
A MAI PROGRAM     KÖZLEMÉNYEK 

  Naplemente 20:35 

9:30                                                 SZOMBATISKOLA 
 

Áhítat    Bugyi Krisztián  
Tanulmány   „LEGELTESD AZ ÉN JUHAIMAT”  

    PÉTER ELSŐ ÉS MÁSODIK LEVELE  
    Prófécia és a Szentírás 

10:50  KERESZTSÉGI ISTENTISZTELET 
 

 Hirdetések  Hadházi-Borsos Réka  
 Óravezető  Vízvári Aladár 

Kezdő ének  „Ó! áldjuk most őt, az égi királyt…”                36:1-3 
 Ima   Vízvári Aladár  
 Szolgálat 
 Tized- és adományok begyűjtése 

Hálaige   Szigeti Gabriella                            Zsolt116:12-14 
Hálaima   Takácsné Darabos Judit  
Szolgálatok   
Igeolvasás  Szigeti Gabriella                               Zsolt 106:1-3 

                                      
 Igeszolgálat  Zarka Péter 
    Keresztségi Istentisztelet 

„Igazán cselekszik minden időben”   
 Szolgálatok 
 Keresztség 

Ének   „Jézus, add, hogy véled járjam…”                   284:1-2 
Ima   Zarka Péter 
Távozó ének             „Áldja Isten éltünket…”                                     329 
 

18:00 SZOMBATZÁRÓ ÁHÍTAT 
         

Ünnepélyes Pünkösdi Istentisztelet 
Imádság Szentlélekért – Zarka Péter 

 

PÉNTEK 
 

18:00 SZOMBATKEZDŐ ÁHÍTAT Stramszki István  
     

SZOMBAT 
 

9:30 SZOMBATISKOLA  „LEGELTESD AZ ÉN JUHAIMAT”  
    PÉTER ELSŐ ÉS MÁSODIK LEVELE  

Hamis tanítók 
     

10:50 ISTENTISZTELET Zarkáné Teremy Krisztina  
    Információ, előítélet, engedelmesség 
         

18:00 SZOMBATZÁRÓ ÁHÍTAT    Zarkáné Teremy Krisztina  
 

     
KEDD ESTE  18:00 SZOMBATISKOLAI TANÍTÓGYŰLÉS 
 

AKIKÉRT A KÖVETKEZŐ HÉTEN IMÁDKOZZUNK: 
 

Gyülekezetünkből: Csepecz Erzsébet, ifj. Csepecz Erzsébet és családja, Cserbik 
Jánosné, Csókásiné Molnár Éva és családja, Dán Sándor és felesége, David Gábriel, 
Dienes Károly, Dienes Károlyné, Döbrei Gábor és felesége 
 

Betegeink: Bernád Kató, Brust Zsuzsa, Gál Ivánné, Kisgyörgy Ervin, Kokovai 
Sándorné Ili, dr. Saáry Istvánné Ibi, Szabó Miklósné Klára 
 

Imakérések: Imádkozzunk továbbra is Hangyás Lilikéért és a Gábor család tagja, 
Gábor Jankó gyógyulásáért. Simon Zoltán testvérünk műtét előtt áll, gondoljunk rá 
imáinkban.  
 

 

A Területről: Farmosi Gyülekezet – Henter Barna lelkész 
  

Gyülekezetünk elhatározása alapján, a mai naptól a szombatzáró áhítatok 18 órakor 
fognak kezdődni.  

Egy idős testvérnő szeretné kiadni külön bejáratú bútorozott szobáját adventista nőnek 
vagy férfinak. További információt Molnár Imrétől tudhatunk meg. 

Szeretnénk gyülekezetünkben a gyermekeket bevonni a cserkészmozgalomba. Ezért 
Pacsai Imre testvér kéri azokat a szülőket, akik szeretnék gyermeik részvételét a 
cserkészmozgalomban, és vállalják az ezzel járó rendszeres feladatokat, gyermekeik 
érdekében, hogy jelentkezzenek nála személyesen. 

