
A MAI PROGRAM     KÖZLEMÉNYEK 

  Naplemente 20:23 

9:30                                                 SZOMBATISKOLA 

 
Áhítat   Sztrojiny Csaba  
Szombatiskola   Az apostolok cselekedetei 
   Az első egyházi vezetők  
 

10:50 ISTENTISZTELET 

 
Hirdetések  dr. Abaháziné Oláh Enikő  

 Óravezető  Boros Sándor  
Kezdő ének  „Én csak Jézus lábnyomában járok…”         205:1-2,4 

 Ima   Boros Sándor  
 Szolgálat 
 Tized- és adományok begyűjtése 

Hálaige   Hugyecz Katalin                           Péld 3:5-6,9-10 
Hálaima   Takácsné Darabos Judit     
Szolgálatok   

 Igeolvasás  Hugyecz Katalin                                      Róm 7:7                                                                            
 Igeszolgálat  Bácsi Miklós                   
    Isten törvénye       

Ének   „Hadd bízzak benned…”                             287:1-2 
Ima   Bácsi Miklós          
Távozó ének            „Ó! égi jó Atyánk…”       334:1 
   

18:00  SZOMBATZÁRÓ ÁHITAT   
     

    Ferge Béla  
    Egy hölgy, egy zongora és Van Gogh  
    (vetítéssel egybekötött koncert) 
 

 

PÉNTEK 
 

18:00 SZOMBATKEZDŐ ÁHÍTAT  ÓCSAI SÁNDOR  
     

SZOMBAT 
 

9:30 SZOMBATISKOLA   Az apostolok cselekedetei 
    Pál megtérése  
 
10:50 ISTENTISZTELET ZARKA PÉTER  
    ÜZENET, AMIT KÉPVISELÜNK – MT 28:19, 20 
 

18:00 SZOMBATZÁRÓ ÁHÍTAT   Zarka Péter  
 

 
     

KEDD ESTE  18:00 SZOMBATISKOLAI TANÍTÓGYŰLÉS 
SZERDA   10.00 IMAÓRA 
 

 

AKIKÉRT A KÖVETKEZŐ HÉTEN IMÁDKOZZUNK: 
 

Gyülekezetünkből: dr. Saáry Istvánné, Sándor Csaba és családja, Sárkány László, 
Simon András, Simon Beatrix, Simon Borbála, Simon Ildikó, Simon Zoltán és 
felesége, Sipka Istvánné, Sipos Lajos, Soltész Gáborné és családja 
Betegeink: Balla Zsuzsa, Brust Zsuzsa, Gál Ivánné, Molnár Ilona, dr. Saáry 
Istvánné Ibi, Takács Lajos és felesége 
Imakérések: Imádkozzunk Gergely Marika, Gravuj Anna és Papp János testvérek 
felépüléséért, imádkozzunk Hangyás Lilikéért és olasz testvérünk, Benjámin 
súlyosan beteg ismerőséért, Ritáért. 
A Területről: Kecskeméti Gyülekezet és Kiskőrösi Gyülekezet – Árvai Tamás és 
Árvai Pálma lelkészek  

Egy gyülekezetünkbe járó, külföldi férfi testvérünk albérletet keres 

Budapesten szeptember elsejétől 1 évre. Aki tud segíteni, az keresse Boros 

Sándor testvért. 

Egy adventista testvérnő, óvónő, állást kapott és albérletet keres, elsősorban 

Budán. Érdeklődni lehet: 06 30 664 3013, Zarka Péternél. 

Ma délután 18 órakor „Egy hölgy, egy zongora és Van Gogh” címmel vetítéssel 

egybekötött különleges koncert lesz gyülekezetünkben, Előadó: Ferge Béla 

zenetanár.   

Augusztus 23-26-áig Az ASI Magyarország konferenciát szervez „Küldj el 

engem!” címmel a Dürer Rendezvényházban. Előadók: Balla Lóránd és Pavel 

Goia. 

