
A MAI PROGRAM     KÖZLEMÉNYEK 

  Naplemente 19:41 

9:30                                                 SZOMBATISKOLA 

 
Tanulmány   FELKÉSZÜLÉS A VÉGIDŐRE 

Jézus és a Jelenések könyve  
Zarkáné Teremy Krisztina  
 

10:45 ISTENTISZTELET 
 

 Hirdetések  ifj. Fekete István   
 Óravezető  Dr. Tokics Imréné 

Kezdő ének  „Én csak Jézus lábnyomában járok…”           205:1-2 
 Ima   Ócsai Tamás  
 Szolgálat 
 Tized- és adományok begyűjtése 

Hálaige   Dr. Tokics Imréné                  Zsolt 116:12,17-18 
Hálaima   dr. Zólyomi Renáta        
Gyermektörténet  Bodnár Jánosné      
Szolgálatok   

 Igeolvasás  Dr. Tokics Imréné 
 Igeszolgálat  Raquel Queiros da Costa Arrais                         

Az Ő lábnyomában haladva                                 
Női Konferencia    

Ének   „Veled járok Üdvözítőm…”                          202:1-2 
Ima   Raquel Queiros da Costa Arrais                         
Távozó ének            „Ó! égi jó Atyánk…”       334:1 
 

14:00 CSENDES PERCEK          
    

Hella Éva: 23. Zsoltár  
 

15:30 ELŐADÁS  
 

   Raquel Queiros da Costa Arrais 
  

 

17:00 SZOMBATZÁRÓ ÁHÍTAT  
     

    Raquel Queiros da Costa Arrais  
 

PÉNTEK 
18:00 SZOMBATKEZDŐ ÁHÍTAT  ORBÁN ZOLTÁN 
 

SZOMBAT 
9:30 SZOMBATISKOLA   Felkészülés a végidőre 
    Az üdvösség és az utolsó idők  
10:50 ISTENTISZTELET ZOBOKI NÓRA  

Hogyan segít Isten?  
18:00 SZOMBATZÁRÓ ÁHÍTAT    ZOBOKI NÓRA: HOGYAN VAN VELÜNK ISTEN? 

     

KEDD ESTE  18:00 SZOMBATISKOLAI TANÍTÓGYŰLÉS 
SZERDA   10.00 IMAÓRA 
 

 

AKIKÉRT A KÖVETKEZŐ HÉTEN IMÁDKOZZUNK: 
 

Gyülekezetünkből: Czucz Viktória, Csákány Ervin, Csákány Szandi Henrietta, 
Császi Dorottya, Csegedi Károly és családja, Csepecz Erzsébet, ifj. Csepecz Erzsébet 
és családja, Cserbik Jánosné, Csókásiné Molnár Éva és családja 
Betegeink: Balla Zsuzsa, Brust Zsuzsa, Gál Ivánné, Molnár Ilona, dr. Saáry 
Istvánné Ibi, Simon András, Takács Lajos és felesége 
Imakérések: Imádkozzunk Benjámin testvér súlyosan beteg ismerőséért, Ritáért. 
Imádkozzunk Szilágyi Kálmán testvérért, egymásután kétszer volt szívműtétje.  
A Területről: Budapest Újpesti Gyülekezet – Cserbik János lelkész  

Megjelent Nyári István testvérünk verses CD-je "Kéz a kézben" válogatott versek 
címmel. A traktátban megrendelhető, ára: 1000 Ft. 

Lehetőség nyílik a missziós DVD-k kölcsönzésére, az érdeklődők Dán Ilonkát 
keressék.  

Kedvezményes tavaszi könyvvásárt tart az Advent Kiadó 2018. március 19 - május 
19 között.  A tájékoztató az udvari faliújságon és a traktátban megtekinthető. 

A bejáratnál szórólapok elvehetők az adó 1 %-nak felajánlásáról.  

Az énekek kivetítése jelenleg teszt-üzemmódban történik, kérjük a testvérek 
megértést! 

A balatonlellei gyermekiskolai táborba jelentkezett gyülekezeti tagjaink és 
gyermekeik részvételi díja 20.000 Ft. Kérjük, hogy a szülők a táborozási összeg felét 
adják át Pacsai Tecának április 30-áig. 

