
A MAI PROGRAM     KÖZLEMÉNYEK 

  Naplemente 20:45 
                                                                                       

9:30                                                 SZOMBATISKOLA 

  
Áhítat   Molnár Imre  
Szombatiskola   Életszakaszok a családban  
   Mit látnak a házunkban?  
 

10:45 ISTENTISZTELET 

 
Hirdetések  ifj. Fekete István  

 Óravezető  Dán Ilona  
Kezdő ének  „Jöjjetek az ige kér…”                                   63:1-3 

 Ima   Dán Ilona  
 Szolgálat 
 Tized- és adományok begyűjtése 

Hálaige, hálaima  Takácsné Darabos Judit                     Zsolt 20:2-6 
Gyermektörténet  Klepács Csilla  
Vers   Nyári István 
Szolgálatok 

Igeszolgálat  Végh József                                     2Pét 1:4                                         
    Üdvösség Isten ígéretei által! 

Ének   „Úr Jézus Krisztus légy velünk…”                160:1-4 
Ima   Végh József  
Távozó ének            „Hadd legyek mindig híved…”                               331

   
17:00  TESTVÉRI ÓRA   
     

    Dr. Szabó János     

 

PÉNTEK 
 

18:00 SZOMBATKEZDŐ ÁHÍTAT   JÁRAI ZSOLT  
     

SZOMBAT 
 

9:30 SZOMBATISKOLA    Életszakaszok a családban  
     Szívbeli változás a végidőben  
 
10:50 ISTENTISZTELET  DR. SZIGETI JENŐ  
 
16:00 SZOMBATZÁRÓ ZENEI ÁHÍTAT      DR. SZIGETI JENŐ  
 
  
 

KEDD ESTE  18:00 SZOMBATISKOLAI TANÍTÓGYŰLÉS 
SZERDA   10.00 IMAÓRA 
 

 

AKIKÉRT A KÖVETKEZŐ HÉTEN IMÁDKOZZUNK: 
 

Gyülekezetünkből: Szalai Józsefné, Száraz Lajos, Száraz Lajosné, Szebeni Péterné, 
Székely Árpád és családja, Szemerics Kinga, Szentes Klára, Szentgyörgyi Katalin, 
Szigeti Balázs és családja, dr. Szigeti István és felesége, Szigeti László  
Betegeink: dr. Lukács Pálné Rózsika, Molnár Szabó Ilona, Takács Dóra, Takács 
Lajos, Varju Balázs 
Imakérések: Kérjük a testvéreket imádkozzunk Kiss Rékáért (Kis Domokos és 
Kiss Piroska lányáért) és Tarjáni Anikó gyógyulásáért.   
A Területről: Gyömrő – Szilvási András lelkész 

Dr. Bíró Dániel testvérünk elhunyt, amint megtudjuk a temetés időpontját, jelezzük a 
bulletinben. 

Szomorú szívvel értesítjük a gyülekezetet, hogy Tyentés Györgyné testvérünk elaludt az 
Úrban. Temetése június 27-én, csütörtökön 10.45-kor lesz az Új Köztemetőben (X. 
Kozma u. 8-10.) A jó Isten vigasztalását kívánjuk a családjának! 

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

Ma délután 17 órakor testvéri órát tartunk. Szeretettel hívjuk gyülekezetünk tagjait, és 
kérjük, hogy aki tud, mindenképpen vegyen részt ezen az alkalmon.  

A Balatonlellei gyermekiskolai táborba jelentkezett gyermekek szüleinek jövő 
szombaton, 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. 

Június 29-én, jövő szombaton a Szabolcsi 
Adventista Vegyeskar szolgál gyülekezetünkben.  

Aznap délután 16 órakor zenei áhítat 
keretében is a vegyeskar szolgálatát hallgathatjuk 
meg.                                       

Másnap, június 30-án, vasárnap 14 órától a 
Szent István Bazilikában fog énekelni a 
vegyeskar.  

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

Ma és a jövő szombaton is gyülekezetünk szükségleteire adakozunk. 

JÖVŐ HÉTI PROGRAMJAINK 

ÁLLANDÓ HÉTKÖZNAPI ALKALMAINK 

HÍREINK 



                               ISTENI TERMÉSZET RÉSZESI                                                                  
 
 

 

„’Amelyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket; 
hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek, kikerülvén a romlottságot, 
amely a kívánságban van e világon.’ (2Pt 1:4)  
Az egészséges keresztény lelkében Krisztus kialakította a dicsőség reménységét. 
Szereti az igazságot, a tisztaságot és a szentséget, lelki életerőről tesz bizonyságot 
és szereti Isten Igéjét. Keresi a kapcsolatot azokkal, akik ismerik az Igét, annak 
érdekében, hogy felfogja az Istentől nekik küldött fénysugarakat, amelyek 
kinyilatkoztatják Krisztust, és még drágábbá teszik őt a lélek számára. Akinek 
egészséges hite van, az felismeri, hogy Krisztus a lélek élete, és örömét leli abban, 
hogy lelkének minden erejét Ura iránti engedelmességre használja fel. A 
Szentlélek újjáteremtő ereje az ilyen lelket mindig megtartja Isten szeretetében.  
Péter ezt írja a keresztényeknek: Kegyelem és békesség adassék néktek 
bőségesen az Istennek és Jézusnak a mi Urunknak megismerésében. Mivelhogy 
az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és kegyességre 
való, annak megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával 
elhívott; amelyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg 
bennünket; hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek, kikerülvén a 
romlottságot, amely a kívánságban van e világon. Ugyanerre pedig teljes 
igyekezetet is fordítván, a ti hitetek mellé ragasszatok jó cselekedetet, a jó 
cselekedet mellé tudományt, a tudomány mellé pedig mértékletességet, a 
mértékletesség mellé pedig tűrést, a tűrés mellé pedig kegyességet, a kegyesség 
mellé pedig atyafiakhoz való hajlandóságot, az atyafiakhoz való hajlandóság 
mellé pedig szeretetet. Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem 
tesznek titeket hivalkodókká, sem gyümölcstelenekké a mi Urunk Jézus Krisztus 
megismerésére nézve. Mert akiben ezek nincsenek meg, az vak, rövidlátó, 
elfelejtkezvén a régi bűneiből való megtisztulásáról. Annakokáért, atyámfiai, 
igyekezzetek inkább a ti elhívatástokat és kiválasztatásotokat erőssé tenni; mert 
ha ezeket cselekszitek, nem ütköztök meg soha. Mert ekképpen gazdagon adatik 
majd néktek a mi Urunknak és megtartónknak, a Jézus Krisztusnak örök 
országába való bemenetel (2Pt 1:2-11)." 

 
(Ellen G. White: A Szentlélek eljő reátok  – Isteni természet részesei c. fejezet) 

GYÜLEKEZETI HÍREK 
 

2019. JÚNIUS 22. 
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN! 

ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 
 
 

  

 

„Amelyek által igen nagy és becses ígéretekkel 
ajándékozott meg bennünket; hogy azok által isteni 

természet részeseivé legyetek…” 

2Péter 1:4 


