
A MAI PROGRAM     KÖZLEMÉNYEK 

  Naplemente 20:02 

9:30                                                 SZOMBATISKOLA 

 
Áhítat   ifj. Fekete István 
Szombatiskola   Az apostolok cselekedetei 
   Péter szolgálata 
 

10:50 ISTENTISZTELET 

 
Hirdetések  Orbán Zoltán 

 Óravezető  Krajcsik Ramon  
Kezdő ének  „Ó! áldjuk most őt…”                                    36:1-3 

 Ima   Krajcsik Ramon  
 Szolgálat 
 Tized- és adományok begyűjtése 

Hálaige   Baksa Anikó                                      Mal 3:10-12 
Hálaima   Kurucz Margit   
Szolgálatok   

 Igeolvasás  Baksa Anikó                                        Jn 11:25-26                                                                        
 Igeszolgálat  Zarkáné Teremy Krisztina                    
    Az élet ajándéka    

Ének   „Jézus, add, hogy véled járjam…”                   284:1-2 
Ima   Zarkáné Teremy Krisztina  
Távozó ének            „Ó! égi jó Atyánk…”       334:1 
   

18:00  SZOMBATZÁRÓ ÁHITAT   
     

    Zarka Péter 
    A teremtés kezdeti időpontja (1Móz.1:1-3) 

 

PÉNTEK 
 

18:00 SZOMBATKEZDŐ ÁHÍTAT  MOLNÁR IMRE    
     

SZOMBAT 
 

9:30 SZOMBATISKOLA   Az apostolok cselekedetei 
    Pál első misszióútja  
 
10:50 ISTENTISZTELET OLÁH LÁSZLÓ  
    KRISZTUS ÉS A BÖRTÖNBEN LÉVŐ LELKEK 
    1Péter 3:17-22 
 

18:00 SZOMBATZÁRÓ ÁHÍTAT     OLÁH LÁSZLÓ  
    „VÁRVÁN A MI TESTÜNKNEK MEGVÁLTÁSÁT” 
 

     

KEDD ESTE  18:00 SZOMBATISKOLAI TANÍTÓGYŰLÉS 
SZERDA   10.00 IMAÓRA 
 

 

AKIKÉRT A KÖVETKEZŐ HÉTEN IMÁDKOZZUNK: 
 

Gyülekezetünkből: Szebeni Péterné, Székely Árpád és családja, Szemerics Kinga, 
Szentes Klára, Szentgyörgyi Katalin, Szigeti Balázs és családja, dr. Szigeti István és 
felesége, Szigeti László, Szilágyi Kálmán és felesége, Szilvássyné Sajgó Mária 
 

Betegeink: Gál Ivánné, Gergely Mária, Gravuj Anna, Hugyecz Ildikó, Molnár 
Ilona, Papp János, dr. Saáry Istvánné Ibi, Takács Lajos és felesége 
 

Imakérések: Imádkozzunk Dán Sándor beteg édesanyjáért, Hangyás Lilikéért és 
olasz testvérünk, Benjámin súlyosan beteg ismerőséért, Ritáért.  
 

A Területről: Lovasberényi Gyülekezet – Hites Gábor és Szilvási-Csizmadia 
Andrea lelkészek 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy hosszas szenvedés után Brust Zsuzsa testvérnőnk 
elaludt az Úrban. Temetésére augusztus 17-én, pénteken 9.45-kor lesz a Megyeri úti 
temetőben. Az Úr vigasztalja meg a családtagokat és a gyülekezetet! 

3 gyerekes, adventista család szorgalmas, megbízható, gyermekszerető házvezetőnőt 
keres (főzés, mosás, vasalás, precíz takarítás, gyermekek melletti segédkezés, 
felügyelet, stb.) kertes családi házba bentlakással, esetleg bejárással, havi fizetéssel, 
hosszútávra Budapest táblától 4 km-re (Alsónémedi). Előny: jó kommunikációs készség, 
jogosítvány, hangszer ismeret. Azonnali munkakezdés! Jelentkezés: 06-70-6411-931 

Ma istentisztelet után Baksa Anikó várja a gyerekeket kóruspróbára, mert közeledik a 
kecskeméti szolgálat és a szeptemberi gyermekiskolai kórustalálkozó ideje.  

Augusztus 25-én, szombaton gyülekezetünk gyermekkórusa Kecskeméten szolgál. 

Augusztus 25-én szombaton délután a Misszió Osztály hívja a testvéreket, hogy 
elhívásunknak eleget téve, menjünk ki az emberek közé és beszélgessünk, ismerkedjünk 
velük. Részletekről Takácsné Darabos Juditot kérdezhetjük.  

Augusztus 23-26-áig Az ASI Magyarország konferenciát szervez „Küldj el engem!” 
címmel a Dürer Rendezvényházban. Előadók: Balla Lóránd és Pavel Goia. 

