
A MAI PROGRAM     KÖZLEMÉNYEK 

  Naplemente 19:53 
                                                                                       

09:30                                                 SZOMBATISKOLA 
  

Áhítat   Molnár Imre  
Szombatiskola   „Énvelem cselekedtétek meg” 

    Jézus és a segítségre szorulók 
 

10:45 ISTENTISZTELET 
 

Hirdetések  Tálas Enikő  
Óravezető  Bugyi Krisztián  
Kezdő ének  „Szent vagy, szent vagy, szent vagy…”             10:1-3 

 Ima   Bugyi Krisztián  
 Szolgálat 
 Tized- és adományok begyűjtése 

Hálaige, hálaima  Orbán Zoltán                                   2Kor 9:6-8             
Vers   Simon István  
Szolgálatok 

Igeszolgálat  Dr. Szigeti Jenő                              Jn 8:1-11                        
    Hogyan vállal Jézus közösséget a bűnössel?  

Ének   „Isten csodás nagy szerelmed…”                       58:1-3 
Ima   Dr. Szigeti Jenő  
Távozó ének            „Hadd legyek mindig híved…”                               331

   
17:00  SZOMBATZÁRÓ ÁHITAT   
     

    Dr. Szigeti Jenő                             2Kor 6:14-7:1 
    Egy félreértett bibliai ige: a felemás iga  

 

PÉNTEK 
 

18:00 SZOMBATKEZDŐ ÁHÍTAT  DR. SZABÓ JÁNOS  
     

SZOMBAT 
 

9:30 SZOMBATISKOLA   „Énvelem cselekedtétek meg” 
A legkisebbek 

 
10:50 ISTENTISZTELET DR. SZABÓ JÁNOS 
     
 
17:00 SZOMBATZÁRÓ ÁHÍTAT     DR. SZABÓ JÁNOS  
     
 
    
   

KEDD ESTE  18:00 SZOMBATISKOLAI TANÍTÓGYŰLÉS 
SZERDA   10.00 IMAÓRA 
 

 

AKIKÉRT A KÖVETKEZŐ HÉTEN IMÁDKOZZUNK: 
 

Gyülekezetünkből: Cserbik Jánosné, Csókásiné Molnár Éva és családja, Dán 
Sándor és felesége, David Gabriel, Dienes Károlyné, Döbrei Gábor és felesége, 
ifj.Döbrei Gábor és felesége, Dragiša Ivkovic, Drahotta Sándor 
Betegeink: Balogh Lászlóné, Korondi Erzsébet, Molnár Szabó Ilona, Takács Dóra, 
Takács Lajos  
Imakérések: Kérjük a testvéreket, hogy imádkozzunk Cserbik Róbert és Tarjáni 
Anikó gyógyulásáért.  
A Területről: Nagykanizsa – Frend László lelkész 

Kéréssel fordulunk a gyülekezethez: egy mozgáskorlátozott édesanya baleset miatt 
néhány hétig nem tud meleg ebédről gondoskodni a gyermeke és maga számára. Kérjük 
a testvérnőket, hogy főtt étel eljuttatásával segítsük őket. Aki tudna segíteni, keresse a 
Tábea Osztály vezetőjét, Tálas Enikőt személyesen vagy telefonon: 20/992–9653.  

Tájékoztatjuk a gyülekezetet, hogy rászoruló családok részére tartós élelmiszer gyűjtésbe 
kezdünk. Kérjük, hogy aki teheti, időnként egy-egy dolgot hozzon el az udvaron 
elhelyezett dobozba, amit elviszünk a szükségben levő családokhoz.  

Kérjük a Tábea Osztály tagjait, hogy ma, istentisztelet után egy rövid megbeszélésre 
gyűljenek össze az ebédlőben. 

Ma délután 14 órától a Misszió Osztály „Mozdulj ki!” programot szervez a 
Margitszigetre, ahol szeretnénk az emberekkel beszélgetni, missziós anyagokat átadni. 
Takácsné Darabos Juditnál jelentkezzenek a részt venni szándékozók.  

Ma délután 17 órakor orgonazenés szombatzáró istentiszteletünk lesz. Orgonán 
közreműködik: Tüzes Ágoston Károly és Bakos Bence. 

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 Bp., Ajtósi Dürer sor 19-21.). Előadók: Helmuth Haubeil és Végh 
József. Szombat délután az Új Advent Kórustársaságot hallgathatjuk meg a Dürer 
Rendezvényházban. Az eseményről a plakát a faliújságon megtekinthető. 

