
A MAI PROGRAM     KÖZLEMÉNYEK 

  Naplemente 20:32 
                                                                                       

9:30                                                 SZOMBATISKOLA 

  
Áhítat   Bugyi Krisztián  
Szombatiskola   Életszakaszok a családban  
   Veszteségek 
 

10:45 ISTENTISZTELET 

 
Hirdetések  Tyentés László  

 Óravezető  Pacsai Imre  
Kezdő ének  „Eltévedtem, mint juh…”                            170:1-3                                                

 Ima   Pacsai Imre  
 Szolgálat 
 Tized- és adományok begyűjtése 

Hálaige, hálaima  Chelcea Dorin                               5Móz 23:21,23 
Gyermektörténet  Vízvári Aladár  
Vers   Dr. Makkosné Dr. Nyári Éva 
Szolgálatok 

Igeszolgálat  Dr. Szilvási András               2Móz 13:17-18                                              
    A legrövidebb út kanyargós lehet  

Ének   „Csak haladj, csak haladj…”                       230:1-3                                            
Ima   Dr. Szilvási András  
Távozó ének            „Hadd legyek mindig híved…”                               331

   
17:00  SZOMBATZÁRÓ ÁHITAT   
     

    Dr. Szilvási András  
    Növekedés a bizonyosságban  

 

PÉNTEK 
 

18:00 SZOMBATKEZDŐ ÁHÍTAT  JÁRAI ZSOLT 
    AMIKOR ISTENTŐL TANULUNK IMÁDKOZNI (II.) 

SZOMBAT 
 

9:30 SZOMBATISKOLA   Életszakaszok a családban  
    Kis gondok  
 
10:50 KERESZTSÉGI   DR. SZABÓ JÁNOS, ZARKA PÉTER  

ISTENTISZTELET  A KERESZT CSODÁJA!  
     
17:00 SZOMBATZÁRÓ ÁHÍTAT     DR. SZABÓ JÁNOS  

KEDD ESTE  18:00 SZOMBATISKOLAI TANÍTÓGYŰLÉS 
SZERDA   10.00 IMAÓRA 
 

 

AKIKÉRT A KÖVETKEZŐ HÉTEN IMÁDKOZZUNK: 
 

Gyülekezetünkből: Pacsai Imre és felesége, ifj. Pacsai Imre és családja, Paniti 
Zoltán és családja, Papp János és felesége, Papp Lajosné, Paraghy Gábor, Perecsényi 
Norbert, Rácz János és felesége, Ráczné Koska Marianna, Ráduly András 
Betegeink: Gál Ivánné, Luptovicsné Lukács Emese, Molnár Szabó Ilona, Takács 
Dóra, Takács Lajos,  
Imakérések: Imáinkban emlékezzünk meg Tyentés Györgyné testvérünkről, és 
imádkozzunk Tarjáni Anikó gyógyulásáért.   
A Területről: Farmos – Henter Barna lelkész 

Szomorú szívvel tájékoztatjuk a gyülekezetet, hogy Zarka Dénesné Nellyke május 
29-én, szerdán elaludt az Úrban. Kívánjuk, hogy a jó Isten adjon erőt, vigasztalását 
a családjának! A temetéséről később tudunk hírt adni. 

Szalai Editke már jól van, köszöni a gyülekezetnek az érte mondott imákat! 

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.  

Kérjük, hogy a balatonlellei gyermekiskolai táborba jelentkezett gyermekek 
részvételi díjának előlegét, 10.000 Ft-ot a szülők adják át Pacsai Tecának. 

Ma délután 15 órakor Tóth Gábor élelmiszeripari mérnök testvérünk beszélgetést 
tart a „Biblikus étkezés és a 21. század” címmel. Szeretettel várunk minden 
érdeklődőt.  

Ma délután 17 órakor a Gyömrői Gyülekezet kórusának szolgálatát is 
meghallgathatjuk Dr. Szilvási András szombatzáró áhítatán. 