Szeptember 1-jén, szombaton a lovasberényi gyülekezet kórusa látogat el 
gyülekezetünkbe. Ezen a napon 16 órakor kezdődik majd a zenés szombatzáró áhítat.  

Szeptember 22-én, szombaton gyermekiskolai kórustalálkozó lesz gyülekezetünkben. 

Ma és a jövő szombaton is gyülekezetünk céljaira adakozunk.  

 

HA ISTEN ÉLTET, A JÖVŐ HÉTEN 

ÁLLANDÓ HÉTKÖZNAPI ALKALMAINK 

HÍREINK 

tel:06-20-313-2264


                                          AZ ÉLET AJÁNDÉKA                                                                         
 
 

„Márta sietett Jézus elé, szívét ellentmondó érzelmek gyötörték. Jézus arcán 
ugyanazt a gyöngédséget, szeretetet látta kifejeződni, amit mindig. Rendületlenül 
bízott Benne, drága, és Jézus által is szeretett testvérére gondolt. Szívbe markoló 
fájdalommal, amiért Krisztus nem jött előbb, de mégis reménykedve - Ő még 
most is megvigasztalhatja őket valahogyan - szólt: ’Uram, ha itt lettél volna, nem 
halt volna meg a testvérem’ (Jn 11: 21). A gyászolók által keltett kavarodásban a 
nővérék újra és újra e szavakat ismételték. Jézus emberi és isteni együttérzéssel 
tekintett a fájdalmas, gondterhelt arcba. Márta nem szándékozott felidézni a 
múltat. Szenvedélyes szavai mindent kifejeztek: ’ Uram, ha itt lettél volna, nem 
halt volna meg a testvérem’ (Jn 11:21). Ám amikor a szerető arcba nézett, 
hozzátette: ’De most is tudom, hogy amit csak kérsz az Istentől, megadja néked 
az Isten’(Jn 11:22). Jézus így bátorította hitét: ’Feltámad a te testvéred’ (Jn 11:23). 
Válasza nem azonnali változás reményét kívánta felcsillantani. Márta gondolatait 
testvérének jelenlegi újjáteremtésén túlra terelte - az igazak feltámadására. Tette 
ezt azért, hogy Lázár feltámadásában Márta az összes igaz halottak 
feltámadásának zálogát lássa, biztosítékot, hogy ez be fog következni a Megváltó 
ereje által. Márta így felelt: ’Tudom, hogy feltámad a feltámadáskor, az utolsó 
napon’(Jn 11:24). Jézus továbbra is a helyes irányba akarta terelni hitét, ezért 
kijelentette: ’Én vagyok a feltámadás és az élet’ (Jn 11:25). Krisztusban van az 
eredeti, nem kölcsönvett, nem mástól származó élet. ’Akié a Fiú, azé az élet’ (1Jn 
5:12). Krisztus istensége az örök élet biztosítéka a hívő számára. ’Aki hisz 
énbennem - mondta Jézus - ha meghal is, él; és aki csak él és hisz énbennem, 
soha meg nem hal. Hiszed-é ezt?’ (Jn 11:25-26) Krisztus itt előretekint második 
eljövetelének idejére. Akkor a meghalt igazak feltámadnak romolhatatlanságban, 
az élő igazak pedig elragadtatnak a mennybe, anélkül, hogy megízlelnék a halált. 
A csoda, mellyel Krisztus feltámasztotta Lázárt a halálból, az összes elhalt igazak 
feltámasztását jelképezi. Szavai és cselekedetei által Jézus a feltámadás 
Szerzőjének jelenti ki magát. Ő, aki hamarosan kereszthalált halt, ott állt a halál 
kulcsaival a sír legyőzőjeként, s kinyilvánította: joga és hatalma van, hogy örök 
életet adjon. A Megváltó szavaira: ’Hiszed-é ezt?’ (Jn 11:26) Márta így felelt: 
’Igen, Uram, én hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az Istennek Fia, aki e világra 
jövendő vala’ (Jn 11:27). Nem fogta fel Krisztus szavait teljes jelentőségükben, 
de megvallotta, hogy hisz istenségében, s bízott abban, hogy Ő mindent képes 
megtenni, ami csak jónak látszik Neki. 

         (Ellen G. White: Jézus élete – „Lázár. jöjj ki!” c. fejezetből) 

GYÜLEKEZETI HÍREK 
 

2018. AUGUSZTUS 11. 
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN! 

ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 
 

 

"Monda néki Jézus: Én vagyok a feltámadás és az élet,    
aki hisz én bennem, ha meghal is él; És aki csak él és hisz 

énbennem, soha meg nem hal. Hiszed-é ezt?” 

Jn 11:25-26 


