
A MAI PROGRAM     KÖZLEMÉNYEK 

  Naplemente 20:40 

9:30                                                 SZOMBATISKOLA 
 
Áhítat    Dán Sándor  
Tanulmány   „LEGELTESD AZ ÉN JUHAIMAT”  

    PÉTER ELSŐ ÉS MÁSODIK LEVELE  
    Hamis tanítók 
 

10:50 ISTENTISZTELET 

 

 Hirdetések  Kormosné dr. Döbrei Zsuzsanna  
 Óravezető  ifj. Fekete István  

Kezdő ének  „Jöjj, mondjunk hálaszót…”                           28:1-3 
 Ima   ifj. Fekete István   
 Szolgálat 
 Tized- és adományok begyűjtése 

Hálaige   Birtalan Mária Magdolna               Péld 3:5-6,9-10 
Hálaima   Király Ildikó 
Gyermektörténet            Chelcea Dorin  
Szolgálatok   

 Igeolvasás  Birtalan Mária Magdolna                         2Kir 5:15                                      
 Igeszolgálat  Zarkáné Teremy Krisztina  
    Információ, előítélet, engedelmesség 

Ének   „Az Úrra bízom sorsomat…”                       282:1-2 
Ima   Zarka Péter 
Távozó ének             „Áldja Isten éltünket…”                                     329 
 

18:00 SZOMBATZÁRÓ ÁHÍTAT 
         

Zarkáné Teremy Krisztina  
Géházi, avagy a szolgálat jutalma  

 

PÉNTEK 
 

18:00 SZOMBATKEZDŐ ÁHÍTAT Zarka Péter 
     

SZOMBAT 
 

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

Az Úr napja  
     

10:50 ISTENTISZTELET Heli Csizmadia-Otamo  
    Pártfogónk a Szentlélek - Jn 16:7  
       
18:00 SZOMBATZÁRÓ ÁHÍTAT    Heli Csizmadia-Otamo  
    A Szentlélek munkája 

 
KEDD ESTE  18:00 SZOMBATISKOLAI TANÍTÓGYŰLÉS 
 
 

AKIKÉRT A KÖVETKEZŐ HÉTEN IMÁDKOZZUNK: 
 

Gyülekezetünkből: ifj.Döbrei Gábor és felesége, Dragiša Ivkovic, Drahotta 
Sándor, Erben Elvira, Erdélyi László és felesége, dr. Erdélyi László és felesége, 
Farkas Sándor és felesége, Fekete Ibolya, Fekete István és családja 
 

Betegeink: Brust Zsuzsa, Gál Ivánné, Kisgyörgy Ervin, Kokovai Sándorné Ili, dr. 
Saáry Istvánné Ibi 
 

Imakérések: Simon Zoltán testvérünk műtét előtt áll, gondoljunk rá imáinkban. 
Imádkozzunk továbbra is Hangyás Lilikéért 
 

 

A Területről: Fehérvárcsurgói Gyülekezet – Stramszki István lelkész 
  

 

Bernád Kató jobban van, köszöni a gyülekezet érte mondott imáit.  

E hónaptól kezdve a szombatzáró áhítatok 18 órakor kezdődnek.  

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! 

Pacsai Teca testvérnő ma a Golgota utcában lát el gyermekiskolai feladatokat, ezért 
kéri, hogy a balatonlellei táborba jelentkezett gyermekek szülei a jövő szombaton, 
június 17-én vegyenek részt a táborral kapcsolatos megbeszélésen, és a turnus 
díjának 2. részletét akkor adják át neki.  

Szeretettel tájékoztatjuk a gyülekezet, hogy június 18-án, jövő vasárnap 11 órakor 
gyülekezetünkben tartja esküvőjét Kiss Noémi és Rácz Norbert, Rácz Noémi és 
Szabó Gábor. 

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

Ma és a jövő héten is 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 



                                                NAÁMÁN                                                                                           
 
 

„Naámán a mennyből jövő erő valamilyen csodás megnyilatkozását várta. 
’Én azt gondoltam - mondta -, hogy majd ki fog jönni, elém áll, és segítségül 
hívja Istenének, az Úrnak a nevét, azután végighúzza kezét a beteg helyen, és 
meggyógyít a bélpoklosságból.’ Önérzetét sértette a próféta azzal, hogy azt 
mondta, fürödjék meg a Jordánban. Megalázva és csalódottan kiáltott fel: 
’Hát nem többet érnek-e Damaszkusz folyói, Abáná és Parpar, Izráel minden 
vizénél? Megfürödhetnék azokban is, hogy megtisztuljak! Azzal megfordult, 
és haragosan eltávozott.’ 
Naámán büszkesége lázadt az ellen, hogy Elizeus szava szerint járjon el. A 
szíriai fővezér által említett folyókat széppé tették a környező ligetek, és az 
emberek özönlöttek e szép folyók partjára, hogy ott imádják 
bálványisteneiket. Naámánnak nem jelentett volna olyan mélységes 
megalázkodást, ha lemegy az egyik folyóhoz azok közül. De csak akkor 
gyógyulhatott meg, ha a próféta különleges utasításai szerint cselekszik. Csak 
készséges engedelmesség hozhatja meg a kívánt eredményt.  
Naámánt kérlelték szolgái, hogy hajtsa végre Elizeus utasítását. ’...ha a próféta 
valami nagyot parancsolt volna, azt is megtetted volna. Mennyivel inkább 
megteheted, amikor csak azt mondta, hogy fürödj meg és megtisztulsz.’ 
Mindez próbára tette Naámán hitét. Büszkesége és hite küzdött egymással, 
és a hit győzött. A gőgös szíriai megalázta magát, és engedelmesen meghajolt 
Jahve kinyilatkoztatott akarata előtt. Hétszer megmártotta magát a Jordánban 
’az Isten emberének a kívánsága szerint’ és Isten megtisztelte hitét. ’Akkor 
újra tiszta lett a teste, akárcsak egy kisgyermeké.’ 
Hálásan ’visszatért egész kíséretével az Isten emberéhez’ ezzel a vallomással: 
’Most már tudom, hogy nincs máshol Isten az egész földön, csak Izráelben.’  
A kor szokása szerint Naámán kérte Elizeust, hogy drága ajándékot fogadjon 
el. A próféta azonban visszautasította. Nem fogadhatott el fizetséget azért az 
áldásért, amelyet az irgalmas Isten árasztott. ’Az élő Úrra mondom, ...hogy 
nem fogadok el semmit! Bár unszolta, hogy fogadja el, ő hajthatatlan 
maradt’." 

(Ellen G. White: Próféták és királyok – Naámán c. fejezetből) 

GYÜLEKEZETI HÍREK 
 

2017. JÚNIUS 10. 
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN! 

ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 
 
 

 
 

„Azután visszatért egész kíséretével az Isten emberéhez, és 
bemenvén megálla előtte, és monda: Ímé, most tudom már, 
hogy nincsen az egész földön Isten, csak Izraelben! Azért 

most vedd el, kérlek, ez ajándékot a te szolgádtól.” 

2Kir 5:15 


