
A MAI PROGRAM     KÖZLEMÉNYEK 

  Naplemente 20:45 
                                                                                       

9:30/11:00                                              ISTENTISZTELET 
  

 

Hirdetések  Szabó Tímea /Kormosné dr. Döbrei Zsuzsanna  

Óravezető  Dr.Szabó János/Takácsné Darabos Judit   

Kezdő ének  „Ó! Ábrahám Ura…”                                  38:1-4 

 Ima   Dr.Szabó János/Takácsné Darabos Judit    

 Tized- és adományok begyűjtése 

Hálaige, hálaima Görög Ernő/Bugyi Krisztián 

                                                       5Móz 8:17-18 

Vers   dr Abaháziné Oláh Enikő/ Kurucz Margit  

Szolgálat  Fekete István  

Igeszolgálat  Dr. Szabó János              1Móz 22. fejezete                             

Úton hazafelé… - Ki a te Izsákod?  

Ima   Dr. Szabó János 

Záró ének            „Jézus vezessél, mint pásztor…”                       313:1-3 
 

 

     

SZOMBAT - ÚRVACSORA 
 
10:00  SZOMBATISKOLA          BARÁTSÁG – AZ ISTENTŐL KAPOTT KÜLDETÉS ÖRÖME 
       MIÉRT TEGYÜNK BIZONYSÁGOT? 
 

11:00  ISTENTISZTELET         DR. SZABÓ JÁNOS  
        JÉZUS ÉRINTÉSE – MK 5:21-43 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

KEDD ESTE  18:00 BIBLIATANULMÁNYOZÁS  
SZERDA   10.00 IMAÓRA 
 

AKIKÉRT A KÖVETKEZŐ HÉTEN IMÁDKOZZUNK: 
 

Gyülekezetünkből: Sándor Csaba és családja, Sárkány László, Simon András, 
Simon Beatrix, Simon Borbála, Simon Ildikó, Simon István, Simon Zoltán és 
felesége, Sipka Istvánné, Sipos Lajos, Török Zsuzsanna 
Betegeink: Kiss Piroska, Sós Sándor, 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: Isaszeg – Horváth Péter lelkész 

Kiss Piroska testvérünket elütötte egy autó a zebrán, kérjük imádkozzunk érte. Állapotáról 
később tudunk beszámolni. (Lánya, Kiss Réka telefonszáma: 30/197-7795.) 

Sós Sándor testvérünk, aki ápolóként dolgozik, egy hónapja elkapta a koronavírust. Azóta 
otthon gyógyul, családjával karanténban van, de sajnos még mindig pozitív a tesztje. Ez 
testileg és lelkileg is megviseli a családot. Kérjük imádkozzunk értük! 

Arias Soto Félix testvérünk és felesége nagyon betegek. Félixiet műteni kell, mert megrepedt 
a gerince. Aki segíteni tudna nekik bevásárlásban, háztartási feladatokban, az ő ellátásukban 
– akár egy-egy alkalommal is – kérjük jelezze Molnár Imre testvérnek. Imádkozzunk értük, 
hogy az Úr hozzon gyógyulást és megoldást számukra. (Félix telefonszáma: 06-1/204-2364.) 

Június 28-án, holnap kirándulást szervezünk a Rám-szakadékhoz. Találkozó: 10 órakor 
Dömösön, a Községháza előtti parkolóban. Cél: Rám-szakadék (távolság: 8 km). Érkezés: 
15 és 16 óra között Dömösre. Információ: Bugyi Krisztián (0670/671-5112). Szeretettel 
várjuk a kirándulni vágyókat! 

Június 30-ától keddenként 18 órától a szombatiskolai tanítói megbeszélést kibővítjük 
bibliatanulmányozássá, és nyitottá tesszük az érdeklődők számára.  

Júliustól szombat délelőttönként egy istentiszteletet tartunk 10 órától 12 óráig. 10-től fél 
11-ig szombatiskolai, majd 11 órától istentiszteleti alkalmunk lesz. A maszk viselése 
beltérben továbbra is kötelező marad. 

