
A MAI PROGRAM     KÖZLEMÉNYEK 

  Naplemente 19:50 

9:30                                                 SZOMBATISKOLA 

 
Áhítat   Vízvári Aladár 
Szombatiskola   Az apostolok cselekedetei 
   Pál első misszióútja  
 

10:50 ISTENTISZTELET 

 
Hirdetések  Tokics Ildikó  

 Óravezető  Tyentés László  
Kezdő ének  „Isten örök szeretete…”                                115:1-3 

 Ima   Tyentés László  
 Szolgálat 
 Tized- és adományok begyűjtése 

Hálaige   Tyentés Emese                                    2Kor 9:6-8 
Hálaima   Molnár Éva  
Szolgálatok   

 Igeolvasás  Tyentés Emese                                   1Pét 3:17-22                                                                      
 Igeszolgálat  Oláh László                    
    Krisztus és a börtönben lévő lelkek  

Ének   „Egy drága forrást ismerek…”                       132:1,3 
Ima   Oláh László  
Távozó ének            „Ó! égi jó Atyánk…”       334:1 
   

18:00  SZOMBATZÁRÓ ÁHITAT   
     

    Oláh László  
    „Várván a mi testünknek megváltását” 

 

PÉNTEK 
 

18:00 SZOMBATKEZDŐ ÁHÍTAT  SIMON ISTVÁN   
     

SZOMBAT 
 

9:30 SZOMBATISKOLA   Az apostolok cselekedetei 
    A jeruzsálemi zsinat  
 
10:50 ISTENTISZTELET ZARKA PÉTER 
    
 

18:00 SZOMBATZÁRÓ ÁHÍTAT     ZARKA PÉTER 
     
 
     

KEDD ESTE  18:00 SZOMBATISKOLAI TANÍTÓGYŰLÉS 
SZERDA   10.00 IMAÓRA 
 

 

AKIKÉRT A KÖVETKEZŐ HÉTEN IMÁDKOZZUNK: 
 

Gyülekezetünkből: Szövérfi Ernő és családja, Sztrojiny Csaba és felesége, Sztrojiny 
Róbert és családja, Takács Lajos és felesége, Takácsné Darabos Judit és családja, dr. 
Tarjáni Géza és felesége, Tarnai Attila és felesége, Tokics Ildikó és családja 
Betegeink: Gál Ivánné, Gergely Mária, Gravuj Anna, Hugyecz Katalin, 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: Nagykanizsai Gyülekezet – Frend László lelkész 

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 

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. Az esti 
plenális előadások (18.30-tól) regisztráció nélkül is látogathatók. (Részletes program a 
faliújságon.) 25-én, szombaton 18.00 órától az Új Advent Kórustársaság koncertje 
kerül megrendezésre a konferencia helyszínén. 

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

Szeptember 1-jén szombaton szeretnénk 
megvendégelni a lovasberényi kórust, ezért 
kérjük, hogy testvéreink járuljanak hozzá a közös 
ebédhez főtt-, sült ételekkel, salátákkal, 
gyümölcsökkel, sütikkel. Köszönjük! 

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


                                     A LELKEK MEGMENTÉSE                                                                
 
 

 „’Minthogy az Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltette magával a világot, 
nem tulajdonítván nékik az ő bűneiket, és reánk bízta a békéltetésnek 
igéjét.’(2Kor 5:19)  
A megváltás tervében az emberek és az angyalok összhangban dolgoznak, 
miközben Isten igazságára tanítják azokat, akik nem ismerik azt, hogy 
megszabadulhassanak a bűn kötelékeiből. Csak az igazság teheti szabaddá az 
embert. Minden teremtmény számára hirdetni kell azt a szabadságot, mely az 
igazság ismeretéből ered. Mennyei Atyánk, Jézus Krisztus, és a mennyei angyalok 
mindannyian érdeklődnek e nagy és szent munka iránt.  
Azt a magasztos kiváltságot kaptuk Istentől, hogy nyilvánvalóvá tegyük az Ő 
jellemét azáltal, hogy önzetlenül törekszünk embertársainkat megmenteni a 
romlásból, melyben elmerültek. Minden emberi lelket - aki engedte, hogy a 
Szentlélek őt megvilágosítsa - felhasznál az Úr az általa elgondolt terv 
véghezvitelénél. Az egyház feje Krisztus és Őt fogja legjobban megdicsőíteni, ha 
egyházának minden tagja részt vesz a lelkek megmentésének munkájában...  
Nagyobb öröm van a mennyben egyetlen bűnös megtérésén, mint 
kilencvenkilencen, akiknek nincs szüksége megtérésre. Amikor meghalljuk, hogy 
egyes helyeken győzedelmeskedik az igazság, akkor az egész gyülekezet 
csatlakozzék az öröménekhez és küldjön hálaimát az Úrhoz. Dicsőítsük meg az 
Úrnak nevét, hogy még nagyobb buzgalommal váljunk Isten munkatársaivá. Az 
Úr sürget minket, hogy hajtsuk végre utasítását: ’Elmenvén e széles világra, 
hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek.’ (Mk 16:15) De szükségünk 
van arra is, hogy nagyobb teret engedjünk a Szentlélek munkájának abban, hogy 
a munkások összefogjanak és egységes hadtestként, erőteljesen nyomuljanak 
előre.  
Emlékezzünk mindannyian arra, hogy ’látványossága lettünk a világnak, úgy 
angyaloknak, mint embereknek’. (1Kor 4:9) Ezért mindannyiunknak alázattal és 
félelemmel kell feltennünk a kérdést: ’Mi az én feladatom?’ A Lélek átalakító 
befolyását fogja bizonyítani, ha utunk során minden lépésünknél teljesen Isten 
szolgálatára szenteljük magunkat.” 

          
 
(Ellen G. White: A Szentlélek eljő reátok – Az egész mennyet 
érdekli a lelkek megmentése c. fejezet) 

GYÜLEKEZETI HÍREK 
 

2018. AUGUSZTUS 18. 
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN! 

ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 
 

 

"…megölettetvén ugyan test szerint, de megeleveníttetvén 
lélek szerint; amelyben elmenvén, a tömlöcben lévő 

lelkeknek is prédikált.” 

1Péter 3:18-19 


