
A MAI PROGRAM     KÖZLEMÉNYEK 

  Naplemente 20:38 
                                                                                       

9:30                                                 SZOMBATISKOLA 

  
Áhítat   Chelcea Dorin  
Szombatiskola   Életszakaszok a családban  
   Kis gondok  
 

10:45 KERESZTSÉGI ISTENTISZTELET 

 
Hirdetések  Tokics Ildikó  

 Óravezető  Molnár Imre  
Kezdő ének  „Mily boldog nap, most tudom én…”              356:1-3                                                   

 Ima   Molnár Imre  
 Szolgálat 
 Tized- és adományok begyűjtése 

Hálaige, hálaima  Bugyi Krisztián                                  Joel 2:24-25 
Vers   Dán Ilona  
Szolgálatok 

Igeszolgálat  Dr. Szabó János                       Mt 27:45-54                                            
    A kereszt csodája  
 Keresztség 

Ima   Dr. Szabó János  
Ének   „Nevedre vettem keresztséget…”                       358:1-3

   
17:00  SZOMBATZÁRÓ ÁHITAT   
     

    Dr. Szabó János  
A mi mindennapi kenyerünket add meg 
nékünk ma – Mt 6:11 

 

PÉNTEK 
 

18:00 SZOMBATKEZDŐ ÁHÍTAT  DR. SZABÓ JÁNOS  
    „SEGÍTESZ, HOGY MEGTALÁLJAM?” -  JAK 5:19-20 
     

SZOMBAT 
 

9:30 SZOMBATISKOLA   Életszakaszok a családban  
    Hívő családok 
 
10:50 ISTENTISZTELET VÍZVÁRI ALADÁR 
  
17:00 SZOMBATZÁRÓ ÁHÍTAT     VÍZVÁRI ALADÁR  
 

KEDD ESTE  18:00 SZOMBATISKOLAI TANÍTÓGYŰLÉS 
SZERDA   10.00 IMAÓRA 
 

 

AKIKÉRT A KÖVETKEZŐ HÉTEN IMÁDKOZZUNK: 
 

Gyülekezetünkből: Rajki Jánosné, Rohánszki Lászlóné, Rostás Máté és családja, 
Sándor Csaba és családja, Sárkány László, Simon András, Simon Beatrix, Simon 
Borbála, Simon Ildikó, Simon István, Simon Zoltán és felesége 
Betegeink: Gál Ivánné, Luptovicsné Lukács Emese, Molnár Szabó Ilona, Takács 
Dóra, Takács Lajos 
Imakérések: Imáinkban emlékezzünk meg Tyentés Györgyné testvérünkről, és 
imádkozzunk Tarjáni Anikó gyógyulásáért.   
A Területről: Fehérvárcsurgó – Stramszki István lelkész 

Zarka Dénesné Nellyke május 29-én, szerdán elaludt az Úrban. Kívánjuk, hogy a jó 
Isten adjon erőt, vigasztalását a családjának! Temetéséről később tudunk hírt adni. 

Kérjük, hogy a balatonlellei gyermekiskolai táborba jelentkezett gyermekek 
részvételi díjának előlegét, 10.000 Ft-ot a szülők adják át Pacsai Tecának. 

Ma délután 17 órakor a szombatzáró áhítat keretében Tóka Szabolcs 
közreműködésével pünkösdi hangversenyt hallgathatunk meg. Szólót énekel Kiss 
Rózsa énekművész, a Magyar Rádió énekkarának énekese.  

Június 15-én, jövő szombaton a balatonlellei Adventista Konferenciai 
Központban ünnepélyes, évadnyitó hitéleti konferencia kerül megrendezésre.  
Átadásra és felavatásra kerül az újonnan épült 12 szobás épület, illetve mind a régi 
főépület, mind az új épület névadó ünnepsége is megtörténik ekkor. Délután Palotás 
Kristóf vezetésével ifjúsági program veszi kezdetét. 

