
A MAI PROGRAM     KÖZLEMÉNYEK 

  Naplemente 20:45 

9:30                                                 SZOMBATISKOLA 
 
Áhítat    Vízvári Aladár 
Tanulmány   „LEGELTESD AZ ÉN JUHAIMAT”  

    PÉTER ELSŐ ÉS MÁSODIK LEVELE  
    Péter első és második levelének fő témái 
 

10:50 ISTENTISZTELET 

 

 Hirdetések  Ráczné Koska Marianna    
 Óravezető  Krajcsik Ramón  

Kezdő ének  „Téged, Isten, dicsérünk…”                              5:1-3 
 Ima   Krajcsik Ramón  
 Szolgálat 
 Tized- és adományok begyűjtése 

Hálaige   Tálas Enikő                                         Mal 3:8-12 
Hálaima   Kormos Gábor  
Gyermektörténet            Pintye Tímea  
Szolgálatok   

 Igeolvasás  Tálas Enikő                                             Dán 1:8                                  
 Igeszolgálat  Pintye Tímea  
    Dániel, aki Babilonban is Isten embere maradt I. 

Ének   „Isten drága, szent szerelme…”                      108:1-2 
Ima   Pintye Tímea  
Távozó ének             „Áldja Isten éltünket…”                                     329 
 

18:00 SZOMBATZÁRÓ ÁHÍTAT 
         

Pintye Tímea  
Dániel, aki Babilonban is Isten embere maradt II.   
  

 

PÉNTEK 
 

18:00 SZOMBATKEZDŐ ÁHÍTAT  Zarka Péter  
     

SZOMBAT 
 

9:30 SZOMBATISKOLA   A GALÁCZIAI LEVÉL  
     Pál, a pogányok apostola 
     

10:50 ÚRVACSORAI ISTENTISZTELET Zarka Péter 
      
         
18:00 SZOMBATZÁRÓ ÁHÍTAT     Zarka Péter 
     

 
KEDD ESTE  18:00 SZOMBATISKOLAI TANÍTÓGYŰLÉS 
 
 

AKIKÉRT A KÖVETKEZŐ HÉTEN IMÁDKOZZUNK: 
 

Gyülekezetünkből: Gazsi Petra, Gelencsér Péterné, Gerencsér László, Gergely 

Ilona, Gergely Mária, Görög Ernő és felesége, Gravuj Anna, Hadházi-Borsos Réka 

és családja, Hajnal Levente, Hajnalka og Jim Ambjörnsen, Halász Istvánné  
 

Betegeink: Brust Zsuzsa, Gábor Rita, Gál Ivánné, Kisgyörgy Ervin, Kokovai 

Sándorné Ili, dr. Saáry Istvánné Ibi 
 

Imakérések: Imádkozzunk Gábor István családjáért, a műtét előtt álló Simon 

Zoltán testvérünkért, és Hangyás Lilikéért 
 

 

A Területről: Gyömrői Gyülekezet – Szilvási András lelkész 
  

 

Július 1-jén, jövő szombaton úrvacsorai istentiszteletet tartunk. Kérjük a diakónus 

testvéreket, hogy értesítsék a hozzájuk beosztott testvéreket. 

Július 1-jén ima és böjtnapot tart egyházunk világszerte. Aki teheti csatlakozzon 

ehhez. 

Július 2-án, vasárnap 10 órától a Budakeszi Vadasparkban bográcsozással egybe-

kötött közösségi napot tart az énekkarunk, melyre szeretettel hívjuk és várjuk a 

gyülekezetet is!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ma gyülekezetünk céljaira, a jövő héten gyülekezetünk missziós céljaira adakozunk.  
 

                                 
 

HA ISTEN ÉLTET, A JÖVŐ HÉTEN 

ÁLLANDÓ HÉTKÖZNAPI ALKALMAINK 

HÍREINK 



                                            ÖNURALOM                                                                                             
 
 

 „’De Dániel eltökélte az ő szívében, hogy nem fertőzteti meg magát a király 
ételével és a borral, amelyből az ivott, és kérte az udvarmesterek fejedelmét, 
hogy ne kelljen magát megfertőztetnie.’ (Dán 1:8)  
Jól tesszük, ha az itt kifejtett tárgyat alaposan megfontoljuk. A bibliai 
követelményekhez való szigorú ragaszkodás áldására válik a testnek és a 
léleknek egyaránt. A Lélek gyümölcse nemcsak a szeretet, az öröm és a 
békesség, de a mértékletesség is. Azt a parancsot is kaptuk, hogy ne 
szennyezzük be testünket, mert az a Szentlélek temploma.  
A héber ifjak hozzánk hasonló természetű emberek voltak. A babiloni 
fényűző udvar csábító befolyása közepette is szilárdan álltak. A mai fiatalokat 
is a vágyak kielégítésére való csábítás veszi körül. Különösen 
nagyvárosainkban könnyen elérhető és hívogató az érzéki örömök minden 
formája. Akik - Dánielhez hasonlóan - nem akarják beszennyezni magukat, 
learatják józan szokásaik jutalmát. Mivel nagyobb az erőnlétük és 
állóképességük is megnövekszik, így van egy "bankbetétjük", melyből 
vészhelyzetben tartalékhoz juthatnak.  
A helyes fizikai szokások elősegítik a szellemi fejlődést is. A szellemi és fizikai 
erőnlét, az élet időtartama örök törvényektől függ. A természet Istene nem 
fog közbelépni, hogy megőrizze az embert a természeti törvények 
áthágásának következményeitől. Aki a tökéletességre törekszik, annak 
minden dologban mértékletesnek kell lennie. Dániel annak köszönhette tiszta 
elméjét, céltudatosságát, erejét, mellyel tudását megszerezte és ellenállt a 
kísértéseknek, hogy nagyon egyszerűen táplálkozott és imaéletet élt...  
Dániel és ifjú társai történetét azért jegyezték fel az ihletett Ige lapjain, hogy 
az elkövetkező korok ifjainak szolgáljon tanulságul. Isten feljegyezte, milyen 
hűségesek voltak Dániel és társai a mértékletességi elvekhez, ezáltal szól a mai 
fiúkhoz és lányokhoz, azt ajánlva nekik, hogy gyűjtsék össze azokat a drága 
fénysugarakat, melyeket adott a keresztényi mértékletesség terén, és legyen 
helyes álláspontjuk az egészségügyi törvények vonatkozásában is." 
 
 

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

GYÜLEKEZETI HÍREK 
 

2017. JÚNIUS 24. 
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN! 

ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 
 

 
 
 

„De Dániel eltökélte az ő szívében, hogy nem fertőzteti  
meg magát a király ételével és a borral, amelyből az                  

ivott, és kérte az udvarmesterek fejedelmét,                                   
hogy ne kelljen magát megfertőztetnie.” 

Dán 1:8 


