
A MAI PROGRAM     KÖZLEMÉNYEK 

  Naplemente 20:43 
                                                                                       

9:30                                                 SZOMBATISKOLA 

  
Áhítat   Sztrojiny Csaba 
Szombatiskola   „Énvelem cselekedtétek meg” 
   Isten a Teremtő  
 

10:45 ISTENTISZTELET 

 
Hirdetések  Ráczné Koska Marianna  
Óravezető  ifj. Fekete István  
Kezdő ének  „Felséges Úr Isten…”                                       1:1-3                                                        

 Ima   ifj. Fekete István  
 Szolgálat 
 Tized- és adományok begyűjtése 

Hálaige, hálaima  Kurucz Margit                                   2Kor 9:9-11 
Vers   Nyári István 
Szolgálatok 

Igeszolgálat  Vízvári Aladár          Nehémiás 5. fejezete                                     
    „Nem jó dolog ez, amit ti cselekszetek”  

Ének   „Soha el nem hagylak Téged…”                      48:1-4 
Ima   Vízvári Aladár  
Távozó ének            „Hadd legyek mindig híved…”                               331

   
17:00  SZOMBATZÁRÓ ÁHITAT   
     

    Vízvári Aladár  
     

 

PÉNTEK 
 

18:00 SZOMBATKEZDŐ ÁHÍTAT  DR. SZABÓ JÁNOS  
     

SZOMBAT 
 

9:30 SZOMBATISKOLA   „Énvelem cselekedtétek meg” 
    Jobb világ készül  
 
10:50 ISTENTISZTELET DR. SZABÓ JÁNOS  
    ÚRVACSORAI ISTENTISZTELET  
 
17:00 SZOMBATZÁRÓ ÁHÍTAT     ZARKA PÉTER  
 
 

KEDD ESTE  18:00 SZOMBATISKOLAI TANÍTÓGYŰLÉS 
SZERDA   10.00 IMAÓRA 
 

 

AKIKÉRT A KÖVETKEZŐ HÉTEN IMÁDKOZZUNK: 
 

Gyülekezetünkből: dr. Tarjáni Géza és felesége, Tarnai Attila és felesége, dr. Tokics 
Imre és felesége, Tokics Péter és családja, Tóth Béláné, Tóth János, Tóth Jánosné, Tóth 
Sándor, Tyentés László és felesége, Urbán Enikő és családja 
Betegeink: dr. Lukács Pálné Rózsika, Molnár Szabó Ilona, Takács Dóra, Takács Lajos, 
Varju Balázs 
Imakérések: Kérjük a testvéreket, hogy imádkozzunk Kiss Rékáért (Kis Domokos és 
Kiss Piroska lányáért) és Tarjáni Anikó gyógyulásáért.   
A Területről: Hidas és Kaposvár – Petőh Imre lelkész 

Gyülekezetünk gyermekiskolai csoportjai, tanítói, szülők Balatonlellén vannak. 
 

Szeretettel 
köszöntik a 

gyülekezetet! 
 
 

Értesítjük a gyülekezetet, hogy Szilágyi Kálmán testvérünk vasárnap elaludt az Úrban. 
Temetése július 10-én, szerdán 12.15-kor a Kispesti temetőben lesz (1194 Budapest, 
Puskás Ferenc u. 3.) Imádkozzunk a gyászoló családért! 

Július 13-án, jövő szombaton úrvacsorai istentiszteletünk lesz. Kérjük a diakónusokat, 
hogy értesítsék a hozzájuk beosztott testvéreket erről.  

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

2019. augusztus 29-31-ig az ASI Magyarország Kongresszusa kerül megrendezésre 
Budapesten. A Kongresszus témája: Készülj Istened elé! A konferencia helyszíne 
csütörtökön és pénteken a Terézvárosi Adventista Gyülekezet, szombaton a Dürer 
Rendezvényház (1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 19-21.). Előadók: Helmuth Haubeil 
lelkész Németországból és Végh József testvérünk. Szombat délután az Új Advent 
Kórustársaság hangversenyére kerül sor a Konferencián a Dürer Rendezvényházban. 
Az eseményről a plakát a faliújságon megtekinthető. 

