
A MAI PROGRAM     KÖZLEMÉNYEK 

  Naplemente 19:59 
                                                                                       

9:30                                                 SZOMBATISKOLA 
  

Áhítat   Orbán Zoltán 
Szombatiskola   Életszakaszok a családban  
   Bölcs tanácsok a családoknak 
 

10:45 ISTENTISZTELET 
 

Hirdetések  Kurucz Margit 
 Óravezető  Dr. Szabó János  

Kezdő ének  „Az egyháznak csak Jézus a fundamentuma"  306: 1-3 
 Ima   Dr. Szabó János  
 Szolgálat  Gyermekkórus 
 Tized- és adományok begyűjtése 

Hálaige, hálaima  Dán Ilona                                       Péld 11:24-25 
Szolgálat   
Gyermektörténet   
Vers   Király Ildikó 
Szolgálat 

Igeszolgálat  Raafat Kamal              Jel 21:1-5                                              
    Az Ő története, küldetése, egyháza, célja, és 
    mi az Ő sáfárai vagyunk  

Ének   „Ó! Sion ébredj, töltsd be küldetésed”             294:1-3                                                                 
Ima   Raafat Kamal  
   

15:00  SZOMBATZÁRÓ ÁHITAT   
     

    Anyák napi ünnepély  

 

PÉNTEK 
 

18:00 SZOMBATKEZDŐ ÁHÍTAT VÍZVÁRI ALADÁR  
     

SZOMBAT 
 

9:30 SZOMBATISKOLA   Életszakaszok a családban  
    A király szerelmes éneke 
 
10:50 ISTENTISZTELET DR. SZABÓ JÁNOS  

HOGYAN VAN JELEN ISTEN A SZEMÉLYES 

KRÍZISEIMBEN? 
 

17:00 SZOMBATZÁRÓ ÁHÍTAT     DR. SZABÓ JÁNOS  
HÁROM DOLOG, AMIRE EMLÉKEZZ, AMIKOR 

NEHEZEBB IDŐSZAKOK JÖNNEK AZ ÉLETEDBEN! 

KEDD ESTE  18:00 SZOMBATISKOLAI TANÍTÓGYŰLÉS 
SZERDA   10.00 IMAÓRA 
 

 

AKIKÉRT A KÖVETKEZŐ HÉTEN IMÁDKOZZUNK: 
 

Gyülekezetünkből: Király (Kovács) Ildikó, Kiss Éva, Krajcsik Ramón és családja, 
Kulcsár Attila, Kulcsár László és családja, Kun Györgyné, Kurucz Margit, Kuti 
Csaba, Laczkó Ferenc-Inci és családja, dr. Lukács Pálné, Luptovicsné Lukács Emese 
és férje, Madaras Endre és családja 
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 is már 
otthon van, köszöni a gyülekezet imáit és kéri, hogy imádkozzunk továbbra is 
gyógyulásáért. 
A Területről: Budapest Zugló – Ősz-Farkas Ernő és Ömböli Dávid lelkészek 

Tájékoztatjuk a gyülekezetet, hogy a holnapi 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 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 18-án, szombaton 17.00 órára szeretettel hívunk mindenkit, gyerekeket 
kiemelten, hogy együtt éljük át a kis bárány, Fehérke történetén keresztül a megváltás 
élményét.  

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

Ma gyülekezetünk missziós céljaira adakozunk, jövő szombaton a Divíziónk 
Katasztrófaalapjának gyűjtjük adományainkat, amit az éhínség enyhítésére 
használnak fel.  

JÖVŐ HÉTI PROGRAMJAINK 

ÁLLANDÓ HÉTKÖZNAPI ALKALMAINK 

HÍREINK 



                             LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE A GYŐZELEMIG                                                      
 
 

„’Én azért úgy futok, mint nem bizonytalanra: úgy viaskodom, mint aki nem 
levegőt vagdos; hanem megsanyargatom testemet és szolgává teszem; hogy míg 
másoknak prédikálok, magam valami módon méltatlanná ne legyek.’ (1Kor 9:26-
27)  
Isten lépésről lépésre vezeti népét. A keresztény élet harc és menetelés. Ebben 
az ütközetben senkit sem bocsátanak el, az erőfeszítésnek állandónak és 
kitartónak kell lennie. Csakis szüntelen igyekezet által uralkodhatunk 
győzelmesen Sátán kísértései felett. A keresztény tisztességet ellenállhatatlan 
erővel kell keresni és eltökélt céltudatossággal kell megőrizni.  
Van a kereszténységnek egy tudománya, melyet jól el kell sajátítanunk - 
tudomány, mely annyival mélyebb, szélesebb és magasabb bármely emberi 
tudománynál, amennyivel magasabbak az egek a földnél. Fegyelmezni, nevelni 
és edzeni kell az elmét; mivelhogy az Istent olyan módon kell szolgálni, melyek 
nem állnak összhangban született hajlamainkkal. Vannak öröklött és megszokott 
készségeink a rosszra, melyeket le kell győznünk. Életünk ideje alatt gyakran kell 
felhagynunk a neveléssel és a gyakorlással, hogy Krisztus iskolájának tanulói 
lehessünk. Arra kell nevelnünk szívünket, hogy rendíthetetlenné váljék Istenben. 
Olyan gondolkodásbeli szokásokat kell kialakítanunk, melyek képessé tesznek 
bennünket a kísértésnek való ellenállásra. Meg kell tanulnunk felfelé nézni. Isten 
Igéjének elveit - melyek oly magasak, mint az egek és az örökkévaló irgalom - a 
mi mindennapi életünkre való kihatásukban kell megértenünk. Minden tettnek, 
minden szónak, minden gondolatnak összhangban kell állniuk ezekkel az 
elvekkel.  
A Szentlélek értékes ajándékai nem egy pillanat alatt fejlődnek ki. Bátorságra, 
állhatatosságra, szelídségre, hitre, a megmentő isteni hatalomba vetett 
megingathatatlan bizalomra az évek tapasztalatai alatt lehet szert tenni. Isten 
gyermekei a szent igyekezet és a jóhoz való szilárd ragaszkodás által pecsételik 
be sorsukat.  
Nincs vesztegetni való időnk. Nem tudjuk, mennyire van közel a mi próbaidőnk. 
Az örökkévalóság karnyújtásnyira van előttünk. A függöny lassan felgördül. 
Krisztus hamar eljön. Isten angyalai arra igyekeznek, hogy elvonjanak bennünket 
önmagunktól és a földi dolgoktól. Bár ne munkálkodnának hiába!” 
       
(Ellen G. White: A Szentlélek eljő reátok – Lépésről lépésre a győzelemig c. 
fejezet) 

GYÜLEKEZETI HÍREK 
 

2019.MÁJUS 4. 
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN! 

ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 
 

   

 

„Ímé az Isten sátora az emberekkel van, és velük 
lakozik, és azok az ő népei lesznek, és maga az 

Isten lesz velük, az ő Istenük.” 

Jel 21:4 