Ma 12.15-kor csengettyű próba, 13 órakor pedig furulya próba lesz. Szeretettel 
hívjuk a tanulni vágyó felnőtteket is a próbákra.  

A Bibliai Szabadegyetem következő előadása április 23-án, hétfőn lesz 18 órai 
kezdettel. Cím: Mózes különös kiválasztása. Előadó: Stramszki István. Szeretettel 
várjuk az érdeklődőket. 

Ma és a jövő héten is gyülekezetünk szükségleteire adakozunk.  

Gyülekezetünk technikai asztalát a kivetítés új igényeinek beállításához, 
bővítéséhez alakítjuk ki. Kérnénk, hogy adományaitokkal támogassátok ennek 
fejlesztését. Köszönjük eddigi és ezutáni segítségeteket is! 

  

HA ISTEN ÉLTET, A JÖVŐ HÉTEN 

ÁLLANDÓ HÉTKÖZNAPI ALKALMAINK 

HÍREINK 



           A NŐK AZ EMBERISÉG JAVÁT SZOLGÁLJÁK                                                   
 
 

 „’Abból a városból pedig sokan hittek benne a Samaritánusok közül annak 
az asszonynak beszédéért, aki bizonyságot tett, hogy: Mindent megmondott 
nékem, amit cselekedtem. Amint azért odamentek hozzá a Samaritánusok, 
kérték őt, hogy maradjon náluk; és ott maradt két napig: És sokkal többen 
hittek a maga beszédéért, és azt mondták az asszonynak, hogy: Nem a te 
beszédedért hiszünk immár; mert magunk hallottuk, és tudjuk, hogy 
bizonnyal Ő a világ üdvözítője, a Krisztus.’ (Jn 4:39-42)  
Jó munkát végezhetnek a nők Istenért, ha először megtanulják a szelídség 
legfontosabb és drága leckéit Krisztus iskolájában. Így alkalmasak lesznek az 
emberiség szolgálatára, hogy bemutassák nekik Jézus mindenre elégséges 
voltát. Ha a gyülekezet minden tagja felismerte felelősségét és alázatosan 
vállalja a munkát, az eredmény nem marad el. Isten különböző képességek 
alapján bízta ránk a munkát.  
Napjainkban nem könnyű feladat a Mesterért munkálkodni. Milyen sok 
tétovázást elkerülhetnénk, ha mindig Istenben bíznánk, és pontosan 
követnénk az Ő irányítását. Azt mondja: ’Minthogy azért külön-külön 
ajándékaink vannak a nékünk adott kegyelem szerint, akár írásmagyarázás, a 
hitnek szabálya szerint teljesítsük; akár szolgálat, a szolgálatban; akár tanító, 
a tanításban; akár intő, az intésben; az adakozó szelídségben; az elöljáró 
szorgalmatossággal; a könyörülő vidámsággal művelje.’ (Róm 12:6-8)  
Ez olyan tárgykör, mely alapos és pontos tanulmányozást igényel. Sok hibát 
követünk el, mert figyelmen kívül hagyjuk ezeket az intelmeket. Sokan, akiket 
alázatos munkával bízott meg a Mester, hamar elégedetlenek lesznek, és úgy 
gondolják, hogy vezetőknek, tanároknak kellene lenniük. El akarják hagyni 
szerény szolgálatukat, mely azonban éppen olyan fontos a maga helyén, mint 
a nagyobb felelősségek. Azok, akiknek látogatniuk kell, hamarosan úgy vélik, 
hogy ezt bárki megtehetné, bárki tudja szólni a vigasztalás, bátorítás szavait, 
és alázatosan elvezetni hallgatóját a Biblia helyes értelmezéséhez. De ez a 
munka sok jóindulatot, türelmet és mindig növekvő bölcsességet igényel.” 
 
(E.G. White: A Szentlélek eljő reátok – A nők az emberiség javát szolgálják 
c. fejezet) 

GYÜLEKEZETI HÍREK 
 

2018. ÁPRILIS 21. 
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN! 

ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 
 

  

Külön szeretettel köszöntjük az 
Országos Női Konferenciára  

érkezett vendégeinket! 