A Hogyan tanulmányozzuk a Bibliát? című, a tíz vázlatpróféciát elemző sorozatunk 
befejező alkalma június 19-én, szerdán, 18.00 órakor lesz. Címe: A nagy küzdelem 
végkifejlete, végleges megoldás a bűn kérdésére (Jel. 12:1- 20:15). Előadó: dr. Szigeti 
Jenő.  

Ma és a jövő szombaton is gyülekezetünk szükségleteire adakozunk. 
 
 
 
 
 
 
 

JÖVŐ HÉTI PROGRAMJAINK 

ÁLLANDÓ HÉTKÖZNAPI ALKALMAINK 

HÍREINK 



                                                   GOLGOTA                                                                              
 
 

„Az angyalok álmélkodással szemlélték az Üdvözítő kétségbeejtő haláltusáját. 
A mennyei seregek eltakarták orcájukat a félelmetes látvány elől. Az élettelen 
természet együttérzését fejezte ki megsértett, haldokló Teremtője iránt. A nap 
nem volt hajlandó tanúja lenni ennek a kegyetlen jelenetnek. Teljes, ragyogó 
sugarai fénnyel árasztották el délben a földet, mikor hirtelen úgy látszott, 
mintha a nap kialudt volna. A teljes sötétség, mint valami szemfedél burkolta 
be a keresztet. ’Hat órától kezdve pedig sötétség lőn mind az egész földön, 
kilenc óráig’ (Mt 27:45). Nem valami napfogyatkozás vagy más természeti ok 
idézte elő ezt a sötétséget, amely olyan mély volt, mint az éjszaka sötétsége 
éjfélkor, mikor az égen nem ragyognak a csillagok és nem világít a hold sem. 
Ez egy csodálatos tanúbizonyság volt, amelyet Isten azért adott, hogy a 
későbbi nemzedékek hitét megerősíthesse.  
Ez a sűrű sötétség elrejtette Isten jelenlétét. Isten tette sátorává a sötétséget, 
és ez a sötétség eltakarta dicsőségét az emberek szemei elől. Isten és szent 
angyalai a kereszt mellett voltak. Az Atya Fiával volt. Jelenlétét mégsem 
nyilvánította ki. Ha dicsősége elővillant volna a felhőből, akkor minden 
emberi szemtanú megsemmisült volna. Ebben a félelmetes órában az Atya 
nem vigasztalta meg jelenlétével Krisztust. Jézus egyedül taposta a szőlőprést, 
és az emberek közül senki sem volt Vele.  
A sűrű sötétségben Isten eltakarta Fia utolsó emberi lelki gyötrelmét. 
Mindazok, akik látták Krisztust szenvedései közepette, meggyőződtek 
istenségéről. Azok, akik csak egyszer is látták Krisztus tekintetét, sohasem 
felejtették azt el. Amiként Kain arca kifejezte a gyilkosnak a bűnét, úgy 
Krisztus ábrázata nyilvánvalóvá tette az ártatlanságot, a tisztaságot, a 
jóakaratot, egyszóval az istenképűséget. Vádolói azonban nem figyeltek erre 
a mennyei tanúbizonyságra. A haláltusa hosszú óráin át bámult Krisztusra a 
gúnyolódó sokaság. Most Isten köpönyege irgalmasan eltakarta Krisztust 
nézői elől.” 
       

(Ellen G. White: Jézus élete  –  Golgota c. fejezetből) 

GYÜLEKEZETI HÍREK 
 

2019. JÚNIUS 8. 
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN! 

ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 
 

 

„Hat órától kezdve pedig sötétség lőn mind az 
egész földön, kilenc óráig. Kilenc óra körül pedig 

nagy fennszóval kiáltott Jézus, mondván: ELI, ELI! 
LAMA SABAKTÁNI? azaz: Én Istenem, én 

Istenem! miért hagytál el engemet?” 

Mt 27:45-46 


