
A MAI PROGRAM     KÖZLEMÉNYEK 

  Naplemente 20:45 

9:30                                                 SZOMBATISKOLA 

 
Áhítat   Tyentés László  
Szombatiskola   Felkészülés a végidőre  
   Babilon és Armageddon  
 

10:50 ISTENTISZTELET 

 
Hirdetések  Tyentés László     

 Óravezető  Vízvári Aladár  
Kezdő ének  „Én Uram, teremtőm…”                                35:1-3 

 Ima   Vízvári Aladár  
 Szolgálat 
 Tized- és adományok begyűjtése 

Hálaige   Takácsné Darabos Judit        Zsolt 20:2-6 
Hálaima   Gábor Gábor  
Vers   Nyári István  
Szolgálatok   

 Igeolvasás  Takácsné Darabos Judit                       Mt 9:35-38                                                                                   
 Igeszolgálat  Molnár András                  
    Jézus munkamódszere és tanácsa                       

Ének   „Vonj engem, Jézus…”                                 200:1-2 
Ima   Molnár András              
Távozó ének            „Ó! égi jó Atyánk…”       334:1 
   

18:00  SZOMBATZÁRÓ ÁHITAT   
     

Molnár András  
Jézus Gecsemánéban 

 

PÉNTEK 
 

18:00 SZOMBATKEZDŐ ÁHÍTAT  ZARKA PÉTER  
     

SZOMBAT 
 

9:30 SZOMBATISKOLA   Felkészülés a végidőre 
    Az Úr Jézus Krisztus visszatérése 
 
10:50 ISTENTISZTELET OTAMO-CSIZMADIA HELI 
     
 

18:00 SZOMBATZÁRÓ ÁHÍTAT    Otamo-Csizmadia Heli  
 
     

KEDD ESTE  18:00 SZOMBATISKOLAI TANÍTÓGYŰLÉS 
SZERDA   10.00 IMAÓRA 
 

 

AKIKÉRT A KÖVETKEZŐ HÉTEN IMÁDKOZZUNK: 
 

Gyülekezetünkből: Kulcsár Lászó és családja, Laczkó Ferenc-Inci és családja, dr. 
Lukács Pálné, Luptovicsné Lukács Emese és férje, Madaras Endre és családja, 
Madarassy Zsófia és családja, Magyari Albert és családja, Mailinger Ferenc és 
családja, dr. Manchin Róbert 
Betegeink: Balla Zsuzsa, Brust Zsuzsa, Gál Ivánné, Molnár Ilona, dr. Saáry 
Istvánné Ibi, Takács Lajos és felesége 
Imakérések: Imádkozzunk Gergely Marika, Gravuj Anna, és Papp János testvérek 
felépüléséért és olasz testvérünk, Benjámin súlyosan beteg ismerőséért, Ritáért.  
A Területről: Gyömrői Gyülekezet – Szilvási András lelkész  

Szomorú szívvel értesítjük a gyülekezetet, hogy Wendler Tiborné testvérnő szerdán 
hirtelen elhunyt a feltámadás reményében. Temetéséről a család később ad hírt. 

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. 

A mai napon elmaradnak az istentisztelet ideje alatt a gyermekiskolai foglalkozások. 

A gyerekek, tanítók Balatonlellén vannak táborban. 

Július 7-én, szombaton délután 18 órakor „Globális felmelegedés – avagy, hogy is van 
ez?” címmel Takácsné Darabos Judit tartja a szombatzáró áhítatot.  

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. 

   

HA ISTEN ÉLTET, A JÖVŐ HÉTEN 

ÁLLANDÓ HÉTKÖZNAPI ALKALMAINK 

HÍREINK 



                                     JÉZUS MUNKAMÓDSZERE                                                                
 
 

„’És körüljárta Jézus a városokat mind, és a falvakat, tanítván azoknak 
zsinagógáiban, és hirdetvén az Isten országának evangéliumát, és gyógyítván 
mindenféle betegséget és mindenféle erőtlenséget a nép között. Mikor pedig látta 
a sokaságot, könyörületességre indult rajtuk, mert el voltak gyötörve és 
szétszórva, mint a pásztor nélkül való juhok.’ (Mt 9:35-36)  
Az Úr szüntelenül végezte a szeretetszolgálatot, így az evangélium minden 
munkásának is ezt kellene tennie. Követeivé nevezett ki bennünket, hogy művét 
továbbvigyük a földön. Minden hűséges, önfeláldozó munkás megkapta 
megbízatását: ’Elmenvén e széles világra, hirdessétek az evangéliumot minden 
teremtésnek.’ (Mk 16:15)  
Olvassátok el figyelmesen az Új Testamentum utasításait! Például szolgál az, 
ahogyan a Nagy Tanító vezette tanítványait. Ezt kell követnünk gyógyító 
szolgálatunkban. De vajon követjük-e ezt a példát? Az üdvösség örömüzenetét 
kellene hirdetnünk minden faluban és városban. De hol vannak a munkások? 
Isten nevében kérdezem: Hol vannak a munkások, akik együtt dolgoznak 
Istennel? Csakis a szükségben szenvedők iránt érzett önzetlen érdeklődés tudja 
gyakorlatban bemutatni az evangélium igazságát. ’Ha pedig az atyafiak, férfiak 
vagy nők, mezítelenek, és szűkölködnek mindennapi eledel nélkül, és azt mondja 
nékik valaki tiközületek: Menjetek el békességgel, melegedjetek meg és lakjatok 
jól; de nem adjátok meg nékik, amikre szüksége van a testnek; mi annak a 
haszna?’ (Jak 2:15-17) ’Most azért megmarad a hit, remény, szeretet, e három; 
ezek között pedig legnagyobb a szeretet.’(1Kor 13:13)  
Az evangélium hirdetésében a prédikálás csak egy eszköz a sok közül. Ide 
tartozik még a tudatlanok tanítása, a csüggedők felemelése, a betegek 
meggyógyítása. Az emberi szónak is ki kell vennie részét Isten művéből. A 
kedves, együttérző, szeretetteljes szavak bizonyságot tesznek az igazságról. Az 
őszinte, szívből jövő imák közel hozzák az angyalokat.  
Az evangélium hirdetése a világon az a feladat, melyet Isten adott azoknak, akik 
az Ő nevében munkálkodnak. Krisztus munkatársaivá kell lenniük, és hirdetniük 
kell kedves lényét, együttérző szeretetét azoknak, akik bármikor elveszhetnek.” 

 
 

(Ellen G. White: A Szentlélek eljő reátok – Szociális szolgálat c. fejezet) 

GYÜLEKEZETI HÍREK 
 

2018. JÚNIUS 23. 
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN! 

ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 
 

 

 

"Az aratni való sok, de a munkás kevés. Kérjétek azért az 
aratásnak Urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába."  

Mt 9:37-38 


