
A MAI PROGRAM     KÖZLEMÉNYEK 

  Naplemente 19:49 
                                                                                       

10:00                                                ISTENTISZTELET 
 

Kezdő ének   
 Ima    
 Szolgálatok 

Igeszolgálat  Palotás Kristóf                                                      
    Nem vagy egyedül  

Szolgálatok 
Ének    
Ima  
 

10:50                                                    SZOMBATISKOLA 

 
Hirdetések  Chelcea Dorin  
Szolgálatok 
Tized- és adományok begyűjtése 
Hálaige, hálaima  Orbán Zoltán                              Péld 3:5-6, 9-10 
Gyermektörténet  Zarkáné Teremy Krisztina 
 
Szombatiskola   Életszakaszok a családban  
   Amikor egyedül vagyunk  

   

14:00 IFJÚSÁGI KONFERENCIA   
     

    Ifjúsági Szombatiskola Konferencia  
 

 

PÉNTEK 
 

18:00 SZOMBATKEZDŐ ÁHÍTAT DR. SZABÓ JÁNOS  
     

SZOMBAT 
 

9:30 SZOMBATISKOLA   Életszakaszok a családban  
    Bölcs tanácsok a családoknak 
 
10:50 ISTENTISZTELET RAAFAT KAMAL 
    DIVÍZIÓ ELNÖKI LÁTOGATÁS  
 
15:00 SZOMBATZÁRÓ ÁHÍTAT     ANYÁK NAPI ÜNNEPÉLY  

 
 

 

KEDD ESTE  18:00 SZOMBATISKOLAI TANÍTÓGYŰLÉS 
SZERDA   10.00 IMAÓRA 
 

 

AKIKÉRT A KÖVETKEZŐ HÉTEN IMÁDKOZZUNK: 
 

Gyülekezetünkből: Kodori Lajos és felesége, Kohulák Ferencné, Kohulák Mária, 
Kokovay Sándorné, Kolozsi Sándorné, Konkolyné Varga Zsuzsanna, Kormos Gábor 
és családja, Kovács Tibor és családja, Kovács-Bíró Erika 
Betegeink: Arias Soto Félix, Gál Ivánné, Luptovicsné Lukács Emese, Molnár Szabó 
Ilona, Takács Dóra, Takács Lajos, Zarka Dénesné 
Imakérések: Zarka Dénesné haza került a kórházból, otthon ápolják. A család köszöni 
az imákat és kérik, hogy továbbra is imádkozzunk Nellikéért. Tarjáni Anikó már 
hosszabb ideje kórházban van, imádkozzunk a mielőbbi gyógyulásáért. 
A Területről: Budapest Újbuda – Simon Zsolt és Henter Zsombor lelkészek 

Április 18-án megszületett Rácz Noémi és Szabó Gábor kisfia, Gábor 
(3830 gramm, 51 centi). Szeretett küldjük gyülekezetünk üdvözletét és 
kívánjuk a jó Isten áldását életükre! 

Tájékoztatjuk a gyülekezet, hogy a 2019. május 5-ei Unió 
választókonferenciára az Alkotmányunk értelmében az Egyházterület 
választott küldötteket. Gyülekezetünk küldöttjei: Dr. Szabó János 
(lelkész), Molnár Imre (DET bizottsági tag), Szabó Ottó (Unióbizottsági 

tag), Dán Ilona, Sztrojiny Csaba, Vízvári Aladár.  

Nagyszerű lehetőség nyílt egy börtön könyvtárába könyveket adományoznunk. Kérjük, 
akinek van jó állapotban levő szépirodalmi kiadványa, Bibliája, keresztény könyve, hozza el 
és adja át Dán Sándor vagy Király Ervin testvérnek.  

Ma délután 14 órától az emeleten megtartjuk a Boldog Otthon című sorozatunkat. 

Május 1-jén, szerdán elmarad az imaóra. 

Május 4-én, jövő szombat délelőtt a Divízió elnöke, Raafat Kamal látogat hozzánk. 

Május 4-én, jövő szombat délután 15 órakor Anyák napi ünnepélyt tartunk. 

A Hogyan tanulmányozzuk a Bibliát? című, a tíz vázlatpróféciát elemző sorozatunk május 8-
án, szerdán, 18.00 órakor folytatódik. Címe: Jézus jelenlétének biztosítéka a korszakokon 
át (Jel. 1:9-3:22).  A beszélgetést vezeti: Szabó János. 