Pacsai Teca testvérnő kéri, hogy a balatonlellei táborba jelentkezett gyermekek szülei a 
turnus díjának 2. részletét június 10-én, jövő szombaton adják át neki, egy héttel később, 
17-én pedig vegyenek részt a táborral kapcsolatos megbeszélésen.  

Ma délután 18 órakor pünkösdi ünnepély lesz gyülekezetünkben „Imádság 
Szentlélekért” címmel. Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

Június 12-én, hétfőn 18 órakor lesz gyülekezetünkben a Bibliai Szabadegyetem nyári 
szünet előtti utolsó előadása. Címe: A házasságtörő asszony, a világ Világossága. Előadó: 
Dr. Tokics Imre. Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

Június 10-én, szombaton a Golgota utcában beiktató istentisztelet kerül 
megrendezésre.   

A Biblia- és Életmód táborok 2017-es programfüzete a bejáratnál elvehető. 

Ma a Magyar Unió „Teljes tagbevonás” programjára gyűjtjük adományainkat, jövő héten 
gyülekezetünk céljaira adakozunk. Szeretnénk emlékeztetni gyülekezetünk tagjait, hogy 
aki teheti, lehetősége szerint járuljon hozzá gyülekezetünk havi fenntartási költségeihez 
3 600 Ft-tal. Köszönettel! 

HA ISTEN ÉLTET, A JÖVŐ HÉTEN 

ÁLLANDÓ HÉTKÖZNAPI ALKALMAINK 

HÍREINK 



                                            EGY AKARATTAL                                                                                   
 
 

 
„’És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egy akarattal együtt valának.’ 
(ApCsel 2:1)  
    
  A Lélek ígérete ugyanúgy érvényes ma is, mint az első tanítványok idejében. 
Hatalma által Isten ma ugyanúgy fogja adományozni férfiaknak és nőknek, 
ahogyan adományozta Pünkösdkor azoknak, akik hallották a megváltás 
üzenetét. Lelke és kegyelme készen áll már ebben az órában is azok számára, 
akik érzik az ő szükségüket és szaván fogják Őt.  
Az Írás szerint amikor a tanítványok tökéletes egységre jutottak, amikor 
többé nem versengtek a legmagasabb helyért, akkor töltetett ki rájuk a 
Szentlélek. Egy akarat uralta őket. Minden különbség megszűnt közöttük. A 
Lélek kiáradása után képviselt bizonyság pedig ma is ugyanaz. Jegyezzük meg 
ezeket a szavakat: ’A hívők sokaságának pedig szíve-lelke egy vala.’ (ApCsel 
4:32) Annak Lelke, aki meghalt, hogy a bűnösök élhessenek, a hívők teljes 
gyülekezetét megelevenítette.  
A tanítványok nem magukra kérték az áldást. A lelkek terhének súlyát érezték. 
Az evangélium eljutott a föld végső határáig és ők igényelték a Krisztus által 
megígért hatalom adományát. Így töltetett ki a Szentlélek és ezrek tértek meg 
egy nap alatt.  
Ez ma is lehetséges. A keresztények hagyják el a széthúzást és adják át 
magukat Istennek, hogy megmentsék az elveszetteket. Kérjék hittel a 
megígért áldást és meg is kapják. Az apostolok idejében a "korai eső" volt a 
Lélek kitöltetése, melynek dicsőséges volt az eredménye. De a késői eső még 
bőségesebb lesz. Milyen ígéret szól azoknak, akik az utolsó napokban élnek? 
’Térjetek vissza az erősséghez, reménységnek foglyai! Ma is azt hirdetem 
néktek: kétszeresen megfizetek néked!’ (Zak 9:12) ’Kérjetek esőt az Úrtól a 
késői eső idején! Az Úr villámlást szerez, és záporesőt ad nékik, és kinek-
kinek füvet a mezőn.’ (Zak 10:1). " 
 
 

(Ellen G. White: A Szentlélek eljő reátok – Egy akarattal c. fejezet) 

GYÜLEKEZETI HÍREK 
 

2017. JÚNIUS 3. 
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN! 

ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 
 
 

 

 
„Dicsérjétek az Urat. Magasztaljátok az Urat, mert jó; 

mert örökkévaló az ő kegyelme.” 

Zsolt 106:1 


