
A MAI PROGRAM     KÖZLEMÉNYEK 

  Naplemente 19:53 
                                                                                       

09:30                                                 SZOMBATISKOLA 
  

Áhítat   Bugyi Krisztián 
Szombatiskola   „Énvelem cselekedtétek meg” 

    A legkisebbek 
 

10:45 ISTENTISZTELET 
 

Hirdetések  Chelcea Dorin 
Óravezető  ifj. Fekete István  
Kezdő ének  „Jöjjetek, az Ige kér…”                                  63:1-4               

 Ima   ifj. Fekete István 
 Szolgálat  Varjú Ádám 
 Tized- és adományok begyűjtése 

Hálaige, hálaima  Szigeti Gabriella          1Tim 6:6–8             
Vers   Dr. Makkosné Dr. Nyári Éva  
Szolgálatok 

Igeszolgálat  Dr. Szabó János               2Sám 15: 19-21                    
   A hűséges szolgálat jellemzői           
Ima   Dr. Szabó János  
Záró ének            „Vezess Jézusunk, véled indulunk…”               242:1-4            
                      

17:00  SZOMBATZÁRÓ ÁHITAT   
     

    Bugyi Krisztián 
  

 

PÉNTEK 
 

18:00 SZOMBATKEZDŐ ÁHÍTAT  BAKSA ANIKÓ  
Isten nem trendi, de te követed? 

SZOMBAT 
 

9:30 SZOMBATISKOLA   „Énvelem cselekedtétek meg” 
Szolgálat az újszövetségi egyházban 

 
10:50 ISTENTISZTELET BALÁZS LÁSZLÓ 

NEKÜNK IS CSAK „TÉRKÉP E TÁJ”? – 

HAZASZERETET ADVENTISTAKÉNT (Apcsel. 17:26) 
 
16:00 ISTENTISZTELET DR. SZABÓ JÁNOS 
    GYERMEKBEMUTATÁS 
     
    

KEDD ESTE  18:00 SZOMBATISKOLAI TANÍTÓGYŰLÉS 
SZERDA   10.00 IMAÓRA 
 

 

AKIKÉRT A KÖVETKEZŐ HÉTEN IMÁDKOZZUNK: 
 

Gyülekezetünkből: Erben Elvira, Erdélyi Lászlóné, dr. Erdélyi László, Erdélyiné 
Halász Edit, Fekete Ibolya, Fekete István, Fekete Istvánné, ifj. Fekete István, 
Fleischer Zoltán és családja, Füredi Mihály 
Betegeink: Balogh Lászlóné, Korondi Erzsébet, Molnár Szabó Ilona, Takács Dóra, 
Takács Lajos  
Imakérések: Imádkozzunk Balla Zsuzsanna lányának gyógyulásáért, akinek a héten 
egy nagyon komoly műtétje volt. Imádkozzunk Hunka Aranka idős testvérnőért, 
akinek a gyülekezeti levelét most kérjük el a hajdúszoboszlói gyülekezettől. 
Betegsége következtében nagyon le van gyengülve, imádkozzunk a mielőbbi 
gyógyulásáért. Kérjük a testvéreket, hogy imádkozzunk Tarjáni Anikó gyógyulásáért.  
A Területről: Nágocs – Szilvási Csaba, Horváth Gábor 

Egy mozgáskorlátozott édesanya baleset miatt néhány hétig nem tud meleg ebédről 
gondoskodni a gyermeke és maga számára. Kérjük a testvérnőket, hogy főtt étel 
eljuttatásával segítsünk a családnak. Aki tudna segíteni, keresse a Tábea Osztály 
vezetőjét, Tálas Enikőt személyesen vagy telefonon: 20/992-9653.  

2019. augusztus 31-én, jövő szombaton délután 16 órakor Rácz Noémi és Szabó 
Gábor kisfiának gyermekbemutatására kerül sor gyülekezetünkben. Szeretettel várják a 
testvéreket erre az örömteli alkalomra. 

