
A MAI PROGRAM     KÖZLEMÉNYEK 

  Naplemente 20:11 
                                                                                       

09:30                                                 SZOMBATISKOLA 

  
Áhítat   Csapkó-Zohán Tünde    
Szombatiskola   Mózes első könyve  

    Az Ábrahámmal kötött szövetség  
 

10:45 ISTENTISZTELET 

  
Hirdetések  ifj. Fekete István     
Óravezető  Pacsai Imre   
Kezdő ének   „Egek nagy királya…”                                 32:1-4 

 Ima   Pacsai Imre  
Szolgálat  Chelcea Dorin – énekszóló 

 Tized- és adományok begyűjtése 
Hálaige, hálaima  Görög Ernő                                5Móz.26:2,5a,10 
Gyermektörténet            Király Tünde  
Szolgálat Kórus   

Igeszolgálat Bodnár János                              Ésa.60:1-5           
Ragyogj az örömtől! 

 Ima   Bonár János  
Ének                           „Isten drága, szent szerelme…”                      108:1-3 

     

 
     

PÉNTEK 
 
18:00       SZOMBATKEZDŐ ÁHÍTAT   TYENTÉS LÁSZLÓ  
      
     
SZOMBAT 
 
9:30 SZOMBATISKOLA            MÓZES ELSŐ KÖNYVE  
    ÍGÉRET 

 
10:45 ISTENTISZTELET           HELI OTAMO-CSIZMADIA  
     
                  
 
 
 
 
     

                                                                                                                                                                  
SZERDA   10.00 IMAÓRA 
SZERDA    18.00       TANÍTÓGYŰLÉS 
PÉNTEK   17.30        SZOMBATKEZDŐ ÁHÍTAT 
 

 

AKIKÉRT A KÖVETKEZŐ HÉTEN IMÁDKOZZUNK: 
 

Gyülekezetünkből: Viktor Zsuzsanna, Virágné Vass Klára, Vízvári Aladár és 
családja, William Poku Aduse és felesége, Zemplényi Arturné, Zohán Lajosné, 
Zohán Nikolett 

Betegeink: Ács Ernőné, Kokovai Sándorné Ilike, Korondi Erzsébet, Gál Ivánné 
Rózsika, Nagyné Gál Vilma és férje, Vandulek Péter 
 

Imakérések: Vaszi Szilvia, istentiszteleti alkalmainkat látogató hölgy, kéri, hogy 
imádkozzunk érte és családjáért. Folytassuk az imát Ráduly Miklósért, Kormos Ágiért, 
Kabainé Marika férjéért és Pippa Istvánért, valamint a kétéves Adélkáért. 
 

A Területről: Érd – Stramszki István lelkész 

Bakó Mária testvérnő május 1-jén elaludt az Úrban. Temetése május 30-án 12:45-
kor lesz a Rákospalotai Köztemetőben. Imádkozzunk a gyászoló családért. 

Köszönjük az ukrán menekültjeinkért végzett eddigi szolgálataitokat. Köszönjük a 
főtt ételeket, a tárgyi, anyagi adományokat, és az időtöket, amivel segítettétek őket.  
Fontos lenne a továbbiakban is a főtt étel és a készenléti szolgálat is! Számítanánk 
olyanokra is, akik időt szánnának a gyermekekkel való foglalkozásra, vagy hétvégi 
kirándulásra vinné a családokat Várjuk szeretettel jelentkezéseiteket! Köszönettel: 
Tálas Enikő Tábea vezető (20/992-9653). 

6 részes stresszkezelő alkalom és veszteség feldolgozó csoport indulásáról 
olvashatunk a bejáratnál található szórólapokon. Az érdeklődők keressék Tyentés 
Emesét (emesetyentes@gmail.com, 30/664-3218) és juttassák el a szórólapokat 
érdeklődő ismerőseiknek. 

Szeretettel hívjuk a kisgyermekes családokat 2022. május 21-én, jövő szombaton 
16 órától egy interaktív beszélgetésre. Témavezető: Horváth Gábor, téma: A 
gyermekek és a számítógép egészséges kapcsolata. Vacsorával zárjuk az alkalmat.  

Május 29-én vasárnap 10 órától bográcsozással egybekötött gyereknapot 
szervezünk a kisgyermekes családoknak. Várjuk a gyermekeket, szülőket, 
nagyszülőket! További információkért keressétek Kormos Zsuzsát! 

 
 

Ma és a jövő szombaton is gyülekezetünk szükségleteire gyűjtjük adományainkat. 

JÖVŐ HÉTI PROGRAMJAINK 

ÁLLANDÓ HÉTKÖZNAPI ALKALMAINK 

HÍREINK 

mailto:emesetyentes@gmail.com


                                                 ÖRÖM                                                                                  
 

„Tiszteljük hát meg Istent azzal, hogy szilárd hitet és megingathatatlan bizalmat 
tanúsítunk iránta. Ne felejtsük el, hogy ingerlékeny és bánatos lelkületülettel nem 
dicsőíthetjük Istent. Az Úr gondot visel a virágokra. Szépséggel és illattal aján-
dékozza meg őket. Nem adná-e sokkal inkább nekünk a derűs lelkület illatát? Nem 
állítaná-e helyre bennünk az isteni képmást? Akkor pedig higgyünk benne! Most 
rögtön húzódjunk oda, ahol Szentlelkét megkaphatjuk! Ezután bizonyíthatjuk be a 
világ előtt, mit tesz az igazi vallás a férfiakkal és nőkkel. A szívünket betöltő Megvál-
tónk feletti örömünk adja nekünk azt a békét és bizonyosságot, mely képessé tesz 
bennünket annak kimondására, hogy ’tudom, hogy az én megváltóm él’. (Jób 19:25) 

Igéjében az Úr úgy mutatja be népét, mint egy örvendező népet. Az igazi 
hit felemeli birtokosa kezét, és megragadja azt az Egyetlent, aki ez ígéret mögött áll: 
’nagy lesz fiaid békessége.’ (Ésa 54:13) ’Mivel így szól az Úr: Ímé kiterjesztem rá a 
békességet, mint egy folyóvizet.’ (Ésa 66:12) Istenben ’kibeszélhetetlen és dicsőült 
örömmel’ örvendezhetünk (1Pt 1:8), ’vele áldják magokat mind a nemzetek, és 
magasztalják őt’. (Zsolt 72:17) Törekedjünk arra, hogy megtanítsuk a hívőket az 
Úrban való örvendezésre! A cselekvő hit eredménye a lelki öröm. Isten népének 
hittel és Szentlélekkel teljesnek kell lennie, s Uruk csak akkor dicsőül meg bennük.” 
 

(Ellen G. White: A Szentlélek eljő reátok – Öröm c. fejezetből) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

 

GYÜLEKEZETI HÍREK 

 

2022. MÁJUS 14. 
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN! 

ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 
 

 

 

 

„Kelj fel, világosodjál, mert eljött a világosságod, és 
az Úr dicsősége rajtad feltámadt."  

Ésa.60:1 


