
A MAI PROGRAM     KÖZLEMÉNYEK 

  Naplemente 20:39 

9:30                                                 SZOMBATISKOLA 

 
Áhítat   Molnár Imre  
Szombatiskola   Felkészülés a végidőre  
   Amerika és Babilon  
 

10:50 KERESZTSÉGI ISTENTISZTELET 

 
Hirdetések  Chelcea Dorin    

 Óravezető  Krajcsik Ramon  
Kezdő ének  „Dicsérjük Istent, a jóság Istenét…”                  16:1-3 

 Ima   Krajcsik Ramon  
 Szolgálat 
 Tized- és adományok begyűjtése 

Hálaige   Hadházi-Borsos Réka                        Joel 2:24-25 
Hálaima   dr. Abaháziné Oláh Enikő  
Gyermektörténet  Zarka Péter  
Szolgálatok   

 Igeolvasás  Hadházi-Borsos Réka                               Jn 3:5-7                                                                                     
 Igeszolgálat  Zarka Péter                   
    Ki a meghatározó életedben?                            

Ének   „Az egyháznak csak Jézus…”                       306:1-2 
Ima   Zarka Péter            
Távozó ének            „Ó! égi jó Atyánk…”       334:1 
   

18:00  SZOMBATZÁRÓ ÁHITAT   
     

Zarka Péter  
 

 

PÉNTEK 
 

18:00 SZOMBATKEZDŐ ÁHÍTAT  ZARKA PÉTER  
     

SZOMBAT 
 

9:30 SZOMBATISKOLA   Felkészülés a végidőre 
    Isten pecsétje vagy a fenevad bélyege?  
 
10:50 ISTENTISZTELET KÖRMÖCZI MIKLÓS  
    LÁTOMÁS AZ ISTENTISZTELETRŐL (JEL.4:9-11) 
 

18:00 SZOMBATZÁRÓ ÁHÍTAT    KÖRMÖCZI MIKLÓS    
    SZEMBESÜLJ A GÓLIÁTODDAL - VETÍTÉSSEL 
    KÜZDELMÜNK A GONOSZ ERŐK ELLEN 

KEDD ESTE  18:00 SZOMBATISKOLAI TANÍTÓGYŰLÉS 
SZERDA   10.00 IMAÓRA 
 

 

AKIKÉRT A KÖVETKEZŐ HÉTEN IMÁDKOZZUNK: 
 

Gyülekezetünkből: Knezsovits Bogdánné, Knezsovits Ibolya, Kocsis Jenő és 
felesége, Kodori Lajos és felesége, Kohulák Ferencné, Kohulák Mária, Kokovay 
Sándorné, Kolozsi Sándorné, Konkolyné Varga Zsuzsanna 
Betegeink: Balla Zsuzsa, Brust Zsuzsa, Gál Ivánné, Molnár Ilona, dr. Saáry 
Istvánné Ibi, Takács Lajos és felesége 
Imakérések: Imádkozzunk Gergely Marika, Gravuj Anna, Kisgyörgy Ervin és 
Papp János testvérek felépüléséért. Gondoljunk imáinkban Benjámin testvér 
súlyosan beteg ismerősére, Ritára.  
A Területről: Fehérvárcsurgói Gyülekezet – Stramszki István lelkész  

Pacsai Teca kéri, hogy a balatonlellei Gyermekiskolai táborba jelentkezett 
gyermekek szülei és minden gyermektanító ma istentisztelet után egy 
megbeszélésre menjen a tárgyalóterembe. Továbbá kérjük, hogy a szülők keressék 
őt a tábordíj második részletének befizetésével.  

 

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. 

Kirándulni megyünk holnap, június 10-én. Találkozó: 9 órakor Újpest-
Városkapunál, a Visegrádra induló busznál. Cél: Visegrád, táv: 8-10 km. További 
információk a faliújságon és ifj. Fekete Istvánnál.  

Ma és a jövő szombaton is gyülekezetünk szükségleteire gyűjtjük adományainkat. 
  

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 



                            AKITŐL AZ ÚJ ÉLET SZÁRMAZIK                                                            
 
 

„Ahhoz, hogy Isten elfogadhassa szolgálatunkat, ’újjá kell születnünk’. 
Természetes hajlamaink ellentétesek Isten Lelkével, le kell azokat vetnünk. Új 
férfiakká és nőkké kell válnunk Jézus Krisztusban. Régi életünket új élettel kell 
felváltani, olyan élettel, mely telve van szeretettel, bizalommal és készséges 
engedelmességgel. Gondolod, hogy egy ilyen változás nem szükséges ahhoz, 
hogy belépj Isten országába? Figyeld meg a mennyei Felség szavait: ’Szükség 
néktek újonnan születnetek!’ (Jn 3:7) ’Bizony mondom néktek, ha meg nem 
tértek és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, semmiképpen nem mentek 
be a mennyeknek országába.’ (Mt 18:3) Ha ez a változás nem megy végbe 
bennünk, nem szolgálhatunk Istennek tetszően. Munkánk eredménytelen lesz, 
földi tervekkel kezdünk foglalkozni, idegen tűz, Istennel szembeni 
tiszteletlenség lesz az áldozatunk. Életünk szentségtelen és boldogtalan lesz, 
nyugtalansággal és bajjal telik meg.  
A szív megváltozása - melyet az újjászületés jelenít meg - csak a Szentlélek 
hathatós munkájának eredménye lehet. Egyedül Ő tud megtisztítani minket 
minden tisztátalanságtól. Ha megengedjük, hogy megolvassza és átalakítsa 
szívünket, akkor felismerjük Isten országának jellegét, és rájövünk, hogy 
szükséges megváltoznunk ahhoz, hogy ebbe az országba beléphessünk. A 
büszkeség és az önszeretet ellenáll Isten Lelkének; a lélek minden természetes 
hajlama elzárkózik attól a változástól, hogy az önteltségből és büszkeségből 
Krisztus szelídsége és szerénysége legyen. Ha azonban az örök élet felé vezető 
ösvényen haladunk, akkor nem szabad hallgatnunk az ’én’ suttogására. 
Alázattal és bűnbánattal kell könyörögnünk mennyei Atyánkhoz: ’Tiszta szívet 
teremts bennem, oh Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem.’ (Zsolt 51:12) 
Ha isteni világosságot kapunk, és együttműködünk a mennyei hírnökökkel, 
akkor ’újjászülettünk’, Krisztus ereje által megszabadultunk bűneink terhétől.  
Krisztus azért jött el világunkba, mert látta, hogy az emberek elveszítették Isten 
képmását és természetét. Látta, hogy messzire eltértek a békesség és tisztaság 
ösvényétől, és ha magukra maradnak, akkor sohasem találnak vissza. Tökéletes 
és teljes kegyelmet hozott, hogy kőszívünket hússzívvé, bűnös természetünket 
pedig az ő hasonlatosságára alakítsa át, hogy miközben az isteni természet 
részeseivé válunk, előkészülhessünk a mennyei udvarokba.” 

 
(Ellen G. White: A Szentlélek eljő reátok – Akitől az új élet származik c. fej.) 

GYÜLEKEZETI HÍREK 
 

2018. JÚNIUS 9. 
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN! 

ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 
 

 

 

" Felelt Jézus: Bizony, bizony mondom néked: Ha valaki 
nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten 
országába. Ami testtől született, test az; és ami Lélektől 

született, lélek az.” 

Jn 3:5-6 


