
A MAI PROGRAM     KÖZLEMÉNYEK 

  Naplemente 19:10 

9:30                                                 SZOMBATISKOLA 

 
Áhítat   Bugyi Krisztián  
Szombatiskola   Az apostolok cselekedetei 
   A harmadik misszióút 
 

10:50 ISTENTISZTELET 

 
Hirdetések  Tyentés László 

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

 Ima   Bugyi Krisztián  
 Szolgálat 
 Tized- és adományok begyűjtése 

Hálaige   Tálas Enikő                                       Joel 2:24-25 
Hálaima   Görög Ernő  
Gyermektörténet Chelcea Dorin 
Szolgálatok   

 Igeolvasás  Tálas Enikő                                          1Kir 3:7-9                                                                  
 Igeszolgálat  Bihari Csaba             
    Bölcsesség! A korral jár?  

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

18:00  SZOMBATZÁRÓ ÁHITAT   
     

    Bihari Csaba   
    Kiskorú és nagykorú keresztény  

 

PÉNTEK 
 

18:00 SZOMBATKEZDŐ ÁHÍTAT  ORBÁN ZOLTÁN    
     

SZOMBAT 
 

9:30 SZOMBATISKOLA   Az apostolok cselekedetei 
    Jeruzsálemi letartóztatás 
 
10:50 ISTENTISZTELET ZARKA PÉTER  
    
 

18:00 SZOMBATZÁRÓ ÁHÍTAT     PALOTÁS KRISTÓF  
    GÓLYAELOSZTÓ  
 
 

KEDD ESTE  18:00 SZOMBATISKOLAI TANÍTÓGYŰLÉS 
SZERDA   10.00 IMAÓRA 
 

 

AKIKÉRT A KÖVETKEZŐ HÉTEN IMÁDKOZZUNK: 
 

Gyülekezetünkből: dr. Abaházi Attila és felesége, Abaházi Zoltán és családja, Ács 
Ernőné, dr. Ádám Endre, Antalné Szabó Csilla és családja, Arias Soto Félix, Bácsi 
Miklós és felesége, Bajusz Erika, Bakó Mária, Baksa Gábor és családja 
Betegeink: Balogh Lászlóné, Gál Ivánné, Gergely Mária, Gravuj Anna, Hugyecz 
Katalin, Molnár Ilona, dr.Saáry Istvánné, Takács Lajos és felesége, Ürge Károlyné 
Imakérések: Imádkozzunk Dán Sándor beteg édesanyjáért, Hangyás Lilikéért és 
olasz testvérünk, Benjámin súlyosan beteg ismerőséért, Ritáért.  
A Területről: Pápai Misszió – Szabó Attila lelkész 

Köszönjük a testvéreknek, hogy a múlt szombaton a Lovasberényi Gyülekezet 
kórusának megvendégeléséhez finom ételekkel járultak hozzá. Köszönjük a 
készséges szolgálatotokat! 

Gyülekezetünk gyermekkórusa zongoristát keres. Aki zongoratudásával szívesen 
segítené a gyermekek szolgálatát, kérjük keresse meg Baksa Anikót. 

A mai naptól folytatódik 12 órától a csengettyű- és 12.30-tól a furulyaoktatás. 
Várjuk a gyerekeket a tanítási alkalmakra.  

Kisgyermeket nevelő szülők részére szervezünk egy sorozatot az őket érdeklő, 
gyermekneveléssel kapcsolatos témákról. Szeretnénk ezért egy előzetes 
megbeszélést tartani a szülőknek ma délben az istentisztelet után a tárgyaló 
szobában. Hadházi-Borsos Réka várja az anyukákat, apukákat erre a megbeszélésre. 

Szeptember 10-én, hétfőn 18 órától folytatódik a Bibliai Szabadegyetem.  
Kéthetenként hétfőn a Jelenések könyvét vesszük át 13 részben. A kezdő alkalom 
előadója: Zarka Péter.  

Szeptember 15-én, jövő szombaton 18 órakor Palotás Kristóf Gólyaelosztó 
alkalmat tart a Budapesten egyetemi tanulmányaikat kezdő adventista fiataloknak.  

Szeptember 22-én, szombaton gyermekiskolai kórustalálkozó lesz 
gyülekezetünkben. 

Ma a Generál Konferencia világmissziós céljaira gyűjtjük adományainkat, jövő 
szombaton gyülekezetünk számára adakozunk.  
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 segítségeteket! 

 

HA ISTEN ÉLTET, A JÖVŐ HÉTEN 

 ÁLLANDÓ HÉTKÖZNAPI ALKALMAINK 

HÍREINK 



                                               BÖLCSESSÉG                                                                            
 
 

 
 

„Salamon szavai, amikor Istenhez imádkozott az ősi gibeoni oltár előtt, 
alázatosságról tanúskodtak. Azt is kifejezték, nagyon vágyik Isten 
megdicsőítésére. Ráeszmélt arra, hogy mennyei segítség nélkül épp olyan 
képtelen az őt terhelő kötelezettségeknek eleget tenni, akárcsak egy 
kisgyermek. Tudta, hogy nincs jó ítélőképessége. Nagy hiányérzete 
késztette arra, hogy bölcsességet kérjen Istentől. Nem önző célból vágyott 
olyan tudásra, amely mások fölé emeli. Szeretett volna hűségesen eleget 
tenni a reá háruló feladatoknak, és azt a lehetőséget választotta, melynek 
segítségével uralkodása megdicsőítheti Istent. Salamon soha nem volt 
olyan gazdag, bölcs és igazán nagy, mint amikor megvallotta: "De én még 
egészen fiatal vagyok, nem értek a kormányzáshoz."  
Nem személyválogató az az Isten, akit szolgálunk. Aki Salamonnak bölcs 
ítélőképességet adott, ma is kész ugyanezt az áldást adni gyermekeinek. 
"Ha pedig valakinek nincsen bölcsessége - jelenti ki Igéje -, kérjen 
bölcsességet Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad 
mindenkinek, és meg is kapja" (Jak 1:5). Ha valaki - aki terhet hordoz - 
jobban vágyik bölcsességre, mint gazdagságra, hatalomra és hírnévre, nem 
fog csalódni. Nemcsak azt tanulja meg a nagy Tanítótól, hogy mit tegyen, 
hanem azt is, hogyan tegye azt Isten tetszésére.  
Amíg Istennek szenteli életét az Isten által jó ítélőképességgel, 
tisztánlátással, tehetséggel megáldott ember, addig nem áhítozik magas 
pozíció után, és nem akar uralkodni. Bár szükséges, hogy emberek 
felelősséget hordozzanak, de az igazi vezető, ahelyett hogy elsőbbségért 
küzdene, inkább értelmes szívért imádkozik, hogy különbséget tudjon 
tenni jó és rossz között.” 
 
 

(Ellen G. White: Próféták és királyok – Salamon c. fejezetből) 

GYÜLEKEZETI HÍREK 
 

2018 SZEPTEMBER 8. 
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN! 

ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 
 

 

 

„Adj azért a te szolgádnak értelmes szívet, hogy tudja ítélni 
a te népedet, és tudjon választást tenni a jó és gonosz 

között; mert kicsoda kormányozhatja                                     
ezt a te nagy népedet?” 

1Kir 3:9 


