
A MAI PROGRAM     KÖZLEMÉNYEK 

  Naplemente 20:19 

9:30                                                 SZOMBATISKOLA 

 
Áhítat   Vízvári Aladár  
Szombatiskola   Felkészülés a végidőre  
   Máté 24. és 25. fejezete  
 

10:50 ISTENTISZTELET 

 
Hirdetések  Tokics Ildikó  

 Óravezető  Bugyi Krisztián   
Kezdő ének  „Isten örök szeretete…”                                115:1-3 

 Ima   Bugyi Krisztián  
 Szolgálat 
 Tized- és adományok begyűjtése 

Hálaige   Tálas Enikő                                         2Kor 9:6-8 
Hálaima   Szentes Klára    
Gyermektörténet  Chelcea Dorin  
Szolgálat  
Vers   Boros-Kovács Szilvia   

 Igeolvasás  Tálas Enikő                                      Ésa 49:15-16                                                                                        
 Igeszolgálat  ifj. Csókási Pál                     
    Az anyai szeretetet meghaladó isteni szeretet                                

Ének   „Egy drága forrást ismerek…”                       132:1,3 
Ima   ifj. Csókási Pál                  
Távozó ének            „Ó! égi jó Atyánk…”       334:1 
   

18:00  SZOMBATZÁRÓ ÁHITAT   
     

ifj. Csókási Pál - „Együtt a csillagösvényen”                         
A Föld-Hold rendszer csodálatos működése  

 

PÉNTEK 
 

18:00 SZOMBATKEZDŐ ÁHÍTAT  ZARKA PÉTER 
     

SZOMBAT 
 

9:30 SZOMBATISKOLA   Felkészülés a végidőre 
    Imádjátok a Teremtőt!  
 
10:50 ISTENTISZTELET SZÁSZ ERNŐ  
 
 

16:00 SZOMBATZÁRÓ ÁHÍTAT    BAN GABRIEL  

     

KEDD ESTE  18:00 SZOMBATISKOLAI TANÍTÓGYŰLÉS 
SZERDA   10.00 IMAÓRA 
 

 

AKIKÉRT A KÖVETKEZŐ HÉTEN IMÁDKOZZUNK: 
 

Gyülekezetünkből: Görög Ernő és felesége, Grávúj Anna, Hadházi-Borsos Réka 
és családja, Hajnal Levente, Hajnalka og Jim Ambjörnsen, Halász Istvánné, Hangyás 
Roland és családja, Hangyás-Jakó Eszter és családja, Hegyi Gabriella és családja 
Betegeink: Balla Zsuzsa, Brust Zsuzsa, Gál Ivánné, Molnár Ilona, dr. Saáry 
Istvánné Ibi, Simon András, Takács Lajos és felesége 
Imakérések: Gergely Marikát a héten megműtötték, imádkozzunk a felépüléséért.  
Imádkozzunk Kisgyörgy Ervin testvérért, hogy a lába meggyógyuljon, és Benjámin 
testvér súlyosan beteg ismerőséért, Ritáért. 
A Területről: Dorogi Gyülekezet – Bodnár János lelkész  

A bejáratnál szórólapok elvehetők az adó 1 %-nak felajánlásáról.  

A balatonlellei gyermekiskolai táborba jelentkezett gyermekek és szüleik részvételi 
díja 20.000 Ft. Kérjük, hogy a szülők a táborozási összeg felét adják át Pacsai 
Tecának. 

Ma délben, az istentisztelet után Tesz-Vesz megbeszélést tartunk a tárgyaló 
teremben a május 27-ei kirándulással kapcsolatban. Kérjük, hogy a szervezők 
jöjjenek fel a megbeszélésre. 

Ma délután 18 órakor „Együtt a csillagösvényen” A Föld-Hold rendszer csodálatos 
működése címmel vetítéses csillagászati előadást tart ifj. Csókási Pál. Az előadás 
végén a hallgatók egy interaktív játékkal ismételhetik át a hallottakat. Az ifjak az 
okostelefonjaikat hozzák magukkal 😊!  Szeretettel hívjuk az érdeklődőket! Meghívó 
a bejáratnál elvehető.  

Simon István testvér szeretettel hívja a holnapi napra gyülekezetünk tagjait 
otthonába (Gödöllő, Fűzfa u. 2.) egy közösségi napra.  