A Hogyan tanulmányozzuk a Bibliát? című, a tíz vázlatpróféciát elemző sorozatunk 
június 5-én, szerdán, 18.00 órakor folytatódik. Címe: Krisztus helyreállítja a 
szentélyszolgálatot és igazolja Isten jellemét (Jel 8:2-11:19) Előadó: Cserbik János. 

Június 8-án, jövő szombat délelőtt keresztség lesz gyülekezetünkben. 

Ma a magyar Unió missziós célkitűzéseire gyűjtjük adományainkat, jövő szombaton 
gyülekezetünk szükségleteire adakozunk. 
 
 
 

JÖVŐ HÉTI PROGRAMJAINK 

ÁLLANDÓ HÉTKÖZNAPI ALKALMAINK 

HÍREINK 



                                         A KIVÁLÓBB ÚT                                                                              
 
 

„’Igyekezzetek pedig a hasznosabb ajándékokra. És ezenfelül még egy 
kiváltképpen való utat mutatok néktek.’ (1Kor 12:31)  
Néhányan abban a veszélyben vannak, hogy hatalmi vágyaik eléréséhez az 
irigység útját választják. Hajlamosak felebarátjuk lelki ajándékát nem 
észrevenni, mely pedig éppen úgy szükséges a sikeres munkához, mint az 
övéké. De a munkát Isten iránti igaz és tiszteletteljes szeretet által fogják 
befejezni. És aki Istent szereti, szeretni fogja az Ő testvérét is.  
Ne uralkodjék a parancsoló, zsarnoki, uralmi tekintély. Isten gyógyító, életet 
adó szeretetének kell életünket uralni. Minden munkás lelkének, szavainak és 
cselekedeteinek igazolni kell, hogy felismerte: Krisztusért munkálkodik. A 
Nagy Tanítótól kapott erővel nevel és tanít másokat, nem pedig parancsol. 
Krisztushoz kell mennie, vágyakozva arra, hogy másokat taníthasson és nekik 
segítsen.  
Türelem és csendes megelégedés a ’legjobb ajándék’. Ugyanígy a bátorság is, 
hogy kövessük a szolgálat útját, még akkor is, ha az barátainktól elvezet. De 
a meggyőzés mögött se legyen konokság, mellyel az ember saját eszméihez 
ragaszkodik. Mindannyian vigyázzunk és imádkozzunk. A szónoklás 
ajándéka csodálatos, de ugyanolyan nagy hatással kamatoztatható, mind a 
jóra, mind pedig a rosszra. Jó értelmi képességeket, nemes ízlést, 
gyakorlatiasságot, finom modort, igaz magasztosságot használ fel Isten az Ő 
munkájában. De ezeket mindenekelőtt az Ő ítélete alá kell helyezni. Az Úr az 
Ő jelenlétével irányít. Akinek szíve vágyaiban, cselekedeteiben Krisztussal 
egyesül, az alkalmazkodik az Ő akaratához.  
Komolyan vágynunk kell a leghasznosabb ajándékra, de ez nem azt jelenti, 
hogy elsőknek kell lennünk. Kérnünk kell az erőt, hogy Krisztus példáját 
követhessük, hogy az evangélium hírnökei lehessünk. Ez az igaz vallásosság. 
A kísértések, gyanakvások és hamis feltevések megnehezítik, hogy megőrizd 
a nemesebb élet lelkületét; ennek ellenére az Úr azt szeretné, ha áldott, szent 
fényében járnánk.” 
       

(Ellen G. White: A Szentlélek eljő reátok – A kiválóbb út c. fejezet) 

GYÜLEKEZETI HÍREK 
 

2019. JÚNIUS 1. 
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN! 

ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 
 

 

„Kerülő úton vezette azért Isten a népet, a veres 
tenger pusztájának útján; és fölfegyverkezve jöttek 

ki Izráel fiai Egyiptom földjéről.” 

2Móz 13:18 


