
A MAI PROGRAM     KÖZLEMÉNYEK 

  Naplemente 16:27 

9:30                                                 SZOMBATISKOLA 

 
Áhítat   Tyentés László   
Tanulmány   SÁFÁRSÁG: A SZÍV INDITÉKAI  

Isten vagy a Mammon?  
 

10:50 ISTENTISZTELET 

 

 Hirdetések  Hadházi Borsos Réka   
 Óravezető  Pacsai Imre  

Kezdő ének  „Szent vagy, szent vagy, szent vagy …”              10:1-3 
 Ima   Pacsai Imre  
 Szolgálat 
 Tized- és adományok begyűjtése 

Hálaige   Pacsainé Kleinert Teréz           Zsolt 116:12,17-18 
Hálaima   Sztrojiny Csabáné       
Gyermektörténet  dr. Mihalecz Gábor  
Szolgálatok   

 Igeolvasás  Pacsainé Kleinert Teréz                           Kol 3:12                                                     
 Igeszolgálat  dr. Mihalecz Gábor                                  

Minden idők legjobb családja            
Ének   „Te égből származó…”                             71:1-4 
Ima   dr. Mihalecz Gábor     
Távozó ének            „Ó! égi jó Atyánk…”       334:1  
 

17:00 SZOMBATZÁRÓ ÁHÍTAT  
     

    Zarka Péter  
     

 

PÉNTEK 
 

18:00 SZOMBATKEZDŐ ÁHÍTAT  FJK: ZLATKO MUSIJA, GARY BLANCHARD  
 
     

SZOMBAT 
 

9:30 SZOMBATISKOLA   Sáfárság: A szív indítékai   
Elkerülni a világ útjait  

      
     

10:50 ISTENTISZTELET ÓCSAI SÁNDOR  
Maradék hite Jel 12:17  

     

17:00 SZOMBATZÁRÓ ÁHÍTAT ÓCSAI SÁNDOR  
    Isten terve Laodiceával 

     

KEDD ESTE  18:00 SZOMBATISKOLAI TANÍTÓGYŰLÉS 
SZERDA   10.00 IMAÓRA 
 

 

AKIKÉRT A KÖVETKEZŐ HÉTEN IMÁDKOZZUNK: 
 

Gyülekezetünkből: Mailinger Ferenc és családja, dr. Manchin Róbert, Marin 
Erzsébet, Máthé Levente és családja, Mátyus Etelka, Mena Rita, Menyhért Eszter, 
Merk Márton, Mezősi Tamás, Moldován Gertrud Brigitta, Molnár András 
 

Betegeink: Balla Zsuzsa, Brust Zsuzsa, Gál Ivánné, Kokovay Sándorné Ili, Molnár 
Ilona, dr. Saáry Istvánné Ibi, Takács Lajos és felesége 
 

A Területről: Balassagyarmati Gyülekezet – Ömböli Krisztián lelkész 
           Stramszki István – DET kincstárnok   

Idős testvérnő albérletet keres Budapesten.  (Molnár Éva 30/180-1601). 

Az imalánc tagjai kérik, hogy amikor valaki imakéréssel fordul hozzájuk, jelezzen 
vissza, hogy az imák meghallgatásra találtak-e, és hogy meddig van szükség az imára.  

Ma családi és gyermeknapunk van. Kérjük a szülőket, gyermekeket, hogy 
maradjanak ebédre velünk, mert délután 14 órától 15:30-ig közös beszélgetést tart 
Mihalecz Gábor és felesége, Dóra a családi áhítatokról és az internet megfelelő 
használatáról.  

Január 24-én, szerdán 18 órától orvoszenészek koncertje lesz gyülekezetünkben. 

Szeretettel várjuk az érdeklődőket. 

Január 24-28-áig Fiatalok Jézusért Konferencia lesz Budapesten. A hétköznapi 
alkalmak gyülekezetünkben kerülnek megrendezésre. Csütörtöktől-szombatig, 
esténként 18.00 órakor az fjk.hu honlapon megtekinthető lesz az online közvetítés. 
Részletes program a faliújságon megtalálható. 

Január 27-én, jövő szombaton a Tábea Osztály szeretettel meghívja nyugdíjas 
testvéreinket egy közös ebédre, beszélgetésre.  

