
A MAI PROGRAM     KÖZLEMÉNYEK 

  Naplemente 20:45 
                                                                                       

9:30                                                 SZOMBATISKOLA 
  

Áhítat   Pacsai Imre  
Szombatiskola   Életszakaszok a családban  
   Szívbeli változás a végidőben  
 

10:45 ISTENTISZTELET 
 

Hirdetések  Orbán Zoltán  
 Óravezető  Bugyi Krisztián 

Kezdő ének  „Fel, mert eljő az éjjel…”                             292:1-3 
 Ima   Bugyi Krisztián 
 Szolgálat 
 Tized- és adományok begyűjtése 

Hálaige, hálaima  Görög Ernő                                    5Móz 8:17-18 
Gyermektörténet  Dr. Szigeti Jenő  
Vers   Kurucz Margit 
Szolgálatok 

Igeszolgálat  Dr. Szigeti Jenő                               Ef 5:14                                      
    Alvás és az ébredés  

Ének   „Már jő az áldott hajnal…”                         293:1-3 
Ima   Dr. Szigeti Jenő  
Távozó ének            „Hadd legyek mindig híved…”                               331

   

16:00 ZENEI ÁHÍTAT   
     

    Dr. Szigeti Jenő  
    Dicsérjétek az Urat – Zsolt 149:1-4 
    Szabolcsi Adventista Vegyeskar 

 

PÉNTEK 
 

18:00 SZOMBATKEZDŐ ÁHÍTAT ORBÁN ZOLTÁN  
    MEGÉRI TELJES SÚLLYAL KAPASZKODNI ISTENBE?  
     

SZOMBAT 
 

9:30 SZOMBATISKOLA  Énvelem cselekedtétek meg 
    Isten a teremtő   
 
10:50 ISTENTISZTELET VÍZVÁRI ALADÁR 
    „NEM JÓ DOLOG EZ, AMIT TI CSELEKSZETEK”  

(NEHÉMIÁS 5. FEJEZETE) 
 

17:00 SZOMBATZÁRÓ ÁHÍTAT   VÍZVÁRI ALADÁR    
   

KEDD ESTE  18:00 SZOMBATISKOLAI TANÍTÓGYŰLÉS 
SZERDA   10.00 IMAÓRA 
 

 

AKIKÉRT A KÖVETKEZŐ HÉTEN IMÁDKOZZUNK: 
 

Gyülekezetünkből: Szilágyi Kálmán és felesége, Szilvássyné Sajgó Mária, Szövérfi 
Ernő és családja, Sztriho Eleonóra, Sztrojiny Csaba és felesége, Sztrojiny Róbert és 
családja, Takács Lajos, Takácsné Darabos Judit és családja  
Betegeink: dr. Lukács Pálné Rózsika, Molnár Szabó Ilona, Takács Dóra, Takács 
Lajos, Varju Balázs 
Imakérések: Kérjük a testvéreket, hogy imádkozzunk Kiss Rékáért (Kis Domokos 
és Kiss Piroska lányáért) és Tarjáni Anikó gyógyulásáért.   
A Területről: Győr, Soproni Misszió – Tóth Szilárd lelkész 

Dr. Bíró Dániel testvérünk elhunyt, temetése 2019. július 1-én, hétfőn 13 órakor lesz 
Szigetszentmiklóson a Sport utcai temetőben.  

Zarka Dénesné testvérünk temetése július 17-én, szerdán 9.45-kor lesz az Óbudai 
Temetőben. (III. Bécsi út 365-371., Főnix terem) 

A Balatonlellei gyermekiskolai táborba jelentkezett gyermekek szüleinek ma a délelőtti 
istentisztelet után megbeszélés lesz az emeleti tárgyaló szobában. Ezen az alkalmon 
kell kifizeti a táborozás teljes összegét. Akinek kérdése van a táborozási díjjal 
kapcsolatban, hívja a héten Pacsai Tecát. 

Szeretettel köszöntjük a Szabolcsi 
Adventista Vegyeskart és a velük érkezett 
vendégeket gyülekezetünkben. Köszön-
jük a délelőtti és a délutáni 
szolgálataitokat! Érezzétek jól magatokat 
nálunk!   

