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Hirdetések  dr.Abaháziné Oláh Enikő/Tyentés László 

Óravezető  Dr.Szabó János/Vízvári Aladár   

Kezdő ének  „Egek nagy királya…”                                  32:1-3 

 Ima   Dr.Szabó János/Vízvári Aladár   

 Tized- és adományok begyűjtése 

Hálaige, hálaima  Szentes Klára/Tajti Enikő                 Joel 2:23-26 

Vers   dr.Abaháziné Oláh Enikő/Bugyi Krisztián 

Szolgálat  Zenekar   

Igeszolgálat  Dr.Szabó János         Prédikátor könyve 12. fej.                                 

Elfogadod-e a meghívást? 

Ima   Dr.Szabó János 

Záró ének            „Nagy békességük vagyon azoknak…”            68:1-2, 6 
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AKIKÉRT A KÖVETKEZŐ HÉTEN IMÁDKOZZUNK: 
 

Gyülekezetünkből: Molnár Imre és családja, Molnár Patrícia és családja, Molnár Szabó 
Ilona, Mózsi János és felesége, dr. Náday Gyula, Nagy Attila, Nagy György, Nagy Jenőné, 
Nagy József Miklós, Nagyné Gál Vilma, Nagypál Győző és felesége, Nordfält Ágnes  
Betegeink: Arias Soto Félix és felesége, Korondi Erzsébet, Molnár Szabó Ilona, Nagy 
György 
Imakérések: Imádkozzunk Ádám Endre édesanyja, Sztrojiny Botond és Balla Zsuzsanna 
lányának gyógyulásáért.  
A Területről: Győr – Tóth Szilárd lelkész 

A járványhelyzet javulása alapján az Unióbizottság eldöntötte, hogy 2020. március 
17-e óta hozott unióbizottsági és elnökségi döntéseket május 20-án a következők 
szerint módosítja visszavonásig: 

 Az Unióbizottság továbbra is 2020. június első szombatjától tanácsolja, de 2020. 
május 29-től engedélyezi az istentiszteletek és a közösségi élet fokozatos 
újraindítását a Hetednapi Adventista Egyház Magyar Uniója területén működő 
valamennyi gyülekezetben, szórványban és kiscsoportban a következő feltételekkel: 
a rendezvények a gyülekezeti bizottság döntése alapján kezdődnek; a törvényi 
előírásokat betartják; a lelkészeknek és gyülekezeti bizottságoknak küldött levélben 
foglalt óvintézkedéseket betartják. 

Az Unióbizottság megbízza az unió és az egyházterületek elnökségeit, hogy 
folyamatosan kísérjék figyelemmel a mindenkori törvényi előírásokat, és 
egészségügyi szakemberek bevonásával alkossanak részletszabályokat és ajánlásokat 
a gyülekezeti közösségek és az evangélium munkásainak védelmében. 

Az Unióbizottság elhatározza, hogy 2020. év augusztus 31-ig a Hetednapi 
Adventista Egyház sem ingatlanjaiban, sem külső helyszínen bentlakásos 
(„ottalvós“) tábort nem szervez. A balatonlellei és bózsvai táborhelyeken egyéni 
nyaralásra ez évben is lehetőséget biztosítunk. 

Az Unióbizottság felhívja minden hittestvér figyelmét a hatályos járványügyi 
rendelkezések és a személyes higiénés előírások betartásának fontosságára, mely 
erkölcsi kötelességünk is, “mert az egész törvény ebben az egy igében teljesedik be: 
"Szeresd felebarátodat, mint magadat.“ (Gal. 5:14) Ennek értelmében hordozzuk 
továbbra is imáinkban az egészségügyi dolgozókat, segítsünk a nehéz anyagi 
helyzetbe jutottaknak, és találjuk meg a keresztény szolgálat megfelelő formáit. 
Hisszük, hogy az elhúzódó válságból megerősödött hittel, reménnyel és szeretettel 
fogunk kikerülni!” 

Ma a Magyar Unió missziós céljaira gyűjtjük adományainkat, jövő szombaton 

gyülekezetünk szükségleteire adakozunk. 
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                                   ERŐ A GYŐZELEMHEZ                                                                         
 
 

„’Örvendezz ifjú a te ifjúságodban, és vidámítson meg téged a te szíved a te 
ifjúságodnak idejében, és járj a te szívednek utaiban, és szemeidnek látásiban; de 
megtudd, hogy mindezekért az Isten tégedet ítéletre von!’ (Préd 12:1) 
Ha átadjuk magunkat Istennek, nagy előnyökhöz jutunk. Így ha jellembeli 
hiányosságaink vannak - márpedig mindannyiunknak vannak -, akkor 
egyesülhetünk azzal, aki elég hatalmas megmentésünkhöz. Tudatlanságunkat 
egyesíthetjük az ő bölcsességével, törékenységünket az ő tartós erejével, s mint 
Jákób, mi is Isten fejedelmévé válhatunk. Ha összeköttetésben vagyunk Izráel 
Istenével, fentről jövő erőt kaphatunk, mely képessé tesz bennünket a 
győzelemre, s ha részt kapunk az isteni szeretetből, akkor utat találhatunk az 
emberek szívéhez is. Remegő kezünk megerősödhet, amikor a Végtelen trónját 
szorítjuk, s így szólunk: ’Nem bocsátlak el téged, míg meg nem áldasz engemet.’ 
(1Móz 32:26) 
Isten bizonyosságát adta annak, hogy megáld minket és áldássá tesz; ez a mi 
világosságunk, örömünk és győzelmünk. Amikor az ifjak megértik, mit jelent, ha 
a szívükben Isten kegyelme és szeretete lakik, akkor kezdik felismerni Jézus 
vérén megváltott jogaik értékét, Istennek szentelik képességeiket és minden 
Istentől kapott erejükkel azért küzdenek, hogy tálentumaikat a Mester 
szolgálatában használják fel. 
A fiatalok egyetlen biztonsága a bűn és rémtettek korszakában az lehet, ha élő 
kapcsolatban maradnak Istennel. Meg kell tanulniuk, hogyan keressék Istent, 
hogy Szentlelke betölthesse őket s úgy cselekedjenek, mint akik tudják, hogy a 
menny egész serege érdeklődéssel és féltő szeretettel szemléli őket, készen arra, 
hogy szolgáljanak nekik a veszélyes helyzetekben és a szükség idején. Az ifjakat 
figyelmeztetésekkel és utasításokkal kell elbarikádozni a kísértések ellen. Meg kell 
tanítani nekik, milyen lelkesítő feladatokat tartogat számukra Isten Igéje. De 
ecsetelni kell előttük azt is, milyen veszéllyel jár az, ha csak egyetlen lépést is 
tesznek a gonoszság mellékútjain. Meg kell tanítani őket arra, hogy tiszteljék 
Istennek a szent helyekre vonatkozó tanácsait. Úgy kell irányítani őket, hogy 
határozottan ellenálljanak a gonosznak, és elhatározzák, hogy nem fognak olyan 
ösvényre lépni, ahová nem várhatják, hogy Jézus elkísérje őket és áldását adja 
rájuk.” 

(Ellen G. White: A Szentlélek eljő reátok – Az 
ifjúság erőt kap a győzelemhez c. fejezet)  
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2020. JÚNIUS 6. 
 

NAGY ÖRÖMMEL KÖSZÖNTÜNK ÚJRA 

MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN! 

ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 
 

 
 

„A dolognak summája, mindezeket hallván, ez: az 
Istent féljed, és az ő parancsolatait megtartsad; mert 

ez az embernek fődolga!” 

Préd 12:15 