Egyházunk MentŐ Mentálirodájában (XI. Bartók B. út 7.) lehetőség nyílik 
pszichoterapeuta szakember felkeresésére. Tájékoztató lapok a bejáratnál elvehetők. 

Ma gyülekezetünk missziós célkitűzéseire gyűjtjük adományainkat, jövő szombaton a 
világmisszióhoz járulunk hozzá adományainkkal. 

JÖVŐ HÉTI PROGRAMJAINK 

ÁLLANDÓ HÉTKÖZNAPI ALKALMAINK 

HÍREINK 



                 KRISZTUS SZAVA SZERINTI CSELEKEDETEK                                          
 
 

„’És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek 
megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes 
akarata.’(Róm 12:2)  
Az ember része lelkének üdvösségében az, hogy higgyen Jézus Krisztusban, 
aki tökéletes Üdvözítő, de nem mások, hanem önmaga számára. A menny 
Istenében kell bíznia, Őt kell szeretnie és félnie. Van egy bizonyos munka, 
amit el kell végezni. Az embernek ki kell szabadulnia a bűn hatalmából. 
Istennek pedig minden jó munkáját el kell végeznie benne. Ha Krisztus szavai 
szerint cselekszik, akkor szent bizonyossága lehet afelől, hogy házát szilárd 
alapra építette. De ha hallgatja, elmondja és prédikálja Krisztus szavait, ám 
nem cselekszi azokat, akkor a fövényre épített.  
Akik Krisztus szavai szerint cselekszenek, azok jelleme tökéletes krisztusi 
jellemmé fog alakulni, mert Krisztus akarata az ő akaratukká lesz. Így 
formálódik ki bennük Krisztus, a dicsőség reménysége. Mintegy tükrön 
keresztül szemlélik Isten dicsőségét. Ha Krisztust tesszük elmélkedésünk 
tárgyává, akkor ő lesz beszélgetésünk témája is, és szemlélés által valóban 
ugyanarra az ábrázatra változunk el dicsőségről dicsőségre az Úrnak Lelke 
által. A bukott ember megváltozhat elméje megújulása által, hogy 
megvizsgálja, ’mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata’. Hogyan tudja 
megvizsgálni? Úgy, hogy ha a Szentlélek birtokba veszi elméjét, lelkét, szívét 
és jellemét. Hol történik ennek a próbája? ’Látványossága lettünk a világnak, 
úgy angyaloknak, mint embereknek.’(1Kor 4:9)  
Az igazi munkát a Szentlélek végzi az emberi jellemben, ám ennek gyümölcsei 
láthatóak. Ahogy a jó fa jó gyümölcsöt terem, ugyanúgy az a fa is, mely most 
már az Úr kertjében van elültetve, jó gyümölcsöt terem az örök élet számára. 
Az Úr a kínzó bűnöket kiirtja, a bűnös gondolatokat nem engedi be az 
elmébe, a lélek templomát megtisztítja a gonosz szokásokból. A rossz 
hajlamok most jó irányba fordultak. A rossz hajlamok és érzések gyökerestől 
kiirtattak. Szent indulatok és megszentelt érzések azok a gyümölcsök, melyek 
most a keresztény fáján teremnek. Teljes átalakulás ment végbe. Ennek a 
folyamatnak végbe kell mennie. 
    
       (Ellen G. White: A Szentlélek eljő reátok – Elménk megújulása c. fejezet) 

GYÜLEKEZETI HÍREK 
 

2019. JÚLIUS 6. 
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN! 

ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 
 
 

  

 

„Nem jó dolog ez, amit ti cselekszetek.” 

Neh 5:9 


