
A MAI PROGRAM     KÖZLEMÉNYEK 

  Naplemente 20:28 

9:30                                                 SZOMBATISKOLA 
 
Áhítat    Sztrojiny Csaba  
 

Tanulmány   „LEGELTESD AZ ÉN JUHAIMAT”  

    PÉTER ELSŐ ÉS MÁSODIK LEVELE  
    Légy az, akinek mondod magad!  
 

10:50 ISTENTISZTELET 

 

 Hirdetések  Orbán Zoltán 
 Óravezető  Bugyi Krisztián 

Kezdő ének  „Én csak Jézus lábnyomában járok…”        205:1-2,4 
 Ima   Bugyi Krisztián  
 Szolgálat 
 Tized- és adományok begyűjtése 

Hálaige   Tajti Enikő                                    Zsolt 56:11-14 
Hálaima   Ráczné Koska Marianna 
Gyermektörténet            Zsiga Attila 
Szolgálatok   

 Igeolvasás  Tajti Enikő                                                  Jn 4:14                                       
 Igeszolgálat  Zsiga Attila  
    Egy vödörrel az élő vízből  

Ének   „Hadd bízzak benned…”                             287:1-2 
Ima   Zsiga Attila  
Távozó ének             „Áldja Isten éltünket…”                                     329 

 
16:00 SZOMBATZÁRÓ ÁHÍTAT 
         

Zsiga Attila  
  

 

PÉNTEK 
 

18:00 SZOMBATKEZDŐ ÁHÍTAT dr. Tokics Imre  
 

SZOMBAT 
 

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

Prófécia és a Szentírás 
     

10:50 ISTENTISZTELET Zarka Péter – Keresztségi istentisztelet  
    „Igazán cselekszik minden időben” - Zsolt 106:1-3 
   
 

18:00 SZOMBATZÁRÓ ÁHÍTAT    Zarka Péter – Pünkösdi ünnepély 
„Imádság Szentlélekért”  

 

 

KEDD ESTE  18:00 SZOMBATISKOLAI TANÍTÓGYŰLÉS 
 

AKIKÉRT A KÖVETKEZŐ HÉTEN IMÁDKOZZUNK: 
 

Gyülekezetünkből: Bögi Lóránt, Bugyi Krisztián és felesége, Burcsa Gábor, Burcsa 
István, Chelcea Dorin és felesége, Czucz Viktória, Csákány Ervin, Csákány Szandi, 
Császi Dorottya, Csegedi Károly és családja 
 

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

Imakérések: Bernád Kató testvérnő túl van a sikeres műtéten, köszöni az érte 
mondott imákat. Imádkozzunk továbbra is Hangyás Lilikéért és a Gábor család 
tagja, Gábor Jankó gyógyulásáért. Simon Zoltán testvérünk műtét előtt áll, 
gondoljunk rá imáinkban.  
 

A Területről: Érdi Gyülekezet és Dunaújvárosi misszió – Gyürüs István lelkész 
  

Gyülekezetünk elhatározása alapján, június első szombatjától a szombatzáró áhítatok 18 
órakor fognak kezdődni.  

Egy idős testvérnő szeretné kiadni külön bejáratú bútorozott szobáját adventista nőnek 
vagy férfinak. További információt Molnár Imrétől tudhatunk meg. 

Szeretnénk gyülekezetünkben a gyermekeket bevonni a cserkészmozgalomba. Ezért 
Pacsai Imre testvér kéri azokat a szülőket, akik szeretnék gyermeik részvételét a 
cserkészmozgalomban, és vállalják az ezzel járó rendszeres feladatokat, gyermekeik 
érdekében, hogy jelentkezzenek nála személyesen. 

Ma ifjúsági napot tartunk, Zsiga Attila szolgál gyülekezetünkben.  13 órakor szeretettel 
várjuk az ifjúságot közös ebédre, majd utána 14 órától meglepetésekkel teli ifjúsági 
délutánra hívjuk a fiatalokat.  

Holnap a Dunamelléki Egyházterület választókonferenciája kerül megrendezésre.  