A szülőket értesítjük, hogy a nyári időszakban is van délelőtt gyermekoktatás 

még akkor is ha nincsen esetleg gyermektörténet az istentisztelet elején.  

Ma gyülekezetünk céljaira adakozunk, jövő szombaton a Magyar Unió 

célkitűzéseire (Balatonlelle, Bózsva) gyűjtjük adományainkat. 

 
 

HA ISTEN ÉLTET, A JÖVŐ HÉTEN 

ÁLLANDÓ HÉTKÖZNAPI ALKALMAINK 

HÍREINK 



                                   A TÖKÉLETES TÖRVÉNY                                                                    
 
 

 
 
 

„A Szentírásban bemutatott isteni törvény követelményei komolyak. Minden 
alapelv szent, igaz és jó. A törvény Istennek való engedelmesség alá helyezi 
az embert. Elhatol a gondolatokig és az érzésekig, s mindenkit meggyőz 
bűnéről, aki elég érzékeny annak felismerésére, hogy áthágta a törvény 
előírásait. Ha a törvény csak a külső cselekedetekre vonatkozna, akkor a 
helytelen gondolatok, vágyak és tervek nem számítanának a bűnök közé. De 
a törvény magát a lélek tisztaságát és az elme szentségét kívánja meg, hogy a 
gondolatok és az érzések összhangban legyenek a szeretet és az igaz élet 
elveivel. Krisztus megmutatta tanításaiban, hogy a Sínai-hegyen adott törvény 
alapelvei mennyire messze hatóak. Életével bemutatta a törvényt, melynek 
alapelvei mindörökre az igaz élet mércéjét jelentik - azt a mércét, mely által 
minden lélek megítéltetik ama nagy napon, amikor ítélőszékek tétetnek le és 
könyvek nyittatnak meg. Krisztus azért jött, hogy minden igazságot 
betöltsön, és az emberiség fejeként bemutassa - a legkisebb részletig eleget 
téve Isten kívánalmainak -, hogy az ember is elvégezheti ugyanazt a munkát. 
Az embernek adott kegyelem mértéke alapján senki számára sem 
szükségszerű, hogy kimaradjon a mennyből. Mindenki, aki küzd érte, eljuthat 
a jellembeli tökéletességre. Ez az evangélium új szövetségének 
tulajdonképpeni alapja. Ha Isten törvénye a fa, akkor az evangélium az 
illatozó virágok és a gyümölcsök. 
Egyénenként úgy kell figyelmeznünk az ’Így szól az Úr’ kifejezésre, ahogyan 
azt korábban soha nem tettük. Vannak emberek, akik hűtlenek Istenhez; 
megszentségtelenítik a szombatot; a legvilágosabb igei kijelentésekbe is 
belekötnek és kiforgatják a Szentírást valódi értelméből. Mindezek ellenére 
komoly erőfeszítéseket tesznek, hogy engedetlenségüket a Biblia 
kijelentéseivel támaszszák alá. Az Ige megítéli az ilyen magatartást, mint 
ahogy az írástudókat és farizeusokat is megítélte Krisztus napjaiban. 
Szükségünk van arra, hogy ismerjük az igazságot. Úgy cselekszünk, ahogyan 
a farizeusok? Elfordulnánk-e a legkiválóbb Tanítótól, akit a világ valaha 
ismert, a hagyományokhoz és az emberek kijelentéseihez?” 

 
(Ellen G. White: Szemelvények Ellen G. White írásaiból 1. – A tökéletes 
törvény c. fejezetből) 
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GYÜLEKEZETI HÍREK 
 

2018. JÚLIUS 23. 
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN! 

ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 
 

 

"Mit mondunk tehát? A törvény bűn-é? Távol legyen: sőt 
inkább a bűnt nem ismertem, hanem csak a törvény által; 
mert a kívánságról sem tudtam volna, ha a törvény nem 

mondaná: Ne kívánd.” 

Rm 7:7 


