
A MAI PROGRAM     KÖZLEMÉNYEK 

  Naplemente 20:46 

9:30                                                 SZOMBATISKOLA 

 
Áhítat   Dr. Abaházi Attila  
Szombatiskola   Felkészülés a végidőre  
   Isten pecsétje vagy a fenevad bélyege 
 

10:50 ISTENTISZTELET 

 
Hirdetések  Hadházi-Borsos Réka     

 Óravezető  Sztrojiny Csaba  
Kezdő ének  „Téged, Isten, dicsérünk…”                               5:1-3 

 Ima   Sztrojiny Csaba  
 Szolgálat 
 Tized- és adományok begyűjtése 

Hálaige   Sztrojiny Csabáné                                    Fil 4:6-7 
Hálaima   Gábor Gábor 
Gyermektörténet   
Szolgálatok   

 Igeolvasás  Sztrojiny Csabáné                                   Jel 4:9-11                                                                                    
 Igeszolgálat  Körmöczi Miklós                  
    Látomás az istentiszteletről                          

Ének   „Isten drága, szent szerelme…”                      108:1-2 
Ima   Körmöczi Miklós             
Távozó ének            „Ó! égi jó Atyánk…”       334:1 
   

18:00  SZOMBATZÁRÓ ÁHITAT   
     

Körmöczi Miklós – vetítés  
Szembesülj a Góliátoddal!  
Küzdelmünk a gonosz erők ellen 

 

PÉNTEK 
 

18:00 SZOMBATKEZDŐ ÁHÍTAT  MOLNÁR IMRE 
     

SZOMBAT 
 

9:30 SZOMBATISKOLA   Felkészülés a végidőre 
    Babilon és Armageddon  
 

10:50 ISTENTISZTELET MOLNÁR ANDRÁS 
Jézus munkamódszere és tanácsa (Mt. 9:35-38) 

 

18:00 SZOMBATZÁRÓ ÁHÍTAT    Molnár András Jézus Gecsemánéban Mk. 14:32-38 
 
     

KEDD ESTE  18:00 SZOMBATISKOLAI TANÍTÓGYŰLÉS 
SZERDA   10.00 IMAÓRA 
 

 

AKIKÉRT A KÖVETKEZŐ HÉTEN IMÁDKOZZUNK: 
 

Gyülekezetünkből: Kormos Gábor és felesége, Kovács Ildikó, Kovács Tibor és 
családja, Kovács-Bíró Erika, Krajcsik Ramón és családja, Kulcsár Attila, Kulcsár 
Attila és családja, Kun Györgyné, Kurucz Margit és családja, Kuti Csaba  
Betegeink: Balla Zsuzsa, Brust Zsuzsa, Gál Ivánné, Molnár Ilona, dr. Saáry 
Istvánné Ibi, Takács Lajos és felesége 
Imakérések: Gergely Marika, Gravuj Anna, és Papp János testvérek felépüléséért. 
Gondoljunk imáinkban Benjámin testvér súlyosan beteg ismerősére, Ritára.  
A Területről: Gödöllői Gyülekezet – Horváth Péter lelkész  

 
Örömmel tudatjuk a gyülekezettel, hogy 2018. június 

7-én megszületett Orbán Zoltán és Orbánné 

Kuhárcsik Szilvia kislánya Abigél (3120g, 55cm). Jó 

egészséget, sok örömet és a jó Isten áldását kívánjuk 

az egész családnak!      

 

A mai napon és a jövő szombaton is elmaradnak az istentisztelet ideje alatt a 

gyermekiskolai foglalkozások. 

Egy erdélyi adventista lány albérletet keres augusztus végétől 1 évre, mert 

szeptemberben megkezdi tanulmányait a Liszt Ferenc Zeneakadémián. Aki tud 

segíteni, az keresse Molnár Imre testvért. 

