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              (GYÜLEKEZETÜNK FACEBOOK, YOUTUBE OLDALÁN KÖVETHETŐ) 
 

 

Igeszolgálat  Dr. Szabó János                                                
Erős hittel egy bonyolult 
világban… 
 

https://www.youtube.com/user/AdventistaTerezvaros 
 

 

KEDD ESTE  18:00 SZOMBATISKOLAI TANÍTÓGYŰLÉS 
SZERDA   10.00 IMAÓRA 
 
 

AKIKÉRT A KÖVETKEZŐ HÉTEN IMÁDKOZZUNK: 

Gyülekezetünkből: Madarassy Zsófia, Magyari Albert és felesége, ifj. Magyari Ildikó, 
Mailinger Ferenc és családja, dr. Manchin Róbert és családja, Marin Erzsébet, Máthé 
Levente és családja, Mátyus Etelka, Mena Rita, Menyhért Eszter, Merk Márton, Mezősi 
Tamás, Moldován Gertrúd, Molnár András 
Betegeink: Korondi Erzsébet, Molnár Szabó Ilona 
Imakérések: Folytassuk az imát Nagy Gyuri bácsiért, Hunka Jánosné, Sztrojiny Botond 
és Balla Zsuzsanna lányának gyógyulásáért.  
A Területről: Budapest Zugló – dr. Ősz-Farkas Ernő és Ömböli Dávid lelkészek 

A Facebookon létrehoztuk gyülekezetünk tagjainak és közeli barátainknak a 
„Terézváros – Online Adventista Gyülekezet” zárkörű csoportot, ahol naponta 
információkat, hasznos tanácsokat, lélekerősítő írásokat olvashatnak a csoport tagjai. 
Akinek van facebook profilja és csatlakozni szeretne, keresse Dr. Szabó Jánost. 

Aki ismer szegény testvért, akinek szüksége lenne tartós élelmiszerre, de nem tudja 
megvásárolni, kérjük jelezze Tálas Enikőnek (20/992-9653). 

Azon testvéreink, akiknek szükségük van segítségre ebben a nehéz időszakban, kérjük 
keressék Dr. Szabó Jánosné Tímeát (30/664-3130). 

Kérjük azokat a gépkocsival rendelkező testvéreket, akik tudnának segíteni 60 év feletti 
vagy krónikus betegségben szenvedő testvéreinknek bevásárlásban vagy orvoshoz 
eljutni, jelentkezzenek Dr. Szabó Jánosné Tímeánál (30/664-3130). 

Tizedeink, hálaadományaink tekintetében két módot javaslunk a jelenlegi helyzetben: 1. 
Tizedünket és/vagy hálaadományainkat átutalhatjuk a gyülekezetünk számlaszámára: 
K&H Bank 10404072-50495750-53561009.  
2. Otthon gyűjthetjük tizedeinket, szombatonként félretehetjük adományainkat, és az 
első alkalommal, amikor újra összegyűlhetünk, elhozzuk és behelyezzük a kosárba. 
 

A Magyar Unió valamennyi lelkipásztora és gyülekezete részére! (részlet) 
 

A koronavírus rendkívül gyors terjedése és járványügyi kockázata miatt a mai naptól a 
Hetednapi Adventista Egyház Magyar Uniója területén működő valamennyi gyülekezet, 
szórvány és kiscsoport nyilvános közösségi alkalmait beszüntetjük határozatlan időre. 

Ez a rendelkezés magába foglalja az istentiszteleti alkalmakat, keresztségeket, 
úrvacsorai közösségeket, egyházi esküvőket, biblia- és imaórákat, keresztségi 
felkészítéseket, hittanórákat, szombatiskolai csoportos összejöveteleket, ifjúsági 
köröket, valamint bármilyen egyházi, gyülekezeti helységben levő közösségi alkalmat, 
bizottsági üléseket, és valamennyi nyilvános evangélizációs alkalmat. 

Kérjük, kerüljük a házi biblia- és imaköri közösségi alkalmakat is. 
A temetések alkalmával kérjük, hogy a szolgálatot teljesítő lelkészen kívül 

kizárólag a legszűkebb család vegyen részt. 
Kerüljük a személyes kontaktusokat, amennyire lehetséges a tömegközlekedés 

használatát, a családi látogatásokat, különös tekintettel az idősek és krónikus 
betegségben szenvedők meglátogatását. 

Ezzel együtt szeretettel kérjük, hogy éppen az idősek és betegek védelme és 
megsegítése értelmében a gyülekezetek fiatalabb tagjai tegyenek meg mindent az 
idősebbek szükségleteinek ellátására, a dolgozó szülők gyermekei megőrzésében egymás 
segítségnyújtására. 