A ma délután 16 órakor kezdődő zenei 
áhítatra szeretettel várunk minden 
érdeklődőt!                                       

Holnap 14 órától a Szabolcsi Adventista vegyeskar a Szent István Bazilikában fog 
énekelni. 

Tájékoztatjuk a gyülekezetet, hogy július első szombatján sok testvérünk 
táborban lesz, ezért az úrvacsora július második szombatján, július 13-án lesz. 

Ma gyülekezetünk szükségleteire adakozunk, jövő szombaton gyülekezetünk missziós 
célkitűzéseire gyűjtjük adományainkat. 

 
 

JÖVŐ HÉTI PROGRAMJAINK 

ÁLLANDÓ HÉTKÖZNAPI ALKALMAINK 

HÍREINK 



                               „SERKENJ FEL, AKI ALUSZOL”                                                                 
 
 

„Sok embert Isten egészen másként lát, mint ahogy ők gondolják. Sokan 
gratulálnak maguknak a bűnökért, amiket nem követtek el, és elfelejtik 
számba venni azokat az elmulasztott jó és nemes tetteket, amiket Isten elvárt 
volna tőlük. Nem elég csupán fának lenni Isten kertjében. Gyümölcsöt is kell 
teremni. Isten számon kér tőlük minden elmulasztott jót, amit kegyelme 
erejével véghez vihettek volna. A mennyei könyvek nyilvántartása szerint 
hiába foglalják a helyet. De még az ő helyzetük sem teljesen reménytelen. Az 
Isten irgalmát semmibe vevőket és a kegyelmével visszaélőket a türelmes 
Szeretet még mindig védelmébe veszi. ’Annakokáért mondja: Serkenj föl, aki 
aluszol, és támadj fel a halálból, és felragyog tenéked a Krisztus. Meglássátok 
annakokáért, hogy mi módon okkal járjatok... Áron is megvegyétek az 
alkalmatosságot, mert a napok gonoszok’ (Ef 5:14-16).  
A próba idején fog meglátszani, ki tette Isten Igéjét élete szabályává. Nyáron 
nem lehet különbséget tenni az örökzöld és a többi fa között. De amikor 
eljön a tél és a fagy, az örökzöld változatlan marad, a többi fa pedig lehullatja 
leveleit. A kétszínű hitvallót sem lehet most megkülönböztetni az igazi 
kereszténytől. De küszöbön van az az idő, amikor a különbség nyilvánvaló 
lesz. Ha feltámad az ellenségeskedés, ha újra úr lesz a vakbuzgóság és a vallási 
türelmetlenség; ha lángra lobban az üldözés, a lágymelegek és a képmutatók 
meginognak, és feladják hitüket. De az igazi keresztény sziklaszilárdan megáll. 
Hite erősebb, reménysége fényesebb lesz, mint amilyen a jólét napjaiban volt. 
Ezt mondja a zsoltáríró: ’A Te bizonyságaid az én gondolataim’. ’A Te 
határozataidból leszek értelmes, gyűlölöm azért a hamisságnak minden 
ösvényét’(Zsolt 119:99-104).  
’Boldog ember az, aki megnyerte a bölcsességet. ’ ’Mert olyanná lesz, mint a 
víz mellé ültetett fa, amely a folyó felé bocsátja gyökereit, és nem fél, ha hőség 
következik, és a levele zöld marad; és a száraz esztendőben nem retteg, sem 
a gyümölcsözéstől meg nem szűnik’ (Péld 3:13; Jer 17:8).” 
    

 
(Ellen G. White: A nagy küzdelem – A Szentírás védőbástya c. fejezetből) 

GYÜLEKEZETI HÍREK 
 

2019. JÚNIUS 29. 
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN! 

ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 
 
 

  

 

„Mert minden, ami nyilvánvalóvá lett, az világos. 
Ezért mondja: Ébredj fel, aki alszol, támadj fel a 

halálból, és felragyog neked a Krisztus.” 

Ef 5:14 


