
A MAI PROGRAM     KÖZLEMÉNYEK 

  Naplemente 20:42 
                                                                                       

9:30                                                 SZOMBATISKOLA 

  
Áhítat   Vízvári Aladár  
Szombatiskola   Életszakaszok a családban  
   Hívő családok 
 

10:45 ISTENTISZTELET 

 
Hirdetések  Klepács Csilla  

 Óravezető  Chelcea Dorin  
Kezdő ének  „Ébredj bizonyságtévő Lélek…”                    291:1-3                                                      

 Ima   Chelcea Dorin  
 Szolgálat 
 Tized- és adományok begyűjtése 

Hálaige, hálaima  Tajti Enikő                                               Fil4:6-7 
Gyermektörténet   
Vers   Döbrei Gáborné 
Szolgálatok 

Igeszolgálat  Vízvári Aladár                                  Ésa 6:8                                           
    Kit küldjek el, ki megy el nékünk?  

Ének   „Halld az Úrnak hívó hangját …”               295:1-3                                                       
Ima   Vízvári Aladár  
Távozó ének            „Hadd legyek mindig híved…”                               331

   
17:00  SZOMBATZÁRÓ ÁHITAT   
     

    Vízvári Aladár  

 

PÉNTEK 
 

18:00 SZOMBATKEZDŐ ÁHÍTAT  BÁCSI MIKLÓS  
    JÉZUS KÖVETÉSE 
     

SZOMBAT 
 

9:30 SZOMBATISKOLA   Életszakaszok a családban  
    Mit látnak a házunkban?  
 
10:50 ISTENTISZTELET VÉGH JÓZSEF  
    ÜDVÖSSÉG ISTEN ÍGÉRETEI ÁLTAL 
 
17:00 TESTVÉRI ÓRA  
 

 
KEDD ESTE  18:00 SZOMBATISKOLAI TANÍTÓGYŰLÉS 
SZERDA   10.00 IMAÓRA 
 

 

AKIKÉRT A KÖVETKEZŐ HÉTEN IMÁDKOZZUNK: 
 

Gyülekezetünkből: Sinkó Zsuzsa, Sipka Istvánné, Sipos Lajos, Soltész Gáborné 
Kanyaró Melinda, Sólyom Mihályné, dr. Sólyom Péter, Sós Sándor és családja, Sövér 
Emese, Szabó Miklós és felesége, Szabó Ottó és családja, Szadai Gábor 
Betegeink: Gál Ivánné, dr. Lukács Pálné Rózsika, Luptovicsné Lukács Emese, 
Molnár Szabó Ilona, Takács Dóra, Takács Lajos 
Imakérések: Kérjük a testvéreket imádkozzunk Kiss Rékáért (Kis Domokos és 
Kiss Piroska lányáért) és Tarjáni Anikó gyógyulásáért.   
A Területről: Gödöllő – Horváth Péter lelkész 

Szomorú szívvel értesítjük a gyülekezetet, hogy Tyentés Györgyné testvérünk elaludt 
az Úrban. Temetése június 27-én, csütörtökön 10.45-kor lesz az Új Köztemetőben 
(X. Kozma u. 8-10.) A jó Isten vigasztalását kívánjuk a családjának! 

Zarka Dénesné testvérünk temetése július 17-én, szerdán 9.45-kor lesz az Óbudai 
Temetőben. (III. Bécsi út 365-371., Főnix terem) 

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

A Bózsvára utazó gyerekek szüleit kérjük, hogy ma, istentisztelet után egy rövid 
megbeszélésre menjenek az emeleti tárgyaló szobába. 

A Hogyan tanulmányozzuk a Bibliát? című, a tíz vázlatpróféciát elemző sorozatunk 
befejező alkalma június 19-én, szerdán, 18.00 órakor lesz. Címe: A nagy küzdelem 
végkifejlete, végleges megoldás a bűn kérdésére (Jel. 12:1- 20:15). Előadó: Stramszki 
István. 