Május 26-án, jövő szombaton gyülekezetünkbe látogat és igét hirdet Szász Ernő 
és Ban Gabriel, a Dél-Erdélyi Egyházterület elnöke és titkára.  

Május 27-én, vasárnap Tesz-Vesz kirándulást szervezünk, ahová szeretettel hívjuk 
a gyülekezet minden egyes tagját! 

A Bibliai Szabadegyetem idei, 7. szemeszterének befejező előadása május 28-án, 
hétfőn lesz 18 órai kezdettel. Cím: Tíz jó tanács a boldog életre. Előadó: Zarka 
Péter.  

Ma a és a jövő héten is gyülekezetünk szükségleteire gyűjtjük adományainkat.    

HA ISTEN ÉLTET, A JÖVŐ HÉTEN 

ÁLLANDÓ HÉTKÖZNAPI ALKALMAINK 

HÍREINK 



                                     A NYOMORÚSÁG IDEJE                                                                     
 
 

„Csak azok lesznek felvértezve az egész világot foglyul ejtő hatalmas csalással 
szemben, akik szorgalmasan tanulmányozták a Szentírást, és szeretik az 
igazságot. A Biblia bizonyságtétele nyomán felismerik az álcázott csalót. A próba 
senkit sem fog elkerülni. A kísértés rostája megmutatja, ki az igazi keresztény. 
Vajon Isten népe olyan szilárdan ragaszkodik az Igéhez, hogy érzékei nem fogják 
megcsalni? Fog-e ragaszkodni a Bibliához - és csakis a Bibliához - ebben a 
válságban? Sátán mindent megtesz, amire lehetősége van, hogy az a nap 
készületlenül találja őket. Ügyeikből akadályt kovácsol számukra; földi 
kincsekből csapdát állít nekik; nehéz, kimerítő terheket helyez rájuk, hogy az élet 
gondjaival túlterhelt szívüket a megpróbáltatás napja tolvajként lepje meg. Isten 
gyermekei láncra verten, börtönrácsok mögött, halálra ítélten, egyesek halálra 
éheztetve, sötét, undorító börtönökben nehéz napokat fognak átélni. Emberi fül 
nem figyel sóhajukra; emberi kéz nem segít rajtuk.  
Vajon az Úr elfelejti-e népét e nehéz órában? Elfelejtette-e Isten a hűséges Noét, 
amikor ítéletével sújtotta az özönvíz előtti világot? Elfelejtette-e Lótot, amikor 
tűz szállt alá az égből, hogy megeméssze a síkság városait? Elfelejtette-e Józsefet, 
akit Egyiptom bálványimádó népe vett körül? Elfelejtette-e Illést, amikor Jézabel 
megesküdött, hogy a Baál próféták sorsára juttatja? Ott felejtette-e Jeremiást 
sötét és zord tömlöcében? Ott felejtette-e a három héber ifjút a tüzes 
kemencében, vagy Dánielt az oroszlánok vermében?  
 ’Szól Sion: Elhagyott az Úr engem, és rólam elfeledkezett az Úr! Hát 
elfeledkezhetik-é az anya gyermekéről, hogy ne könyörüljön méhe fián? És ha 
elfeledkeznének is ezek: én terólad el nem feledkezem. Ímé, az én markaimba 
metszettelek fel téged’ (Ésa 49:14-16). A seregek Ura mondta: ’Aki titeket bánt, 
az Ő szemefényét bántja’ (Zak 2:8).  
 Az ellenség börtönbe vetheti Isten gyermekeit, de a börtönfalak nem 
emelhetnek válaszfalat lelkük és Krisztus között. Minden hatalom felett áll az, 
aki látja gyengeségeiket, aki ismeri minden megpróbáltatásukat. Cellájuk 
magányában angyalok fogják felkeresni őket, a menny fényét és békéjét hozzák 
nekik. Palotává lesz a börtön, mert a hitben gazdagok laknak benne; a sötét 
falakat mennyei fény világítja meg, mint amikor Pál és Silás éjfélkor imádkozott, 
és dicsénekeket énekelt a filippi börtönben.” 

 
(Ellen G. White: A nagy küzdelem – A nyomorúság ideje részlet) 

GYÜLEKEZETI HÍREK 
 

2018. MÁJUS 19. 
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN! 

ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 
 

 

 

„Hát elfeledkezhetik-é az anya gyermekéről, hogy ne 
könyörüljön méhe fián? És ha elfeledkeznének is ezek:     

én te rólad el nem feledkezem.” 

Ésa 49:15 


