
A MAI PROGRAM     KÖZLEMÉNYEK 

  Naplemente 20:27 

9:30                                                 SZOMBATISKOLA 

 
Áhítat   Dr. Abaházi Attila  
Szombatiskola   Felkészülés a végidőre  
   Imádjátok a Teremtőt! 
 

10:50 ISTENTISZTELET 

 
Hirdetések  Vízvári Aladár   

 Óravezető  Molnár Imre  
Kezdő ének  „Jöjj, mondjunk hálaszót…”                            28:1-3 

 Ima   Molnár Imre  
 Szolgálat 
 Tized- és adományok begyűjtése 

Hálaige   Takácsné Darabos Judit                      1Tim 6:6-8 
Hálaima   ifj. Fekete István    
Gyermektörténet  Ősz-Farkas Krisztina  
Szolgálatok   

 Igeolvasás  Takácsné Darabos Judit                            Dán 12:3                                                                                     
 Igeszolgálat  Ban Gabriel                   
    Felkészülés a végidőre                              

Ének   „Az Úrra bízom sorsomat…”                       282:1-2 
Ima   Ban Gabriel                  
Távozó ének            „Ó! égi jó Atyánk…”       334:1 
   

16:00  SZOMBATZÁRÓ ÁHITAT   
     

Tamási Károly  
Megkésve szaladni Jézus után (Mk 10:17) 

 

PÉNTEK 
 

18:00 SZOMBATKEZDŐ ÁHÍTAT  ZARKA PÉTER  
     

SZOMBAT 
 

9:30 SZOMBATISKOLA   Felkészülés a végidőre 
    Végidei megtévesztések 
 
10:50 ISTENTISZTELET TÓTH SÁNDOR   
    INTÉZMÉNYEINKRŐL 
 

16:00 SZOMBATZÁRÓ ÁHÍTAT    Tóth Sándor  

     

KEDD ESTE  18:00 SZOMBATISKOLAI TANÍTÓGYŰLÉS 
SZERDA   10.00 IMAÓRA 
 

 

AKIKÉRT A KÖVETKEZŐ HÉTEN IMÁDKOZZUNK: 
 

Gyülekezetünkből: Hugyecz Katalin, Iordache Gabriella, Jakab Emőke és családja, 
Jakó Gyula és felesége, Juhos János és felesége, Juhos Márton, Kabai Józsefné, dr 
Kaiserné Kárpáti Magdolna, Katranicz Ferenc, Kékesi Jánosné, Kelemen Ferenc 
Betegeink: Balla Zsuzsa, Brust Zsuzsa, Gál Ivánné, Molnár Ilona, dr. Saáry 
Istvánné Ibi, Simon András, Takács Lajos és felesége 
Imakérések: Gergely Marika köszöni az érte mondott imákat, továbbra is 
imádkozzunk a felépüléséért.  Imádkozzunk Kisgyörgy Ervin testvérért, hogy a lába 
meggyógyuljon, és Benjámin testvér súlyosan beteg ismerőséért, Ritáért. Papp János 
testvérünket a jövő héten műtik. Az Úr legyen minden rászorulttal és gyógyítsa meg 
őket az orvosokon keresztül! 
A Területről: Érdi Gyülekezet és Dunaújvárosi Misszió – Gyürüs István és Gyürüs 
Istvánné lelkészek  

Tájékoztatjuk a gyülekezetet, hogy a mai napon gyülekezetünk gyermekkórusa a 
farmosi gyülekezetben szolgál. 

Szeretettel köszöntjük gyülekezetünkben Ban Gabriel testvért, az Adventista Egyház 
Dél-Erdélyi Egyházterületének elnökét, aki délelőtt hirdeti az igét, és Tamási Károly 
testvért, a Dél-Erdélyi Egyházterület titkárát, akinek az igehirdetése ma 16 órakor 
kezdődik.  