Szeretettel hívjuk fel a figyelmet arra, hogy ebben a nehéz időben különösen 
nagy szükség van lelki táplálékra a testvéri közösségnek. Ennek érdekében arra bátorítjuk 
az egyházterületeket, lelkipásztorokat, testvéreinket, hogy a technika segítségével tartsák 
a közösségi kapcsolatokat, lelki bátorítást és táplálékot biztosítva mindenkinek. 

A Magyar Unió gyülekezeteiben számos helyen érhető el istentiszteleti felvétel, 
a lelkipásztorok rendszeresen osztanak meg a testvérekkel bátorító lelki tartalmat. 

Továbbá szeretettel kérjük, hogy a közösségi médiában csak hiteles forrásból 
származó, megalapozott és igazolt információkat osszunk meg egymással, tartózkodjunk 
a szenzációhajhász, félelmet keltő és felelőtlen megnyilatkozásoktól a különböző 
fórumokon. 

Miközben magunk is keressük járvány okozta megváltozott élethez való 
alkalmazkodás lehetőségét, ne feledkezzünk meg imádkozni azokért, akik hősies 
küzdelmet folytatnak szerte a világban a járvány fékezésén és megszűntetésén, az 
orvosokért, ápolóékért, felelős döntéshozókért és a betegekért.  
 

Kelt: Pécel, 2020. március 17. 
 

      Csizmadia Róbert sk.          Ócsai Tamás sk.  Zolyomi Renáta Edit sk. 
             uniótitkár                         unióelnök       unió kincstárnok 
 

ÁLLANDÓ HÉTKÖZNAPI ALKALMAINK - ELMARADNAK! 

HÍREINK 

HÍREINK 

https://www.youtube.com/user/AdventistaTerezvaros


                                      A HIT PRÓBÁJA                                                                          
 
 

„Hágár a puszta felé vette útját, és amikor magányosan, barátok nélkül 
megpihent egy forrás mellett, az Úr angyala emberi alakban jelent meg neki. 
Hágárt ’Szárai szolgálója’-ként szólítva meg, emlékeztette helyzetére és 
kötelességére, és megparancsolta neki: ’[...] Térj meg a te asszonyodhoz, és 
alázd meg magad az ő kezei alatt’. De dorgálásába vigasztaló szavak is 
vegyültek. ’[...] meghallá Isten a te nyomorúságodat’. Az angyal még azt is 
mondta, hogy az Isten irgalmára való állandó emlékeztetésül nevezze a 
gyermeket Ismáelnek, ami azt jelenti, hogy: ’Isten meghallgat’. 
Amikor Ábrahám csaknem százéves volt, Isten ismét megígérte neki a fiút és 
azt is, hogy születendő örököse Sára gyermeke lesz. De Ábrahám még mindig 
nem értette meg az ígéretet. 
Izsák születése élethosszig tartó várakozás után legdrágább reményeik 
beteljesülését hozta, örömmel töltve be Ábrahám és Sára sátrát. De ezzel az 
eseménnyel Hágár szeretve dédelgetett reményei hiúsultak meg. A már ifjúvá 
serdült Ismáelt eddig az egész tábor Ábrahám vagyona és az ivadékainak 
megígért áldások örökösének tartotta. A fiú hirtelen háttérbe szorult, és a 
csalódott anya és fia meggyűlölte Sára gyermekét. Az általános örvendezés 
fokozta féltékenységüket annyira, hogy Ismáel nyíltan gúnyolni merte Isten 
ígéretének örökösét. Ismáel féktelen természetében Sára a viszály 
kiapadhatatlan forrását látta, és Ábrahámot arra unszolta: küldje el a táborból 
Hágárt és Ismáelt Az Úr szent angyal útján üzente neki, teljesítse Sára 
kívánságát. Sem Ismáel, sem Hágár iránti szeretete ne álljon az útba, mert 
csak így tudja helyreállítani családja harmóniáját és békéjét 
Az Ábrahámnak adott parancs, amely a házasság szentségét érintette, 
szolgáljon tanulságul minden kor számára. Ez kimondja, hogy a házasság 
jogaira és boldogságára még nagy áldozat árán is gondosan kell ügyelni.” 

 
 
(Ellen G. White: Pátriárkák és próféták – A hit próbája c. fejezetből)  

 

 
 

GYÜLEKEZETI HÍREK 

 

2020. MÁRCIUS 21. 
 

 
 

 

 
 

„Ne lássék előtted nehéznek a gyermeknek és a 
szolgálónak dolga; valamit mond néked Sára, 

engedj az ő szavának, mert Izsákról neveztetik a te 
magod.” 

1Móz 21:12 


