
A MAI PROGRAM     KÖZLEMÉNYEK 

  Naplemente 19:51 

9:30                                                 SZOMBATISKOLA 
  

Áhítat   Pacsai Imre  
Tanulmány   FELKÉSZÜLÉS A VÉGIDŐRE 

Az üdvösség és az utolsó idők 
 

10:50 ISTENTISZTELET 

 

 Hirdetések  Dr. Abaháziné Oláh Enikő   
 Óravezető  Orbán Zoltán  

Kezdő ének  „Felséges Úr, Isten…”                                      1:1-3 
 Ima   Orbán Zoltán  
 Szolgálat 
 Tized- és adományok begyűjtése 

Hálaige   Tokics Ildikó                               Péld 3: 5-6,9-10 
Hálaima   Gergely Mária     
Gyermektörténet  Baksa Anikó   
Szolgálatok   

 Igeolvasás  Tokics Ildikó                                  Zsolt 70:2,5-6                                                                            
 Igeszolgálat  Zoboki Nóra                       
    Hogyan segít Isten?                                 

Ének   „Ó! vezess kézen fogva…”                             208:1-2 
Ima   Zoboki Nóra                       
Távozó ének            „Ó! égi jó Atyánk…”       334:1 
 

18:00 SZOMBATZÁRÓ ÁHÍTAT  
     

    Zoboki Nóra  
    Hogyan van velünk Isten?  

 

PÉNTEK 
 

18:00 SZOMBATKEZDŐ ÁHÍTAT  VEREBI LÁSZLÓ + VENDÉG ZENEI SZOLGÁLATOK 
 
     

SZOMBAT 
 

9:30 SZOMBATISKOLA   Felkészülés a végidőre 
    Krisztus a mennyei szentélyben  
     

10:50 ANYÁK NAPI  
ISTENTISZTELET  VEREBI LÁSZLÓ 

     

17:00 ZENEI ÁHÍTAT   ÉNEK ÉS ZENE ISTEN SZOLGÁLATÁBAN    

     

KEDD ESTE (MÁJUS 1.) 18:00 SZOMBATISKOLAI TANÍTÓGYŰLÉS (ELMARAD!) 
SZERDA   10.00 IMAÓRA 
 

 

AKIKÉRT A KÖVETKEZŐ HÉTEN IMÁDKOZZUNK: 
 

Gyülekezetünkből: Dán Sándor és felesége, David Gábriel, Dienes Károly, Dienes 
Károlyné, Döbrei Gábor és felesége, ifj. Döbrei Gábor és felesége, Dragiša Ivkovic, 
Drahotta Sándor, Erben Elvíra, dr. Erdélyi László és felesége, Erdélyi Lászlóné 
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.  
A Területről: Budapest Újbudai Gyülekezet és Kínai Misszió – Simon Zsolt lelkész 

A missziós DVD-k kölcsönözhetők. Az érdeklődők jövő héten Dán Ilonkát keressék.  

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.  

Május 1-jén, jövő kedden elmarad a szombatiskolai tanítógyűlés. 

Május 5-én, jövő szombaton délelőtt anyák napi ünnepély lesz gyülekezetünkben. 

Május 4-én, jövő pénteken és 5-én, szombaton gyülekezetünkben Verebi László 

lelkész hirdet igét, Ramona Ghioaldă, Bálint Dóra, Vili Dula, Tóth Olivér, Bereczki 
Csaba, Bede László és Bede Róbert testvéreink zenei szolgálatát hallgathatjuk meg. 
Szombaton 17 órakor „Ének és zene Isten szolgálatában” címmel koncertjük kezdődik.  

2018. május 11-13 között gyülekezetünkben kerül megrendezésre az Ellen G. White 
Konferencia, „Ellen G. White emberközelből” címmel. A konferencia előadói: Dr. 
Daniel Duda és Dr. Tihomir Lazic. A három napos konferencián való részvétel 
ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Aki szombaton ebédet szeretne kérni, annak is 
regisztrálni kell.  Regisztrációs link: https://goo.gl/forms/RXJpoGVabl7DcQQj2. 
Néhány regisztrációs lap a bejáratnál elvehető, kitöltés után Molnár Évának átadható. 