„Orvosok a zenében” címmel szeptember 18-án, szerdán 18 órakor 
gyülekezetünkben az orvoszenészek tartanak koncertet. Szeretettel várjuk az 
érdeklődőket! 

Ma és a jövő szombaton is gyülekezetünk szükségleteire adakozunk. 

JÖVŐ HÉTI PROGRAMJAINK 

ÁLLANDÓ HÉTKÖZNAPI ALKALMAINK 

HÍREINK 



                    „EREDJ EL ÉS TÖBBÉ NE VÉTKEZZÉL!”                                                  
 
 

„Jézus felemelkedett, és az asszonyra tekintve így szólt: ’Hol vannak azok a te 
vádlóid? Senki sem kárhoztatott-é téged? Az pedig monda: Senki, Uram! Jézus pedig 
monda néki: Én sem kárhoztatlak: eredj el és többé ne vétkezzél!’ (10-11. vers). Az 
asszony félelemtől meggörnyedve állt Jézus előtt. Jézusnak e szavai – ’aki közületek 
nem bűnös, az vesse rá először a követ’ - halálos ítéletként hatottak rá. Nem mert a 
Megváltó szemébe nézni. Némán várt a sorsára. Meglepetten látta, hogy vádlói 
szótlanul és zavartan elvonulnak. S ezután ezeket a biztató szavakat hallotta: ’Én 
sem kárhoztatlak: eredj el és többé ne vétkezzél!’ Megindultan vetette magát Jézus 
lábához, és zokogástól elcsukló hangon elrebegte szeretettől áthatott háláját, és 
keserű könnyek közt vallotta meg bűneit.  
Új élet kezdete volt ez számára - a tisztaság, a béke és az Istennek szentelt élet 
kezdete. Ennek az elbukott embernek a felemelésével Jézus nagyobb csodát művelt, 
mint a legsúlyosabb fizikai betegség meggyógyítása. A lelki betegséget gyógyította 
meg, amelynek örök halál lett volna a vége. Ez a bűnbánó asszony Jézus egyik 
legrendíthetetlenebb követője lett. Önfeláldozó szeretettel és hűséggel fejezte ki 
háláját Jézus megbocsátó irgalmáért. A világ csak megvetette és kigúnyolta ezt a 
megtévedt asszonyt, de a bűntelen Lény, Jézus megszánta gyengeségét, és segítő 
kezet nyújtott felé. Míg a képmutató farizeusok megbélyegezték, Jézus így szólt 
hozzá: ’Eredj el és többé ne vétkezzél!’  
Jézus nem akarja, hogy az ellenség kísértéseinek játékszerei legyenek azok, akikért 
ilyen nagy árat fizetett. Nem akarja, hogy vereséget szenvedjünk és elpusztuljunk. 
Aki megzabolázta az oroszlánokat a vermükben, és aki hű tanúival ott járt az izzó 
lángok között, rajtunk is éppúgy kész segíteni, hogy megfékezze a lényünkben rejlő 
gonoszságot. Ma ott áll a kegyelem oltáránál, és Isten elé tárja a tőle segítséget várók 
imáját. Egyetlen könnyező, bűnbánó embert sem utasít el. Ingyen megbocsát 
mindenkinek, aki bocsánatért és gyógyulásért hozzá fordul. Senkinek sem mondja el 
mindazt, amit tud róla, hanem minden remegő emberbe bátorságot akar önteni. 
Mindenki, aki csak akarja, erőt kaphat Istentől és békét köthet Istennel, és Isten is 
kész békét kötni vele.  
Mindenkit, aki hozzá menekül, Jézus megment a vádló, perlekedő nyelvektől. Sem 
ember, sem gonosz angyal nem gáncsolhatja őket. Krisztus lényükbe ötvözi saját 
Isten-ember lényét. Az Isten trónjáról sugárzó fényben állnak a csodálatos 
Bűnhordozó mellett.” 
    
            (Ellen G. White: A nagy Orvos lábnyomán – A lélek gyógyítása c. fejezetből) 

GYÜLEKEZETI HÍREK 
 

2019. AUGUSZTUS 17. 
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN! 

ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 
 
 

  

„…Asszony, hol vannak azok a te vádlóid? Senki 
sem kárhoztatott-e téged? Az pedig mondta: Senki, 

Uram! Jézus pedig mondta néki: Én sem 
kárhoztatlak: eredj el és többé ne vétkezzél!” 

Jn 8:10-11 


