
A MAI PROGRAM     KÖZLEMÉNYEK 

  Naplemente 19:03 
                                                                                       

9:30/11:00                                              ISTENTISZTELET 
  

 

Hirdetések  ifj. Fekete István/Bugyi Krisztián   

Óravezető  Dr. Szabó János/Pacsai Imre  

Kezdő ének  „Ó! áldott óra, meghitt perc…”                      297:1-3 

 Ima   Dr. Szabó János/Pacsai Imre   

 Tized- és adományok begyűjtése 

Hálaige, hálaima  Chelcea Dorin/Pacsainé Kleinert Teréz  Fil 4:6-7 

Gyermektörténet            - /Chelcea Dorin  

Szolgálat  Férfi quartett/Férfi quartett 

Igeszolgálat  Dr. Szabó János                            Kol 4:2-6                               

Bizonyságtevés Krisztusról 

Ima   Dr. Szabó János  

Záró ének             „Erőnek és hitnek lelke…”                            155:1-3 
 

 

     

SZOMBAT 
 

9:30/11:00  ISTENTISZTELET         BALÁZS LÁSZLÓ  
                   ÉLET-HALÁL HARC (II.PT. 3:14) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

KEDD ESTE  18:00 BIBLIATANULMÁNYOZÁS 
SZERDA   10.00 IMAÓRA 
 

 
 

AKIKÉRT A KÖVETKEZŐ HÉTEN IMÁDKOZZUNK: 
 

Gyülekezetünkből: ifj. Fekete István, Ferencz Zoltán és Szabina, Fleischer Zoltán 
és családja, Füredi Mihály, Gábor Gábor és családja, Gábor Stefan és családja, Gál 
Imre és felesége, Gál Ivánné, Galgóczi Ferenc és családja, Gavril Gál Stelica és 
családja, Gazsi Petra 
Betegeink: Cserbik Jánosné Piroska, Gál Vilma, Arias Soto Félix és felesége, 
Korondi Erzsébet, Molnár Szabó Ilona, Nagy György  
Imakérések: Imádkozzunk dr. Nyári Éváért, Sztrojiny Botondért és Balla 
Zsuzsanna lányának gyógyulásáért 
A Területről: Pécs – Petőh Imre lelkész 

A MAI NAPTÓL GYÜLEKEZETÜNKBEN KÉT IDŐPONTBAN 

TARTJUK MEG UGYANAZT AZ ISTENTISZTELETET: 9.30-10.30 ÉS 

11.00-12.00-IG. JAVASOLJUK, HOGY IDŐSEBB TESTVÉREINK AZ 
ELSŐ IDŐPONTOT VÁLASSZÁK. A MÁSODIKAT KÖZVETÍTJÜK 
ONLINE.  

KÉRJÜK VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA, ÉS A GYÜLEKEZET 
ÉPÜLETÉBE BELÉPVE VISELJÜNK MASZKOT! 

Dr. Nyári Éva túl van a műtéten, fiánál lábadozik, köszöni a gyülekezet imáit. 

Arias Soto Félix testvért a héten megoperálták. További sürgős orvosi beavatkozásra 
lenne szüksége, amit viszont testvérünk jelenlegi állapota miatt nem tudnak 
elvégezni. Nagy fájdalmai vannak a rendkívül erős fájdalomcsillapítók ellenére is. 
Imádkozzunk érte, feleségéért és az orvosokért. 

Kérjük a gyülekezetet, hogy imádkozzunk Nyári István testvérért. A családja kérése, 
hogy ha valaki tudna – térítés ellenében - rendszeresen járni hozzá beszélgetni, 
sétálni vele, jelezze Szabó Jánosné Tímeának szóban vagy telefonon (30/664-3130). 

Dr. Szigeti Jenő testvér búcsúztatása 2020. szeptember 27-én, vasárnap 15 órai 
kezdettel a péceli Unióközpontban lesz. Néhány nappal később, szűk családi körben 
helyezik végső földi nyughelyére.  

Ma és a jövő szombaton is gyülekezetünk szükségleteire adakozunk. 
 

 

JÖVŐ HÉTI PROGRAMJAINK 

ÁLLANDÓ HÉTKÖZNAPI ALKALMAINK 

HÍREINK 



                          A PRÉDIKÁLÁS AJÁNDÉKA                                                                   
 
 

"’Hirdesd az igét, állj elő vele alkalmatos, alkalmatlan időben, ints, feddj, buzdíts 
teljes béketűréssel és tanítással.’ (2Tim 4:2) 
A hatékony prédikálás olyan tálentum, melyet szorgalmasan kell gyakorolni. Az 
Istentől kapott lelki ajándékok egyike sem képes ennél nagyobb áldást árasztani. 
A dicséret hangjai s az ima által meggyőzünk másokat a Megváltó szeretetéről. 
Egyetlen szót se mondjunk ki meggondolatlanul. Krisztus követői nem szólnak 
gonoszul vagy könnyelműen, nem elégedetlenkednek, és egyetlen tisztátalan 
gondolat sem hagyja el ajkukat. 
Pál apostol a Szentlélektől ihletve a következőket írja: ’Semmi rothadt beszéd a 
ti szátokból ki ne származzék.’ (Ef 4:29) A rothadt beszéd nem csupán a 
hiábavaló, gonosz szavakat jelenti. Ez lehet bármilyen kifejezés vagy 
szóhasználat, mely ellentétben áll a szent elvekkel és a tiszta, szeplőtelen lélekkel. 
A rothadt beszédbe beletartoznak a tisztátalan célzások, rejtett, alantas 
gondolatok. Ha azonnal nem állunk ellen, komoly bűnökbe eshetünk. 
Minden egyes keresztény személyében és családjában is felelősséggel tartozik 
azért, hogy a rothadt beszéd útját állja. Ha olyan emberek társaságában vagyunk, 
akik hiábavalóságot szólnak, a mi felelősségünk, hogy - ha lehetséges - más 
témára tereljük a szót. Isten kegyelmének segítsége által meg kell próbálnunk oly 
szavakat elejteni és olyan témát bevezetni, mely hasznos vágányra tereli a 
beszélgetést. 
Szavainkból dicséret és hálaadás áradjon. Ha szívünk és értelmünk telve van 
Isten iránti szeretettel, mindez szavainkban is nyilvánvalóvá lesz. Nem lesz nehéz 
azt továbbadni, ami betölti lelki életünket. Nagyszerű gondolatok, nemes 
törekvések, a tiszta igazság iránti fogékonyság, az önzetlen szándékok, a szentség 
elérése iránti vágyódás, mind-mind gyümölcsöt teremnek a szavakban, mely által 
nyilvánvalóvá válnak a szív elrejtett kincsei. Ha beszédünk által így tárjuk fel 
Krisztust az emberek szemei előtt, nagy erőt kapunk Tőle a lélekmentés 
munkájához. 
Krisztusról kell beszélnünk azoknak, akik még nem ismerik Őt. Úgy kell 
cselekednünk, ahogy Krisztus cselekedett. Bármerre is járt - akár a zsinagógában, 
az útmentén vagy a csónakban, a farizeus házában vagy a vámszedő asztalánál - 
mindig azokról a dolgokról beszélt az embereknek, melyek egy magasabb rendű 
életről vallottak.”  

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

GYÜLEKEZETI HÍREK 

 

2020. SZEPTEMBER 12. 
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN! 

ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 
 

 
 

„A ti beszédetek mindenkor kellemetes legyen, 
sóval fűszerezett; hogy tudjátok, hogy mimódon 

kell néktek kinek-kinek megfelelnetek.” 

Kol 4:6 