A május 11-ére hirdetett testvéri óra elmarad (az énekkar tagjai Nemesvámosra utaznak 
kórustalálkozóra), az új időpontról a későbbiekben értesítjük a gyülekezetet.   

Május 19-én, vasárnap a Normafához kirándul a Tesz-Vesz Gyülekezet. Szeretettel hívjuk 
a gyerekeket szüleikkel, hívjatok ismerős családokat is. 

Ma gyülekezetünk szükségleteire gyűjtjük adományainkat, jövő szombaton gyülekezetünk 
missziós céljaira adakozunk.  

JÖVŐ HETI PROGRAMJAINK 

ÁLLANDÓ HÉTKÖZNAPI ALKALMAINK 

HÍREINK 



                                        MINDIG VELÜNK VAN                                                                  
 
 

 

„Krisztus szerette volna, ha tanítványai megértik azt, hogy nem hagyja őket 
árvákul. ’Nem hagylak titeket árvákul - ígérte -; eljövök tihozzátok. Még egy 
kevés idő és a világ nem lát engem többé; de ti megláttok engem: mert én élek, 
ti is élni fogtok.’ (Jn 14:18-19) Ó, milyen felemelő és dicsőséges az örök élet 
bizonyossága! Bár hiányozni fog nekik, de kapcsolatuknak olyannak kell 
maradnia, mint a gyermekszülő kapcsolat.  
’Azon a napon - mondta Jézus - megtudjátok majd ti, hogy én az én Atyámban 
vagyok, és ti énbennem, és én tibennetek.’ (Jn 14:20) Jézus szerette volna 
belevésni tanítványai elméjébe, hogy mi a különbség azok között, akik a világban, 
s azok között, akik Krisztusban vannak. Bár a halálra készült, de arra vágyott, 
hogy tanítványai előtt nyilvánvalóvá legyen, hogy újra élni fog. S bár 
mennybemenetele után testben hiányolni fogják, de hit által láthatják és 
ismerhetik Őt, aki ugyanolyan szeretetteljes törődést fog tanúsítani irántuk, mint 
amikor velük volt... Tanítványaihoz intézett szavai rajtuk keresztül jutnak el 
hozzánk. A Vigasztaló ugyanúgy a miénk is, ahogy az övék volt. Velünk van 
mindig és minden helyen, minden bánatunkban és megpróbáltatásunkban, 
amikor a kilátások sötéteknek, a jövő pedig zavarosnak tűnik, s mi elhagyatottnak 
és magányosnak érezzük magunkat. Ezekben az időszakokban a hittel mondott 
imáinkra válaszul érkezik meg a Vigasztaló.  
Nincs még egy olyan gyengéd és igazi vigasztaló, mint Krisztus. Ő átérzi 
gyengeségünket. Lelke a szívünkhöz szól. A körülmények elválaszthatnak 
bennünket barátainktól, s a széles, háborgó óceán is közénk állhat. Bár őszinte 
barátságunk továbbra is fennáll, de képtelenek azt oly módon kimutatni, ami 
kielégíthetne bennünket. Mennyei Vigasztalónktól azonban semmilyen 
körülmény, semmilyen távolság sem választhat el. Bárhol vagyunk, bárhová 
megyünk, Ő mindig ott van, aki Krisztus helyettese és aki helyette cselekszik. 
Mindig jobb kezünk felől áll és megnyugtató, kedves szavakkal szól hozzánk, 
hogy erősítsen, megtartson, felemeljen és felvidítson.  
A Szentlélek befolyása Krisztus jelenlétét jelenti a lélekben. Ez a Lélek 
munkálkodik azokban és azok által, akik elfogadják Krisztust. Akikben a 
Szentlélek lakik, azok megtermik annak gyümölcseit: a szeretetet, az örömet, a 
békességet, a béketűrést, a szívességet, a jóságot és a hitet.” 
       

(Ellen G. White: A Szentlélek eljő reátok – Mindig velünk van c. fejezet) 

GYÜLEKEZETI HÍREK 
 

2019. ÁPRILIS 27. 
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN! 

ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 
 

 

KÜLÖN SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK AZ IFJÚSÁGI 
SZOMBATISKOLA KONFERENCIÁRA ÉRKEZETT 

VENDÉGEINKET! 


