
A MAI PROGRAM     KÖZLEMÉNYEK 

  Naplemente 20:45 
                                                                                       

09:30                                                 SZOMBATISKOLA 
  

Áhítat   Molnár Imre    
Szombatiskola   Mózes első könyve  

    Izrael Egyiptomban 
 

10:45 ISTENTISZTELET 
  

Hirdetések  Tyentés László   
Óravezető  Chelcea Dorin   
Kezdő ének   „Nagy kegyelmed árad…”                             57:1-3 

 Ima   Chelcea Dorin  
Szolgálat  Fekete István – zeneszám 

 Tized- és adományok begyűjtése 
Hálaige, hálaima  ifj. Fekete István                       Zsolt.116:1,17-18 
Keresztségi szolgálatok    
Szolgálat  Simon István - vers  

Kórus  

Igeszolgálat Fu Zhengwen                             
    Keresztségi istentisztelet 
 Ima   Fu Zhengwen 

Ének                           „Mennyei otthonom: Éden…”                        150:1-3 
     

 
     

PÉNTEK 
 
18:00       SZOMBATKEZDŐ ÁHÍTAT   SIMON ISTVÁN   
      
     
SZOMBAT 
 
9:30 SZOMBATISKOLA            KRISZTUSSAL A TŰZPRÓBÁBAN  
    A PÁSZTOR TŰZPRÓBÁJA 

 
10:45 ISTENTISZTELET           DR. SZABÓ JÁNOS  
    ÚRVACSORAI ISTENTISZTELET               
 
 
 
 
 
     

                                                                                                                                                                 
SZERDA   10.00 IMAÓRA 
SZERDA    18.00       TANÍTÓGYŰLÉS 
PÉNTEK   18.00        SZOMBATKEZDŐ ÁHÍTAT 
 

 

AKIKÉRT A KÖVETKEZŐ HÉTEN IMÁDKOZZUNK: 
 

Gyülekezetünkből: Cserbik Jánosné, Csókásiné Molnár Éva, Dán Sándor és 
felesége, David Gabriel, Döbrei Gábor és felesége, ifj. Döbrei Gábor és családja, 
Dragisa Ivkovics, Drahotta Sándor 

 

Betegeink: Ács Ernőné, Kokovai Sándorné Ilike, Korondi Erzsébet, Gál Ivánné 
Rózsika, 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 Sztrojiny testvérek 
ismerőséért, Adélkáért. 
 

A Területről: Hévíz – Frend László lelkész 

Fájdalmas szívvel szeretnénk tudatni, hogy Mailinger Ferenc testvérünk 2022. június 
23-án megpihent az Úrban. A feltámadás reményében búcsúzunk Tőle. A gyászoló 
család szeretettel köszöni az értük mondott imákat. A temetés időpontjáról később 
tájékoztatjuk a gyülekezetet. A jó Isten vigasztalását kívánjuk a családja tagjainak! 

Ma délután 15-17 óráig diakóniai délutánt tartunk. 

Fekete István (brácsa) és Pásztor Tamás (cselló) hangversenyt ad gyülekezetünk 
imatermében június 26-án vasárnap 16:00 órakor. Mindenkit szeretettel látunk! 

Július 2-án, jövő szombat délelőtt úrvacsora lesz gyülekezetünkben. Kérjük a 
diakónusokat, hogy értesítsék a hozzájuk beosztott testvéreket.  

Július 2-án, jövő szombat délután 17 órakor végére ér 4 részes, Vivaldi: Négy 
évszak című komolyzenei sorozatunk. Szeretettel várunk minden érdeklődőt a 
Vivaldi: Nyár című alkalmukra. 

Tyentés Emese szeretettel hívja az érdeklődőket - akiknek szívügye a gyülekezeti 
lelkigondozás - 2022. július 9-én, szombaton 15-18 óráig egy beszélgetésre az 
emmauszi út tanulságairól. 

 
Ma és a jövő szombaton is gyülekezetünket támogatjuk adományainkkal. 

JÖVŐ HÉTI PROGRAMJAINK 

ÁLLANDÓ HÉTKÖZNAPI ALKALMAINK 

HÍREINK 



                   A SZENTLÉLEKKEL VALÓ KERESZTSÉG                                           
 

A Szentlélekkel való keresztség - ahogy ez pünkösd napján is történt - az igazi 
vallásosság újraéledéséhez és sok csodálatos esemény megtörténéséhez fog 
vezetni. Mennyei értelem fog közénk jönni, és az emberek úgy szólnak majd, 
ahogy Isten Szentlelke indítja őket. De bár működjék az Úr úgy, ahogy ezt a 
pünkösd napjai után tette, akkor majd sokan azok közül, akik ma azt állítják 
magukról, hogy hiszik az igazságot, oly keveset fognak tudni a Szentlélek 
munkájáról, hogy így tudnak majd kiáltani: ’Óvakodjatok a fanatizmustól!’ 
Azokról, akiket a Szentlélek betöltött, azt mondják, hogy ’édes bortól 
részegedtek meg’. (ApCsel 2:13) 
Nincs messze az idő, amikor az emberek sokkal bensőségesebb kapcsolatba 
akarnak jutni Krisztussal, szorosabb egységre jutni Szentlelkével, mint ezelőtt 
bármikor, és ez így is lesz, ha feladják saját akaratukat és útjaikat, és alárendelik 
magukat Isten akaratának és Isten útjainak. A magukat keresztényeknek vallók 
legnagyobb bűne az, hogy nem nyitják meg szívüket a Szentlélek befogadására. 
Amikor a lelkek vágyakoznak Krisztus után, és keresik a vele való egységet, akkor 
azok, akik csupán a kegyesség látszatával bírnak, felkiáltanak: ’Legyetek 
elővigyázatosak, ne essetek végletekbe!’ Amikor a mennyei angyalok közénk 
jönnek, és emberi eszközök által munkálkodnak, igazi és jelentős megtérések 
lesznek, ahogyan ez pünkösd napján történt.” 

(Ellen G. White: A Szentlélek eljő reátok – Olyanokhoz, akiket nem várnánk c. fejezetből) 

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

 

 

GYÜLEKEZETI HÍREK 

 

2022. JÚNIUS 25. 
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN! 

ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 
 

 

 

„…Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a 
Krisztus, amely életet pedig most testben élek, az 

Isten Fiában való hitben élem…"  

Gal.2:20 


