

dr.Saáry Istvánné Ibi, Szalay Józsefné Editke 
 

Imakérések: Imádkozzunk a keresztségre készülőkért!  
 

 

A Területről: Tassi Gyülekezet – Zoboki Nóra lelkész 
  

Ma délután 16 órakor egyházzenei ünnepély lesz gyülekezetünkben. Szeretettel 

várjuk az érdeklődőket! Meghívó a bejáratnál elvehető. 

November 27-én, holnap kirándulást szervezünk a Mátyás-hegyre, ahol egy 

várromot is megnézünk. A kirándulás hossza kb. 8 km. Találkozás a Széll Kálmán 

téren a metró kijáratnál 09:15-kor. Innen villamossal és buszal megyünk tovább. 

Érdeklődni Bugyi Krisztián és Tyentés László testvéreknél lehet. Várunk minden 

kedves kimozdulni vágyót. 

A Bibliai Szabadegyetem következő előadása november 28-én, hétfőn 18 órakor 

lesz a Benczúr Hotelben. Téma: János apostol II. és III. levele. Előadó: Dr. Tokics 

Imre. Szeretettel hívjuk az érdeklődőket!  

Az Advent Kiadó évvégi könyvvásárt, a Reménység Evangélizációs Központ 

kedvezményes CD vásárt hirdet december 22-ig. Az akciós listák a faliújságon 

megtekinthetők. 

A ma délelőtti és a jövő heti adományokat is gyülekezetünk céljaira fordítjuk.  
 
 
                                 
 
 
 

HA ISTEN ÉLTET, A JÖVŐ HÉTEN 

ÁLLANDÓ HÉTKÖZNAPI ALKALMAINK 

HÍREINK 



                                       BÁTORSÁG ÉS SZOLGÁLAT                                                                      
 
 

„Isten azt akarja, hogy minden alkalmat kihasználva szerezzünk gyakorlatot 
a menny munkájában. Elvárja, hogy minden erőnket vessük latba ennek 
végzésében, és mindig érezzük, milyen szent és milyen félelmetes 
felelősséggel jár ez a munka.  
  Sokan, akik kiváló munkára lennének alkalmasak, keveset teljesítenek, mert 
kevésre törekszenek. Ezrek élik le úgy az életüket, mintha nem volna 
semmiféle nagy cél, amiért érdemes élni, és olyan magas szint, amelyre el 
lehetne jutni. Egyik oka ennek az, hogy nem sokra értékelik magukat. 
Krisztus végtelen árat fizetett értünk, és azt akarja, hogy ennek az árnak 
megfelelően értékeljük magunkat.  
  Ne elégedj meg alacsony színvonallal! Nem vagyunk azok, akik lehetnénk, 
vagy akiknek Isten akarata szerint lennünk kellene. Isten nem azért adott 
nekünk értelmi képességeket, hogy tétlenek maradjunk, vagy földi és hitvány 
célokat hajszoljunk, hanem hogy a fejlődésben elérjük a csúcsot; hogy 
csiszolódjunk, megszentelődjünk, emelkedetté legyünk, és országa érdekeit 
szolgáljuk.  
  Senki se elégedjék meg azzal, hogy puszta gépként éljen, akit másnak az agya 
irányít. Isten képessé tett bennünket a gondolkodásra és a cselekvésre, és ha 
figyelmesen cselekszünk, és Istentől kérünk bölcsességet, akkor alkalmasak 
leszünk terhek hordozására. Vállald Isten-adta személyiségedet! Ne légy 
valaki másnak az árnyéka! Hidd el, hogy az Úr munkálkodni fog benned, 
általad és rajtad keresztül!  
  Sohase gondold, hogy eleget tanultál, és most már lazíthatsz igyekezetedben. 
Az embert a műveltsége alapján értékelik. Tanulásodnak egy egész életen át 
kell tartania. Naponta kell tanulnod és a tanultakat a gyakorlatban 
használnod.  
  Ne felejtsd el, hogy bármilyen területen szolgálsz, indítékaid 
megmutatkoznak és jellemed formálódik. Bármi legyen is a munkád, végezd 
azt pontosan, szorgalmasan; ne csak a könnyű munkához érezz kedvet! 
Küzdd le ezt az érzést!” 
 

(Ellen G. White: A nagy Orvos lábnyomán – Fejlődés 
és szolgálat c. fejezetből) 

GYÜLEKEZETI HÍREK 
 

2016.NOVEMBER 26. 
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN! 

ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 
 

 

 

„El ne távozzék e törvénynek könyve a te szádtól, hanem 
gondolkodjál arról éjjel és nappal, hogy vigyázz és mindent 

úgy cselekedjél, amint írva van abban…” 

 Józs 1:8 