Január 28-án, vasárnap 13-17.30 óráig országos ifjúságvezető képzés lesz a 
gyülekezetünkben. Előadók: Gary Blanchard (a GK ifjúsági osztályának vezetője), 
Zlatko Musija (a TED ifjúsági osztályának vezetője) A képzés témája: Add tovább! 
Identitás. Misszió. Vezetés. Az Ifjúsági Osztály felelőseit várjuk erre az alkalomra!  

Ma és a jövő héten is a gyülekezetünk szükségleteire adakozunk.  

Gyülekezetünk technikai asztalát a kivetítés új igényeinek beállításához, 
bővítéséhez szeretnénk alakítani. Kérnénk, hogy adományaitokkal akár a ma 
délelőtti adakozásnál is, vagy a tizedboríték segítségével is támogassátok. Köszönjük 
eddigi és ezutáni segítségeteket is!  

HA ISTEN ÉLTET, A JÖVŐ HÉTEN 

ÁLLANDÓ HÉTKÖZNAPI ALKALMAINK 

HÍREINK 



                                       MI VAGYOK ÉN?                                                                         
 
 

„’Öltözzétek föl azért, mint az Istennek választottai, szentek és szeretettek, 
könyörületes szívet, jóságosságot, alázatosságot, szelídséget, hosszútűrést.’ 
Üdvösségünk királya rang, cím, tekintély helyett szolgai formát vett fel annak 
érdekében, hogy az emberiség és az istenség között szövetséget kössön. A 
hívőnek Krisztust kell bemutatnia. Hosszútűrést kell gyakorolnia embertársai 
iránt. Türelmesnek, megbocsátónak kell lennie, telve krisztusi szeretettel. Aki 
igazán megtért, az tiszteletet fog tanúsítani testvérei iránt; azt fogja tenni, amit 
Krisztus parancsolt. Jézus ezt mondta: ’Új parancsolatot adok néktek, hogy 
egymást szeressétek; amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. 
Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást 
szeretni fogjátok.’ (Jn 13:34-35) Amely lélekben megmarad Krisztus 
szeretete, az olyan szeretetet fog tanúsítani, amit a világ is megért.  
Nincs mindenki egységben Krisztussal, aki az ő nevét viseli. Akikben nincs 
meg a Lélek és Krisztus kegyelme, az nem az Övé, tekintet nélkül arra, hogy 
mit vall magáról. Gyümölcseikről ismeritek meg őket. A világ rendje szerinti 
szokások és gyakorlatok, ha nem valósítják meg Isten törvényének 
követelményeit, nem a Lélektől származnak és nem az Ő jellemét fejezik ki. 
Csak azok lesznek Krisztushoz hasonlóak, akik hasonulnak az isteni 
képmáshoz. Csak azok engedelmeskednek Isten Igéjének, és nyilvánítják ki 
Isten gondolatait és akaratát, akik átalakultak a Szentlélek munkája által.  
A világban van egy ál- és egy igazi kereszténység. Az ember igazi jelleme 
abban nyilvánul meg, hogyan bánik embertársaival. Feltehetjük a kérdést: 
vajon lelkületével és tetteivel Krisztus jellemét mutatja-e be, vagy egyszerűen 
jellemének természetes, önző vonásait, mint a világ gyermekei? A hitvallás 
semmit sem ér Istennél. Mielőtt örökre késő lenne ahhoz, hogy jóvá tegyük 
a rosszat, kérdezze meg mindenki önmagától: "Mi vagyok én?" Saját 
magunktól függ, hogy jellemünk eljut-e olyan pontra, mely alkalmassá tesz 
arra, hogy Isten mennyei családjának tagjaivá legyünk.’ 
 

 
(E.G. White: A Szentlélek eljő reátok – Béketűrés c. fejezet) 

GYÜLEKEZETI HÍREK 
 

2018. JANUÁR 20. 
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN! 

ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 
 

 

 

„Öltözzetek föl azért, mint az Istennek választottai, szentek 
és szeretettek, könyörületes szívet, jóságosságot, 

alázatosságot, szelídséget, hosszútűrést.” 

Kol 3:12 