Szeretettel hívják a Tesz-Vesz Gyülekezet 
szervezői holnap a gyülekezet minden 
tagját és érdeklődő vendégét a 
Normafához egy vidám játékos, 
beszélgetéses, bográcsozós kirándulásra. 
Találkozás 10 órakor a 21-es busz 
Normafa megállójánál (Normakert 
Vendéglő). 
 

Ma gyülekezetünk szükségleteire gyűjtjük adományainkat, jövő héten a Magyar Unió 
– Teljes tagbevonás – célkitűzésére 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 



                                     KÉRJÜK AZ Ő ÁLDÁSÁT!                                                                    
 
 

„Lehet, hogy már jó ideje a keskeny úton járunk, de ez nem biztosíték arra, 
hogy végig is rajta maradunk. Ha a Szentlélek segítségével valaha is az Úrral 
jártunk, ez bizonyára azért volt lehetséges, mert kerestük Őt mindennapi 
imáinkkal és hitünkkel. A két olajfától az "arany" olaj arany-csatornákon át 
folyik hozzánk. De azok, akik nem ápolják kapcsolatukat a Lélekkel és nem 
keresik imádságos lelkülettel, nem várhatják, hogy majd meg is kapják az 
aranyolaj gyümölcseit, melyek a jóság, türelem, hosszútűrés, engedelmesség 
és a szeretet.  
Mindenikünknek el kell szakadnia a világtól, mely megtelt a bűnnel. Istennel 
nem csak rövid ideig kell együtt járnunk, s majd búcsút intve neki tovább 
járnunk a magunk feje után. Szilárd hittel kell rendelkeznünk, a hit 
cselekedeteiben való állhatatos megmaradással. Dicsőítenünk kell az Urat, és 
igaz jellemvonásokkal bemutatni az Ő dicsőségét. Senki sem győzhet kitartás, 
erőfeszítés nélkül, mely összhangban kell álljon a keresett dolog - az örök élet 
- értékével.  
A Szentlélek ma még osztogatja ajándékait azoknak, akik kérik. Kérd az Ő 
áldását! Itt az ideje, hogy még buzgóbban szenteljük oda magunkat az Úrnak. 
Ránk hárul a fáradságos, de örömteljes, áldásos munka, tudniillik Jézus 
jellemét kinyilatkoztatni azoknak, akik a sötétségben vannak. Azért 
hívattattunk el, hogy a végidő napjaiban hirdessük az igazságot. Mindehhez 
feltétlenül szükséges a Lélek befogadása. Imádkoznunk kellene ezért. Az Úr 
szeretné ha így tennénk. Nem voltunk odaadóak ezen a téren.  
Mit mondhatnék még testvéreimnek az Úr nevében? Milyen erőfeszítéseket 
tettünk ahhoz képest, amekkora világosságot jónak látott nekünk adni az Úr? 
Nem befolyásolhatnak látszólagos és külső okok. Amire szükségünk van, az 
a Szentlélek erőteljes munkája. ’Nem erővel, sem hatalommal, hanem az én 
lelkemmel! azt mondja a Seregeknek Ura.’ (Zak 4:6) Imádkozzunk 
szüntelenül, és miközben munkálkodunk, imáinkkal összhangban 
tanúsítsunk éberséget. Mikor imádkozol, higgy és bízz az Úrban. Eljött az idő 
a késői esőre, amikor az Úr bőven önti Szentlelkét reánk. Légy buzgó az 
imában, és várd a Lelket!” 

 
      (Ellen G. White: A Szentlélek eljő reátok – Kérjük az Ő áldását! c. fejezet) 

GYÜLEKEZETI HÍREK 
 

2018. MÁJUS 26. 
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN! 

ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 
 

 

 

"Az értelmesek pedig fénylenek, mint az égnek  
fényessége, és akik sokakat az igazságra visznek,                             

miként a csillagok örökkön örökké."  

Dán 12:3 