A Bibliai Szabadegyetem következő előadása május 14-én, hétfőn lesz 18 órai 
kezdettel. Cím: Kivonulás Egyiptomból. Előadó: Ócsai Tamás.  

Ma gyülekezetünk szükségleteire, jövő héten gyülekezetünk missziós céljaira 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 

https://goo.gl/forms/RXJpoGVabl7DcQQj2


  A LÉLEK SEGÍT, HOGY MENNYEI JELLMET FEJLESSZÜNK KI                                      
 
 

 

„’Ímé, a mi Istenünk, akit mi szolgálunk, ki tud minket szabadítani az égő, tüzes 
kemencéből, és a te kezedből is, oh király, kiszabadít minket. De ha nem tenné 
is, legyen tudtodra, oh király, hogy mi a te isteneidnek nem szolgálunk, és az 
arany állóképet, amelyet felállíttattál, nem imádjuk.’ (Dán 3:17-18). Mialatt ezek 
az ifjak üdvösségüket munkálták, Isten munkálta bennük az akarást és a 
véghezvitelt jókedvéből. Ebben áll a siker minden feltétele. Nekünk is el kell 
végeznünk a munkának reánk kiszabott részét, hogy Isten kegyelmében 
részesülhessünk. Az Úr nem szándékozik helyettünk elvégezni sem az akarást, 
sem a véghezvitelt. Az Ő kegyelmét azért nyerjük, hogy munkálja bennünk az 
akarást és a cselekvést, de sohasem azért, hogy a mi törekvéseinket helyettesítse. 
Lelkünknek fel kell serkennie a vele való együttműködésre. Az Ő Szentlelke 
működik bennünk, hogy munkálhassuk a saját üdvösségünket. Ez az a gyakorlati 
lecke, melyre a Szentlélek meg akar bennünket tanítani. ’Mert Isten az, aki 
munkálja bennetek mind az akarást, mind a munkálást jó kedvéből.’ (Fil 2:13)  
Az Úr együttműködik azokkal, akik komolyan törekszenek arra, hogy Őt 
szolgálják, mint ahogy együttműködött Dániellel és három társával. A nemes 
lelki tulajdonságok, valamint a magas erkölcsi színvonalon álló jellem semmi 
esetre sem a véletlen eredménye. Az alkalmakat Isten adja; a siker azok 
felhasználásától függ. A Gondviselés nyújtotta lehetőségeket nyomban fel kell 
ismernünk és buzgón ki kell használnunk. Sokan lehetnének kiváló emberek, ha 
- miként Dániel - Isten kegyelmében bízva győzelmet aratnának és Istentől 
kérnének erőt és alkalmasságot munkájuk elvégzéséhez.  
Arra szólítlak fel benneteket, ifjú barátaim, hogy legyetek hűek. Minden 
munkátokat végezzétek teljes szívetekből! Sohase utánozzátok a hanyagokat, 
akik csak félszívvel szolgálnak! Többször ismételt cselekedetek szokássá válnak, 
a szokás pedig kialakítja a jellemet. Az élet apróbb kötelességeit teljesítsétek 
türelmesen! Mindaddig, amíg kisebb kötelességek teljesítésénél alábecsülitek a 
hűség fontosságát, addig jellemetek alakulása nem kielégítő. A Mindenható 
szemében valamennyi kötelesség fontos. Az Úr mondta: ’Aki hű a kevesen, a 
sokon is hű az.’ (Lk 16:10) Az igazi keresztények életében nem léteznek 
lényegtelen dolgok.” 
 
(E.G. White: A Szentlélek eljő reátok – A Lélek segít, hogy mennyei jellemet 
fejlesszünk ki c. fejezet) 

GYÜLEKEZETI HÍREK 
 

2018. ÁPRILIS 28. 
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN! 

ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 
 

 

„Isten az én szabadításomra,  
Uram, az én segítségemre siess!” 

Zsolt 70:2 


