
A MAI PROGRAM     KÖZLEMÉNYEK 

  Naplemente 20:32 
                                                                                       

09:30                                                 SZOMBATISKOLA 
  

Áhítat   Molnár Imre  
Szombatiskola   „Énvelem cselekedtétek meg” 
   Szombat: a szabadság napja  
 

10:45 ISTENTISZTELET 
 

Hirdetések  Hadházi–Borsos Réka  
Óravezető  Takácsné Darabos Judit  
Kezdő ének  „Mily édes vagy te szeretet…”                         107:1-3 

 Ima   Takácsné Darabos Judit  
 Szolgálat 
 Tized- és adományok begyűjtése 

Hálaige, hálaima  Gábor Gábor                          Zsolt 116:12,17-18 
Vers   Király Ildikó 
Szolgálatok 

Igeszolgálat  Dr. Szabó János                        2Kor 7:8-13                                      
    A szeretet nyelve az igazmondás  

Ima   Dr. Szabó János  
Záró ének            „Oly szent a szeretet…”                                  311:1-3                      

    

17:00  SZOMBATZÁRÓ ÁHITAT   
     

    Dr. Szabó János   
    Múltunk titkai… Pál elhívása és missziója  
    (vetítéssel) 

 

PÉNTEK 
 

18:00 SZOMBATKEZDŐ ÁHÍTAT  JÁRAI ZSOLT  
     

SZOMBAT 
 

9:30 SZOMBATISKOLA   „Énvelem cselekedtétek meg” 
Kegyelem és igazság a Zsoltárokban és a 
Példabeszédekben 

 
10:50 ISTENTISZTELET DR. SZIGETI JENŐ  
    AKIK MAGUKNAK GRATULÁLNAK (LK 18:9-14) 
 
17:00 SZOMBATZÁRÓ ÁHÍTAT     DR. SZIGETI JENŐ  
    A VILÁGIDEGEN HÍVŐ KRISZTUS-IDEGEN   
    (JN 17:15-19)  
 
 

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 Éva, dr. Ádám Endre, Antalné Szabó Csilla és családja, Arias Soto Félix, 
Bácsi Miklós és felesége, Bánó Alexandra, Bajusz Erika, Bakó Mária 
Betegeink: dr. Lukács Pálné Rózsika, Molnár Szabó Ilona, Takács Dóra, Takács Lajos,  
Imakérések: Konkolyné Varga Zsuzsanna kéri a gyülekezet, hogy imádkozzunk 
testvére, Varga Attila műtét utáni gyógyulásáért. Kérjük a testvéreket, hogy 
imádkozzunk Kiss Rékáért (Kis Domokos és Kiss Piroska lányáért) és Tarjáni Anikó 
gyógyulásáért. Cserbik János fia, Róbert Ármin már otthon van, imádkozzunk a teljes 
gyógyulásáért.  

A Területről: Isaszeg – Horváth Péter lelkész 

A legutóbbi testvéri óra döntése értelmében júliustól adományainkat egyszeri 
alkalommal, szombat délelőtt gyűjtjük össze. Kérjük vegyük ezt figyelembe, amikor az 
önkéntes adományainkat elhelyezzük a kosárban. 

Ma délután 17 órától Dr. Szabó János tart vetítéses előadást Pál apostol életéről. Ezt 
az alkalmat nem közvetítjük. Szeretettel várjuk az érdeklődőket gyülekezetünkbe! 

Jövő szombaton 14 órakor folytatódik a Boldog Otthon sorozatunk Végh József 
testvér vezetésével. 

A múlt héten hirdetett „Mozdulj ki” missziós program időpontja változik: 
Augusztus 3-án, szombaton délután 14 órától a Misszió Osztály „Mozdulj ki!” 
programot szervez a Margitszigetre, ahol szeretnénk az emberekkel beszélgetni, missziós 
anyagokat átadni. Takácsné Darabos Judit kéri, hogy a részt venni szándékozók 
jelentkezzenek nála.  

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 és a jövő szombaton gyülekezetünk szükségleteire adakozunk. 

 

JÖVŐ HÉTI PROGRAMJAINK 

ÁLLANDÓ HÉTKÖZNAPI ALKALMAINK 

HÍREINK 



     KÖRÜLÖVEZVÉN DEREKAITOKAT…AZ IGAZSÁGNAK MELLVASÁBA                                     
 
 

„Ez ismétlődik meg mindannyiszor, valahányszor Isten Lelke hatja át az 
ember életét. Akinek szívét Krisztus szeretete tölti be, híven követi Annak 
példáját, Aki érettünk szegénnyé lett, hogy mi az Ő szegénysége által 
gazdagok legyünk. Isten kezéből nyert minden adományt - pénzt, időt, 
befolyást - az evangélium művének fejlesztésére szolgáló eszköznek tekint. 
Így volt ez az első keresztény gyülekezetben; így van ma is. Mélységes 
benyomást gyakorol a hallgatóságra a gyülekezet által hirdetett igazság, ha 
észrevehető a tagokon, hogy a Lélek ereje által elfordultak a világ dolgaitól és 
áldozatot hoznak, hogy embertársaik is hallhassák az evangéliumot.  
Lássuk meg, hogy mennyire megveti és gyűlöli a képmutatást vagy a csalást. 
Anániás és Safira a Szentléleknek hazudtak, amikor azt mondták, hogy az 
egész összeget odaadták; ezáltal elveszítették mind a földi, mind az eljövendő 
életet. Az az Isten ítél ma is minden hazugság felett, aki őket megbüntette. A 
hazudozás szörnyűség Előtte. Kijelentette, hogy a szent városba ’nem megy 
be semmi tisztátalan, sem aki utálatosságot és hazugságot cselekszik.’ (Jel. 21, 
27.) Vegyük nagyon komolyan az igazmondást. Váljon az igazmondás 
második természetünkké! Az igazsággal játszani és önző terveink kedvéért 
alakoskodni, a hit hajótörését jelenti.  
’Álljatok hát elő, körülövezvén derekaitokat... az igazságnak mellvasába.’ (Ef. 
6, 14.) Aki hazugságot szól, olcsó áron eladja a lelkét. Hazugságai szükség 
esetén látszólag jó szolgálatokat tesznek. Azt hiszi, hogy üzleti előnyökhöz 
juthat, melyeket becsületes úton nem tudna elérni, végül azonban oda jut, 
hogy többé senkiben sem bízhat meg. Mivel maga hazug, mások szavában 
sem hisz többé.  
Anániás és Safira esetében a csalás bűnét gyorsan követte a megtorlás. A 
gyülekezet későbbi történelmében ugyanez a bűn gyakran megismétlődött, 
sőt még a mi időnkben is sokszor előfordul. Ha nem is követi azonnal Isten 
haragjának megnyilvánulása, azonban szemei előtt ez a bűn most sem 
kevésbé gyűlöletes, mint volt az apostolok idejében. Az intés nekünk szól. 
Isten nyilvánosan megmutatta gyűlöletét e bűnnel szemben. A képmutatás és 
kapzsiság valamennyi híve biztos lehet abban, hogy eljárásával saját lelkét 
károsítja meg.” 
 (Ellen G. White: Apostolok története – Óvás a képmutatástól c. fejezetből) 

GYÜLEKEZETI HÍREK 
 

2019. JÚLIUS 20. 
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN! 

ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 
 
 

  

 

„Mert az Isten szerint való szomorúság üdvösségre 
való megbánhatatlan megtérést szerez; a világ 
szerint való szomorúság pedig halált szerez.” 

                                   2Kor 7:10 


