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9:30/11:00                                              ISTENTISZTELET 
  

 

Hirdetések  Brájer Antalné/Hadházi-Borsos Réka  

Óravezető  Dr. Szabó János/Molnár Imre   

Kezdő ének  „Jövel Szentlélek Úr Isten…”                        156:1-3 

 Ima   Dr. Szabó János/Molnár Imre    

 Tized- és adományok begyűjtése 

Hálaige, hálaima  dr. Abaháziné Oláh Enikő/Orbán Zoltán    Fil4:6-7 

Vers   Szentes Klára/Dán Ilona  

Szolgálat  Férfi quartett 

Igeszolgálat  Heli Otamo-Csizmadia                Jn 16:7-8                                 

A Szentlélek közössége  

Ima   Heli Otamo-Csizmadia  

Záró ének            „Ó jöjj el Isten Lelke…”                                159: 1-3 
 

 

     

SZOMBAT 
 

9:30/11:00  ISTENTISZTELET          DR. SZABÓ JÁNOS  
    KERESZTSÉG, MENYEGZŐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AKIKÉRT A KÖVETKEZŐ HÉTEN IMÁDKOZZUNK: 
 

Gyülekezetünkből: dr.Nyári Éva, Nyári István, Ócsai Sándor és felesége, Orbán 
Gábor, Orbán Zoltán és családja, Orosz Istvánné, Örsi Mária, Pacsai Gabriella és 
családja, Pacsai Imre és felesége, ifj. Pacsai Imre és családja, Paniti Zoltán és családja 
Betegeink: Arias Soto Félix és felesége, Korondi Erzsébet, Molnár Szabó Ilona, 
Nagy György 
Imakérések: Imádkozzunk Ádám Endre édesanyja, Sztrojiny Botond és Balla 
Zsuzsanna lányának gyógyulásáért.  
A Területről: Hévíz – Frend László lelkész 

Kérjük a testvéreket, hogy imádkozzunk Arias Soto Félix testvérért és feleségéért. 
Nagyon nehéz helyzetben vannak, a felesége már hosszú ideje beteg, szívburok 
gyulladása van. Félixnek a folyamatos emelésben és erőlködésben megrepedt a 
gerince. Az orvosok szerint nagyon rövid időn belül műteni kell, különben lebénul. 
Sajnos már most sem tudják ellátni magukat, ezért aki segíteni tudna nekik 
bevásárlásban, háztartási feladatokban, az ő ellátásukban – akár egy-egy alkalommal 
is – kérjük jelezze Molnár Imre testvérnek. Nagy segítség lenne, ha ebben a nehéz 
helyzetben mellettük állnánk. Imádkozzunk értük, hogy az Úr hozzon gyógyulást és 
megoldást számukra. 

Szeretettel tájékoztatjuk a gyülekezet, hogy 2020. május 20-án 
megszületett Boros Sándor és Boros-Kovács Szilvia 
testvéreink harmadik gyermeke: Boros Mirella Alexandra. Sok 
örömet, áldást kívánunk a családnak!  

Június 17-én, szerdán 10 órától folytatjuk az imaórákat 
gyülekezetünkben. 

Június 20-án, jövő szombaton 9.30-tól is lesz 
istentiszteleti alkalmunk. 

Június 20-án, jövő szombaton – a múlt heti tájékoztatástól eltérően - délelőtt 
11 órától tartjuk a Ferencz Zoltán és Ferencz Szabina keresztségi istentiszteletét, 
majd a délelőtti istentisztelet keretében kerül sor a menyegzői áldáskérésre is. 
Délután nem tartunk istentiszteletet. 

Ma és a jövő szombaton is gyülekezetünk szükségleteire adakozunk. 
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                             A LÉLEK KÖZÖTTÜNK VAN                                                                  
 
 

 „’Erről ismerjük meg, hogy benne maradunk és ő mibennünk; mert a maga 
Lelkéből adott minékünk.’ (1Jn 4:13) 
Bár Isten Lelkét nem láthatjuk, de tudjuk, hogy emberek, akik 
törvényszegéseik és bűneik miatt halottak voltak, bűntudatra ébredtek és 
megtértek az ő munkája által. A gondatlan és az akaratos komollyá lett. A 
megkeményedett szívű ember megtért bűneiből, a hitetlen hívővé vált. A 
hazárdjátékos, a részeges és a kicsapongó állhatatos, józan és tiszta lett. A 
lázadó és csökönyös pedig szelíddé és Krisztushoz hasonlatossá vált. Amikor 
látjuk ezeket a jellembeli változásokat, biztosak lehetünk abban, hogy az egész 
embert Isten átalakító hatalma változtatta meg. A Szentlelket nem látjuk, de 
munkájának bizonyítékai szemmel láthatók azok megváltozott jellemében, 
akik egykor megátalkodott és makacs bűnösök voltak. Ahogy az erős szél is 
a magas fákat koronájuknál fogva a földre dönti, úgy tud a Szentlélek is 
munkálkodni az emberi szívekben, de a véges ember nem tudja ezt az isteni 
munkát megérteni. 
Isten Lelke az egyes emberekben különbözőképpen nyilvánul meg. Van akit 
Isten Igéjén keresztül a Szentlélek közeledése mintegy remegéssel tölt el. 
Meggyőződése olyan erős lesz, hogy úgy tűnik, a hurrikán és az érzések 
tömkelege tombol a szívében, és egész lénye összeroskad az igazság átalakító 
ereje hatására. Amikor a megtérő lélek elnyeri az Úr bocsánatát, telve lesz 
buzgalommal, Isten iránti szeretettel, komolysággal és energiával, s az életadó 
Lelket, melyet befogadott, nem tudja elnyomni. Krisztus az örök életre buzgó 
víznek kútfeje lesz őbenne. Szerető érzései olyan mélyek és áthatóak lesznek, 
amilyen bánata és gyötrelme volt. Lelkéből a nagy mélység szökőárjához 
hasonló hálaadás és dicséret tör elő. Hála és öröm, így visszhangozva a 
mennyei hárfák örömhangjait. El kell mondania tapasztalatát, de nem valami 
pontos, közönséges, kitervelt módon. Lelke Jézus Krisztus érdemei által 
felszabadult, és egész lényét megrázza a felismerés, hogy Isten megváltotta 
Őt.” 
 

(Ellen G. White: A Szentlélek eljő reátok – A 
Lélek közöttünk van c. fejezet)  
 

GYÜLEKEZETI HÍREK 

 

2020. JÚNIUS 13. 
 

NAGY ÖRÖMMEL KÖSZÖNTÜNK ÚJRA 

MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN! 

ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 
 

 
 

„De én az igazat mondom néktek: Jobb néktek, 
hogy én elmenjek: mert ha el nem megyek, nem jő 

el hozzátok a Vigasztaló: ha pedig elmegyek, 
elküldöm azt ti hozzátok.” 

Jn 16:7 