Augusztus 23-26-áig Az ASI Magyarország konferenciát szervez „Küldj el 

engem!” címmel a Dürer Rendezvényházban. Előadók: Balla Lóránd és Pavel Goia. 

 

Ma és a jövő szombaton is gyülekezetünk szükségleteire gyűjtjük adományainkat. 

  

Gyülekezetünk technikai fejlesztése tovább folytatódik. Akik támogatni tudják 

ezeket a fejlesztéseket, kérjük, hogy adományaikat a tizedborítékban vagy az 

adománygyűjtő kosarakban helyezzék el. Szeretnénk emlékeztetni gyülekezetünk 

tagjait, hogy aki teheti, lehetősége szerint járuljon hozzá gyülekezetünk havi 

fenntartási költségeihez 3 600 Ft-tal. Köszönjük eddigi és ezutáni segítségeteket is!

HA ISTEN ÉLTET, A JÖVŐ HÉTEN 

ÁLLANDÓ HÉTKÖZNAPI ALKALMAINK 

HÍREINK 



                                     „MÉLTÓ VAGY URAM ”                                                                      
 
 

„Az ember akkor a leggyengébb, amikor hagyja, hogy a menny ajándékaiért őt 

dicsőítsék. Az igazi hívőnek mindenben Isten az első és a legnagyobb. 

Semmilyen becsvágyó indíték nem csökkenti Isten iránti szeretetét. Szilárdan, 

kitartóan visszahárítja a dicsőséget mennyei Atyjára. Ha hűségesen 

megdicsőítjük Isten nevét, indítékainkat a menny irányítja, lelki és értelmi 

képességeink pedig fejlődnek.  

Jézus, a mennyei Mester mindig mennyei Atyja nevét dicsőítette. Tanítványait 
oktatta, hogy így imádkozzanak: ’Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, 
szenteltessék meg a te neved’ (Mt 6:9). Nem felejthették el megvallani, hogy 
’tied... a dicsőség’ (Mt 6:13). A nagy Gyógyító olyan gonddal igyekezett az 
emberek figyelmét önmagáról erejének Forrására irányítani, hogy ’a sokaság 
pedig csodálkozott, amikor látta, hogy a némák beszélnek, a nyomorékok épek 
lesznek, a bénák járnak, a vakok pedig látnak, és dicsőítette Izráel Istenét’ (Mt 
15:31). Abban a csodálatos imában, amelyet Krisztus közvetlen keresztre 
feszítése előtt mondott, kijelentette: ’Én megdicsőítettelek téged a földön... most 
te dicsőíts meg, Atyám, önmagadnál azzal a dicsőséggel - könyörgött -, amely 
már akkor az enyém volt tenálad, mielőtt még a világ lett’ (Jn 17:1, 4, 25-26).  
’Aki dicsekedni akar, azzal dicsekedjék, hogy érti és tudja rólam, hogy én vagyok 
az Úr, aki szeretetet, jogot és igazságot teremtek a földön, mert ezekben telik 
kedvem - így szól az Úr!’ (Jer 9:23).  
    

’Isten nevét dicsérem énekkel, 
magasztalom hálaadással.’ 

’Méltó vagy, Urunk és Istenünk, 
hogy tied legyen a dicsőség, a tisztesség és a hatalom.’ 

’Magasztallak, Uram, Istenem, teljes szívből, 
és tisztelem nevedet örökké. ’ 

’Hirdessétek velem az Úr nagyságát, 
magasztaljuk együtt az ő nevét!’ 

(Zsolt 69:31; Jel 4:11; Zsolt 86:12; 34:4)” 
 

(Ellen G. White: Próféták és királyok – A bűn következményei c. fejezetből) 

GYÜLEKEZETI HÍREK 
 

2018. JÚNIUS 16. 
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN! 

ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 
 

 

 

"Méltó vagy Uram, hogy végy dicsőséget és tisztességet és 
erőt; mert te teremtettél mindent, és a te akaratodért 

vannak és teremttettek."  

Jel 4:11 