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. 

Szeptember 1-jén, vasárnap 15 órakor gyülekezetünkben lesz Blatniczky Katalin és 
Palátsik Dénes esküvője. Szeretettel hívják a testvéreket a menyegzői istentiszteletre. 

„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 



          „ABSOLON LÁZADÁSA”                                                                    
 

 

„Alázatosan és szomorúan lépett ki Dávid Jeruzsálem kapuján – elűzve trónjáról, 
palotájából, az Isten ládájától, szeretett fia lázadása miatt. A nép gyászmenethez 
hasonló, hosszú szomorú oszlopban követte. Dávid kereteusokból, peleteusokból 
és hatszáz Gáth városából való gitteusból álló testőrsége, Ittai parancsnoksága alatt 
követte a királyt. De Dávid, a rá jellemző önzetlenséggel, nem akart beleegyezni, 
hogy ezek az idegenek, akik a védelmét keresték, most miatta bajba keveredjenek. 
Meglepetésének adott hangot, mikor megtudta, hogy készek lennének érte erre az 
áldozatra. Ezután azt mondta a király a gitteus Ittainak: ’Miért jössz el te is mi 
velünk? Menj vissza, és maradj a királynál, mert te idegen vagy és vissza is 
költözhetsz szülőhelyedre. Csak tegnap jöttél, és már ma zaklassalak téged, hogy 
velünk jöjj? Én megyek oda, ahová mehetek; te pedig térj vissza, és vidd vissza 
testvéredet is; irgalmasság és igazság legyen veled.’      
 

Ittai azt felelte, ’él az Úr és él az én uram, a király, hogy valahol lesz az én uram, a 
király, mind halálában, mind életében, ott lesz a te szolgád is’. Ezek az emberek a 
pogányságból tértek meg Jahve imádására, és most nemes bizonyságát adták Istenük 
és királyuk iránti hűségüknek. Dávid hálás szívvel fogadta veszni látszó ügye iránt 
tanúsított odaadásukat, és mindnyájan átkeltek a Kidron patakján, a pusztába vezető 

úton.”     
     (Ellen G. White: Pátriárkák és Próféták – Absolon lázadása c. fejezetből) 

 
„Isten terve az, hogy népében dicsőüljön meg a világ előtt. Azt várja el azoktól, akik 
Krisztus nevét hordozzák, hogy gondolatban, szóban és tettben egyaránt őt 
képviseljék. Gondolataiknak tisztáknak, szavaiknak nemeseknek és felemelőeknek 
kell lenniük, hogy a körülöttük levő embereket közelebb vonhassák az Üdvözítőhöz. 
Jézus vallását bele kell szőniük mindabba, amit tesznek és mondanak. Minden üzleti 
ügyük az Üdvözítő jelenlétének jó illatát árassza magából.  
 

Az üzletember végezze úgy a munkáját, hogy hűsége dicsőítse Urát. Vigye bele 
vallását mindenbe, amit csinál, és nyilatkoztassa ki az embereknek Krisztus Lelkét. 
A kétkezi munkás legyen szorgalmas és hűséges képviselője annak, aki Júdea 
városaiban a legszerényebb életkörülmények között viselt terheket. Mindenki, aki 
Krisztus nevéről neveztetik, munkálkodjék úgy, hogy ez arra sarkallja az embert, 
látva jó cselekedeteiket, hogy dicsőítse Teremtőjét és Megváltóját.”  

(Ellen G White: Keresztény szolgálat – Isten felhívása a szolgálatra. c. fejezetből) 

GYÜLEKEZETI HÍREK 
 

2019. AUGUSZTUS 24. 
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN! 

ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 
 
 

  

„Él az Úr és él az én uram, a király, hogy valahol 
lesz az én uram, a király, mind halálában, mind 

életében, ott lesz a te szolgád is.” 

2Sám 15:21 


