
A MAI PROGRAM     KÖZLEMÉNYEK 

  Naplemente 20:34 

9:30                                                 SZOMBATISKOLA 

 
Áhítat   Chelcea Dorin  
Szombatiskola   Felkészülés a végidőre  
   Végidei megtévesztések  
 

10:50 ISTENTISZTELET 

 
Hirdetések  Kormosné dr. Döbrei Zsuzsanna   

 Óravezető  Pacsai Imre  
Kezdő ének  „Imádjuk Őt…”                                           20:1-3 

 Ima   Pacsai Imre  
 Szolgálat 
 Tized- és adományok begyűjtése 

Hálaige   Pacsainé Kleinert Teréz                 5Móz 23:21,23 
Hálaima   Tyentés Emese  
Gyermektörténet  Paraghy Gábor  
Szolgálatok   

 Igeolvasás  Pacsainé Kleinert Teréz                            Lk 21:34                                                                                     
 Igeszolgálat  Tóth Sándor                  
    Lelki állapot a 21.században                             

Ének   „Ó! áldjuk most Őt…”                                  36:1-2 
Ima   Tóth Sándor              
Távozó ének            „Ó! égi jó Atyánk…”       334:1 
   

18:00  SZOMBATZÁRÓ ÁHITAT   
     

Tóth Sándor   
Diakónusi szolgálat (Mt 20:28) 

 

PÉNTEK 
 

18:00 SZOMBATKEZDŐ ÁHÍTAT  ZARKA PÉTER 
     

SZOMBAT 
 

9:30 SZOMBATISKOLA   Felkészülés a végidőre 
    Amerika és Babilon  
 
10:50 ISTENTISZTELET ZARKA PÉTER   
    KERESZTSÉGI ISTENTISZTELET  
     
 

18:00 SZOMBATZÁRÓ ÁHÍTAT    Zarka Péter  

     

KEDD ESTE  18:00 SZOMBATISKOLAI TANÍTÓGYŰLÉS 
SZERDA   10.00 IMAÓRA 
 

 

AKIKÉRT A KÖVETKEZŐ HÉTEN IMÁDKOZZUNK: 
 

Gyülekezetünkből: Kelemen Irén, Kenyeres Anna, Kenyeres Erzsébet, Kenyeres 
Ildikó, dr. Kézdi Miklós, Király Ervin és családja, Király Tünde, Kisgyörgy Ervin és 
családja, Kiss Domokos, Kiss Ervin, Kiss György és felesége 
Betegeink: Balla Zsuzsa, Brust Zsuzsa, Gál Ivánné, Molnár Ilona, dr. Saáry 
Istvánné Ibi, Simon András, Takács Lajos és felesége 
Imakérések: Imádkozzunk Gergely Marika, Papp János testvérek felépüléséért.  
Gondoljunk imában Benjámin testvér súlyosan beteg ismerősére, Ritára.  
A Területről: Farmosi Gyülekezet – Henter Barna lelkész  

Pacsai Teca kéri, hogy a Balatonlellei Gyermekiskolai táborba jelentkezett 
gyermekek szülei keressék őt a tábordíj második részletének befizetésével.  

 

múlt vasárnapi Tesz-Vesz kirándulás 

Június 9-én, jövő szombaton keresztség lesz gyülekezetünkben. 

Kirándulni megyünk június 10-én vasárnap. Találkozó: 9 órakor Újpest-
Városkapunál, a Visegrádra induló busznál. Cél: Visegrád, táv: 8-10 km. További 
információk a faliújságon és ifj. Fekete Istvánnál.  

Ma a Magyar Unió – Teljes tagbevonás – célkitűzésére adakozunk, jövő szombaton 
gyülekezetünk szükségleteire gyűjtjük adományainkat. 
  

