
A MAI PROGRAM     KÖZLEMÉNYEK 

  Naplemente 20:44 

9:30                                                 SZOMBATISKOLA 

 
Áhítat   Molnár Imre 
Szombatiskola   Felkészülés a végidőre  
   Az Úr Jézus Krisztus visszatérése 
 

10:50 ISTENTISZTELET 

 
Hirdetések  Tyentés László 

 Óravezető  ifj. Fekete István  
Kezdő ének  „Egek nagy királya…”                                  32:1-3 

 Ima   ifj. Fekete István  
 Szolgálat 
 Tized- és adományok begyűjtése 

Hálaige   Hugyecz Katalin                             5Móz 8:17-18 
Hálaima   Boros Sándor  
Gyermektörténet  Heli Otamo-Csizmadia  
Szolgálatok   

 Igeolvasás  Hugyecz Katalin                                   Zsolt 119:18                                                                                  
 Igeszolgálat  Heli Otamo-Csizmadia                   
    Vakság                     

Ének   „Veled járok, Üdvözítőm…”                         202:1-2 
Ima   Heli Otamo-Csizmadia             
Távozó ének            „Ó! égi jó Atyánk…”       334:1 
   

18:00  SZOMBATZÁRÓ ÁHITAT   
     

    Heli Otamo-Csizmadia 
 

 

PÉNTEK 
 

18:00 SZOMBATKEZDŐ ÁHÍTAT BAKSA ANIKÓ 
     

SZOMBAT 
 

9:30 SZOMBATISKOLA   Az Apostolok Cselekedetei 
    „Lesztek nékem tanúim” 
     
 
10:30 ISTENTISZTELET ZARKA PÉTER  
    ÚRVACSORA  
 

18:00 SZOMBATZÁRÓ ÁHÍTAT    Zarka Péter  
 

     

KEDD ESTE  18:00 SZOMBATISKOLAI TANÍTÓGYŰLÉS 
SZERDA   10.00 IMAÓRA 
 

 

AKIKÉRT A KÖVETKEZŐ HÉTEN IMÁDKOZZUNK: 
 

Gyülekezetünkből: Marin Erzsébet, Máthé Levente és családja, Mátyus Etelka, 
Mena Rita és családja, Menyhért Eszter, Merk Márton, Mezősi Tamás, Moldován 
Gertrud, Molnár András, Molnár Imre és családja, Molnár Szabó Ilona 
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: Győri Gyülekezet és Soproni Misszió – Tóth Szilárd lelkész  

Szomorú szívvel értesítjük a gyülekezetet, hogy Wendler Tiborné testvérnő a múlt 
héten váratlanul elhunyt a feltámadás reményében. Temetése 2018. július 5-én, 
csütörtökön 10.45-kor lesz Kozma utcai temetőben. 

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. 

Július 7-ét, a jövő szombatot a Generál Konferencia a gyermekeinkért történő 
ima- és böjtnappá nyilvánította. Aki teheti csatlakozzon ehhez a kezdeményezéshez. 
Az imanap rövidített anyagának néhány példánya a bejáratnál elvehető. 

Július 7-én, jövő szombaton úrvacsora lesz gyülekezetünkben. Kérjük a 
diakónusokat, hogy értesítsék erről a testvéreket. 

Július 7-én, jövő 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 gyülekezetünk szükségleteire, jövő héten gyülekezetünk missziós céljaira 
adakozunk.  

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 



                                     IMÁDKOZÓ LELKÜLETTEL                                                              
 
 

"’Nyisd meg az én szemeimet, hogy szemléljem a te törvényednek csodálatos 
voltát.’ (Zsolt 119:18)  
A Szentírásnak sok olyan része, amelyet művelt emberek titokzatosnak 
mondanak, vagy lényegtelennek tartva figyelemre se méltatnak, vigasztalást 
és eligazítást nyújt azoknak, akik Krisztus iskolájában tanulnak. Sok teológus 
szándékosan nem látja meg azokat az igazságokat, amelyeket nem akar 
gyakorolni. Ez az egyik oka annak, hogy alig-alig érti Isten Igéjét. A bibliai 
igazságok megértése nem annyira az értelmi képességen múlik, hanem inkább 
a céltudatosságon és az igaz élet utáni vágy őszinteségén.  
A Bibliát soha nem szabad imádkozás nélkül kutatni. Csak a Szentlélek tudja 
megéreztetni velünk a könnyen megérthető dolgok fontosságát, és csak Ő 
akadályozhatja meg a nehezen érthető dolgok kiforgatását. Isten mennyei 
angyalokat bízott meg azzal, hogy Igéjének befogadására alkalmassá tegyék 
szívüket; olyannyira, hogy az Ige szépségében gyönyörködni, intéseiből 
okulni tudjunk, ígéreteiből pedig életet és erőt merítsünk. Tegyük magunkévá 
a zsoltáros könyörgését: ’Nyisd meg az én szemeimet, hogy szemléljem a te 
törvényednek csodálatos voltát’! (Zsolt 119:18) A kísértés sokszor 
legyőzhetetlennek tűnik, mert az imádkozás és az igekutatás elhanyagolása 
miatt a megkísértett nem emlékszik mindjárt Isten ígéreteire, és nem a 
Szentírás fegyvereivel próbálja Sátánt legyőzni. De azokat, akik jártasak 
akarnak lenni Isten dolgaiban, angyalok veszik körül, és a bajban emlékeztetik 
őket az éppen akkor szükséges igazságokra. Tehát, amikor az ellenség ’eljő, 
mint egy sebes folyóvíz’ (Ésa 59:19), Isten Lelke zászlót bont előtte.  
Jézus ezt ígérte tanítványainak: ’Ama vigasztaló pedig, a Szentlélek, akit az én 
nevemben küld az Atya, az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe 
juttatja mindazokat, amiket mondottam néktek.’ (Jn 14:26) De ahhoz, hogy a 
veszély idején Isten Lelke eszünkbe juttathassa Krisztus tanítását, előbb 
szívünkbe kell zárnunk. ’Szívembe rejtettem a Te beszédedet - mondta Dávid 
-, hogy ne vétkezzem ellened.” 

 
 

(Ellen G. White: A Szentlélek eljő reátok – Imádkozó lelkülettel c. fejezet) 

GYÜLEKEZETI HÍREK 
 

2018. JÚNIUS 30. 
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN! 

ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 
 

 

 

"Nyisd meg az én szemeimet, hogy szemléljem a te 
törvényednek csodálatos voltát."  

Zsoltár 119:18 