Május 29-én, hétfőn 18 órakor lesz gyülekezetünkben a Bibliai Szabadegyetem 
következő előadása. Címe: Krisztus megdicsőülése, templomadó. Előadó: Zarkáné 
Teremy Krisztina. Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

Május 31-én, szerdán 18 órakor főzökört tartunk: „Tavaszi fogások: Vacsoraötletek a 
súlycsökkentés jegyében” címmel. Várjuk szeretettel az érdeklődőket! 

Június 3-án, jövő szombaton 18 órakor pünkösdi ünnepély lesz gyülekezetünkben 
„Imádság Szentlélekért” címmel. Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

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

Ma gyülekezetünknek szükségleteire adakozunk, jövő héten a Magyar Unió „Teljes 
tagbevonás” programjára gyűjtjük adományainkat. 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 



                                 AZ ÉLŐ VÍZBŐL MÁSOKNAK                                                                           
 
 

„’Valaki pedig abból a vízből iszik, amelyet én adok néki, soha örökké meg nem 
szomjúhozik; hanem az a víz, amelyet én adok néki, örök életre buzgó víznek kútfeje 
lesz őbenne.’ (Jn 4:14)  
A megváltás terve ajándékkal kezdődik és végződik, ezért azt tovább kell adni. 
Ugyanaz az áldozatkész lelkület, mely üdvösségünket megszerezte, tovább él azok 
szívében, akik részesülnek a mennyei ajándékból. Péter apostol ezt mondja: ’Kiki 
amint kegyelmi ajándékot kapott, úgy sáfárkodjatok azzal egymásnak, mint Isten 
sokféle kegyelmének jó sáfárai.’ (1Pt 4:10) Jézus pedig így szólt tanítványaihoz, 
amikor kiküldte őket: ... ’ingyen vettétek, ingyen adjátok’. (Mt 10:8) Aki teljes 
összhangban él Krisztussal, abban nem lehet semmi önzés, vagy magába fordulás. 
Aki iszik az élet vizéből, az felismeri, hogy az ’örök életre buzgó víznek kútfeje lesz 
őbenne’. Krisztus Lelke olyan benne, mint a sivatagban feltörő forrás, mely azért 
van, hogy felüdítsen mindenkit, aki eped a szomjúságtól, és vágyik inni az élet 
vizéből.  
A Krisztushoz hasonló szerető és önfeláldozó lelkület ösztönözte Pál apostolt is 
arra, hogy sokféle munkáját elvégezze. Így szól erről: ’Mind a görögöknek, mind a 
barbároknak, mind a bölcseknek, mind a tudatlanoknak köteles vagyok.’ (Róm 1:14) 
’Nékem, minden szentek között a legeslegkisebbnek adatott ez a kegyelem, hogy a 
pogányoknak hirdessem a Krisztus végére mehetetlen gazdagságát.’ (Ef 3:8)  
Urunk azt tervezte, hogy egyháza az Őbenne lévő teljességet és tökéletességet 
tükrözze. Isten adományaiból folyamatosan részesülünk és miközben megosztjuk 
másokkal, Krisztus szeretetét és nagylelkűségét mutatjuk be a világnak. Míg a menny 
nagy igyekezettel gyorsan küldi hírnökeit a világ minden tájára, hogy előrevigyék a 
megváltás művét, Isten élő egyházának is együtt kell dolgoznia Jézus Krisztussal. Mi 
Jézus láthatatlan testének tagjai vagyunk. Ő a fej, aki a test minden tagját irányítja. 
Végtelen kegyelméből Jézus maga munkálkodik az emberi szívekben, és lenyűgöző 
lelki változásokat visz véghez, melyeket az angyalok csodálattal és örömmel 
szemlélnek.” 
 
 

(Ellen G. White: A Szentlélek eljő reátok – Az élő vízből másoknak c. fejezet) 

GYÜLEKEZETI HÍREK 
 

2017. MÁJUS 27. 
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN! 

ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 
 
 

 

 

„Valaki pedig abból a vízből iszik, amelyet én adok néki, 
soha örökké meg nem szomjazik…” 

Jn 4:14 