Július 4-én, jövő szombaton úrvacsorai istentiszteletet tartunk. Az úrvacsora 10 órakor 
kezdődik a lábmosással. A lábmosás ideje alatt egy csoportban átvesszük a szombatiskolát, 
majd 20 perces szünet után folytatódik az úrvacsorai istentisztelet igehirdetéssel és a jegyek 
kiosztásával. Kérjük, hogy a diakónusok értesítsék az úrvacsora időpontjáról és a speciális 
helyzetről a hozzájuk beosztott testvéreket. 

Ma és a jövő szombaton is gyülekezetünk szükségleteire adakozunk. 

 

JÖVŐ HETI PROGRAMJAINK 

ÁLLANDÓ HÉTKÖZNAPI ALKALMAINK 

HÍREINK 



                                      A HIT PRÓBÁJA                                                                         
 
 

 
 „Mórija hegyén Isten ismét megújította szövetségét, és ünnepélyes esküvel 
erősítette meg az Ábrahámnak és magvának ígért, minden eljövendő 
nemzedéken át tartó áldást: ’[...] Én magamra esküszöm azt mondja az Úr: 
mivelhogy e dolgot cselekedted, és nem kedveztél a te fiadnak, a te 
egyetlenegyednek: hogy megáldván megáldalak tégedet, és bőségesen 
megsokasítom a te magodat mint az ég csillagait, és mint a fövényt, mely a 
tenger partján van, és a te magod örökség szerint fogja bírni az ő 
ellenségeinek kapuját. És megáldatnak a te magodban a földnek minden 
nemzetségei, mivelhogy engedtél az én beszédemnek’ (1Móz 22:16-18). 
Ábrahám hitének nagy tette fényoszlopként áll, és megvilágítja Isten minden 
eljövendő korszakban élő szolgáinak ösvényét. Ábrahám nem tagadta meg 
Isten akaratának teljesítését. A háromnapos út alatt volt elég ideje 
gondolkozni és - ha akart volna - Istenben kételkedni. Úgy okoskodhatott 
volna, hogy fiának megölése miatt gyilkosnak fogják tartani, egy második 
Kainnak; ezért tanítását elvetnék és semmibe vennék: jót sem tehetne többé 
embertársainak. Úgy érvelhetett volna, hogy idős kora felmenti az 
engedelmesség alól. De a pátriárka nem folyamodott egyik mentséghez sem. 
Ábrahám is ember volt, a mienkhez hasonló indulatai és gyengéd érzelmei 
voltak. Nem kérdezte meg, hogyan teljesülhetnek az ígéretek, ha Izsákot 
megöli. Nem tanácskozott fájó szívével. Tudta, hogy Isten minden 
kívánalmában igaz és igazságos, és Ábrahám az utolsó betűig 
engedelmeskedett a parancsnak. 
  ’[...] Hitt pedig Ábrahám az Istennek, és tulajdoníttatott néki igazságul, és 
Isten barátjának neveztetett’ (Jak 2:23). Pál pedig ezt mondja: ’[...] akik hitből 
vannak, azok az Ábrahám fiai’ (Gal 3:7). Ábrahám hite a cselekedeteiben 
mutatkozott meg. ’Avagy Ábrahám, a mi atyánk, nem cselekedetekből 
igazíttatott-é meg, felvivén Izsákot, az ő fiát az oltárra? Látod, hogy a hit 
együtt munkálkodott az ő cselekedeteivel, és a cselekedetekből lett teljessé a 
hit’ (Jak 2:21-22).” 
 

(Ellen G. White: Pátriárkák és próféták – A hit próbája c. fejezetből)  

 

GYÜLEKEZETI HÍREK 

 

2020. JÚNIUS 27. 
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN! 

ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 
 

 

„Én magamra esküszöm, azt mondja az Úr: 
mivelhogy e dolgot cselekedted és nem kedveztél a 
te fiadnak, a te egyetlenegyednek: Hogy megáldván 
megáldalak tégedet, és bőségesen megsokasítom a 

te magodat, mint az ég csillagait…” 

1Móz 22:16-17 