Gyülekezetünk technikai fejlesztése tovább folytatódik. Akik támogatni tudják ezeket a 
fejlesztéseket, kérjük, hogy adományaikat a tizedborítékban vagy az adománygyűjtő 
kosarakban helyezzék el. Szeretnénk emlékeztetni gyülekezetünk tagjait, hogy aki teheti, 
lehetősége szerint járuljon hozzá gyülekezetünk havi fenntartási költségeihez 3 600 Ft-tal. 
Köszönjük eddigi és ezutáni segítségeteket is! 

HA ISTEN ÉLTET, A JÖVŐ HÉTEN 

ÁLLANDÓ HÉTKÖZNAPI ALKALMAINK 

HÍREINK 



                   „VIGYÁZZATOK AZÉRT MINDEN IDŐBEN ”                                                   
 
 

 
„A világon minden mozgásban, háborgásban, nyugtalanságban és izgalomban 
van. Az idők jelei vészjóslóak. Az eljövendő események előrevetítik árnyékukat. 
Isten Lelke visszavonul a földről. A tengeren és a földön egymást követik a 
szerencsétlenségek. A viharok, földrengések, tüzek, áradások, gyilkosságok egyre 
gyakoribbak. Ki ismeri a jövendőt? Hol van a biztonság? Nincs semmiben 
bizonyosság, ami emberi vagy földi. Az emberek gyorsan felsorakoznak egy 
zászló, egy jelvény alá, amelyet kiválasztottak. Nyugtalanul várakoznak és figyelik 
vezetőik buzgalmait. Kevesen vannak azok, akik éberen várakoznak Uruk 
megjelenésére, és munkálkodnak is azért. Az embereknek egy másik csoportja az 
első nagy hitehagyó lábnyomát követi és fővezérsége alatt menetel. Csak kevesen 
hiszik szívükkel és lelkükkel azt, hogy van pokol, amelyet el kell kerülnünk és 
van menny, amelyet el kell nyernünk.  
A válság fokozatosan lopakodik ránk. A nap ragyog az égboltozaton, miközben 
bejárja szokásos körútját, és a menny még mindig hirdeti  
Isten dicsőségét. Az emberek még mindig esznek és isznak, ültetnek és építenek, 
megnősülnek és férjhez mennek. A kereskedők még mindig vásárolnak és 
eladnak. Az emberek még mindig küzdenek egymás ellen, mert versengenek a 
magasabb helyért. A szórakozások kedvelői még mindig elözönlik a színházakat, 
a lóversenyeket, a szerencsejátékok poklait. Az embereken még felülkerekedik a 
nagyobb izgalmat nyújtó események utáni vágyakozás. A próbaidő, a kegyelmi 
idő azonban már a vége felé közeledik, és mindenkinek a sorsa örökre eldől. 
Sátán látja, hogy az ideje rövid. Minden erejét és lehetőségét beveti annak 
érdekében, hogy az embereket becsaphassa, megtéveszthesse, megkötözhesse és 
megigézhesse, míg a próbaidő, a kegyelmi idő le nem telik, véget nem ér, és az 
irgalom ajtaja örökre be nem csukódik. Évszázadokon át ünnepélyesen 
hangzanak hozzánk az Olajfák hegyéről Urunk intő, figyelmeztető szavai: "De 
vigyázzatok magatokra, hogy valamikor meg ne nehezedjék a ti szívetek 
dobzódásnak, részegségnek és az élet gondjainak miatta és váratlanul reátok ne 
jöjjön az a nap. [...] Vigyázzatok azért minden időben, kérvén, hogy méltókká 
tétessetek arra, hogy elkerüljétek mindezeket, amik bekövetkeznek, és 
megállhassatok az embernek Fia előtt!" (Lk 21:34-36).” 

 
        (Ellen G. White: Jézus élete – Az Olajfák hegyén c. fejezetből) 

GYÜLEKEZETI HÍREK 
 

2018. JÚNIUS 2. 
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN! 

ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 
 

 

 

"De vigyázzatok magatokra, hogy valamikor meg ne 
nehezedjék a ti szívetek dobzódás, részegség és ez élet 
gondjai miatt, és váratlanul reátok ne jöjjön az a nap."  

Lk 21:34 