Június 22-én, jövő szombaton 17 órakor testvéri órát tartunk. Szeretettel hívjuk 
gyülekezetünk tagjait, és kérjük, hogy aki tud, mindenképpen vegyen részt ezen az 
alkalmon.  

Ma és a jövő szombaton is gyülekezetünk szükségleteire adakozunk. 
 
 
 
 
 

JÖVŐ HÉTI PROGRAMJAINK 

ÁLLANDÓ HÉTKÖZNAPI ALKALMAINK 

HÍREINK 



                                   „KÜLDJ EL ENGEMET!”                                                                           
 
 

„Isten összes adománya közül semmi sem értékesebb a Szentlélek által 
megszentelt beszédnél. Ajkunkkal győzünk meg és kérlelünk valakit, ezek által 
küldjük fel kéréseinket és hálánkat Istennek, s ezzel közlünk gazdag 
gondolatokat az Üdvözítő szeretetéről. Akik alkalmasak arra, hogy 
meggyőzzenek másokat, azoknak gyakran lesz alkalmuk arra, hogy a Bibliából, 
vagy más, az igazságról szóló könyvből olvassanak, s az így tett bizonyságuk 
megvilágosítsa a lelkeket.  
Amikor az Úr hangja hív: ’Kit küldjek el és ki megy el nékünk?’ Isten Lelke erre 
a válaszra indítja szívünket: ’Ímhol vagyok én, küldj el engemet!’ (Ésa 6:8) 
Tartsátok azonban emlékezetetekben, hogy az oltárról származó szénnek először 
ajkatokat kell érintenie; szavaitok akkor lesznek bölcsek és szentek. Akkor majd 
tudjátok, mit kell mondanotok és miről kell hallgatnotok. Ne próbáljátok 
eszességeteket úgy beállítani, ahogy azt a teológusok teszik. Vigyáznotok kell, 
hogy ne keltsetek háborúságot, vagy ne fokozzátok az előítéleteket azáltal, hogy 
válogatás nélkül minden hitpontot bemutattok. Talán az lesz a helyes, ha 
olyasmiről beszéltek, ami nem vált ki ellenállást, hanem megnyitja a szívet, hogy 
vágyakozzék Isten Igéjének mélyebb megismerése után.  
Az Úr azt szeretné, hogy lélekmentők legyetek, ezért - bár nem kell ráerőltetni 
az emberekre a hitelvi pontokat -, de "mindig készek legyetek megfelelni 
mindenkinek, aki számot kér tőletek a bennetek levő reménységről, szelídséggel 
és félelemmel". (1Pt 3:15) Miért félelemmel? Féljetek attól, nehogy szavaitok 
önelégültség-ízűek legyenek, nehogy rosszul átgondolt szavakat ejtsetek ki, 
nehogy szavaitok vagy beszédmódotok ne legyenek krisztusiak. Járjatok 
szorosan Krisztussal és úgy mutassátok be az igazságot, ahogy az Őbenne van. 
A szíveket nem hagyhatja érintetlenül az engesztelés története.  
Miközben tanulod Krisztus szelídségét és alázatosságát, tudni fogod, hogy mit 
mondj az embereknek, mert a Szentlélek közli veled azokat a szavakat, melyeket 
szólnod kell. Akik ráébrednek annak szükségességére, hogy szívüket a Szentlélek 
irányítása alatt kell tartaniuk, azok képesek lesznek olyan magot vetni, mely az 
örök életre fog felnövekedni. Az evangélium munkásának ez a feladata.” 
       
(Ellen G. White: A Szentlélek eljő reátok – A Lélek adja a megfelelő szavakat c. 
fejezet) 

GYÜLEKEZETI HÍREK 
 

2019. JÚNIUS 15. 
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN! 

ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET!

 

„És hallottam az Úrnak szavát, aki ezt mondta:    
Kit küldjek el és ki megy el nékünk? Én pedig 

mondtam: Ímhol vagyok én, küldj el engemet!” 

Ésa 6:8 


