
A MAI PROGRAM     KÖZLEMÉNYEK 

  Naplemente 19:26 
                                                                                       

09:30                                                 SZOMBATISKOLA 

  
Áhítat   Tyentés László 
Szombatiskola   „Énvelem cselekedtétek meg” 

    Szolgálat az újszövetségi egyházban  
 

10:45 ISTENTISZTELET 
 

Hirdetések  Brájer Antalné 
Óravezető  Chelcea Dorin 
Kezdő ének  „Egy drága forrást ismerek…”                       132:1-3 

 Ima   Chelcea Dorin 
 Szolgálat 
 Tized- és adományok begyűjtése 

Hálaige, hálaima  Krajcsik Ramón                            5Móz.23:21,23             
Vers   Szentes Klára 
Szolgálatok 

Igeszolgálat  Balázs László                        Apcsel 17:26                       
Nekünk is csak „térkép e táj?”             
– hazaszeretet adventistaként 

Ének   „Tudom és érzem, Jézus enyém…”                  187:1-2 
Ima   Balázs László  
Távozó ének            „Hadd legyek mindig híved…”                               331

   
16:00  ISTENTISZTELET   
     

    Dr. Szabó János  
    Gyermekbemutató  

 

PÉNTEK 
 

18:00 SZOMBATKEZDŐ ÁHÍTAT  FEKETE ISTVÁN 
     

SZOMBAT 
 

9:30 SZOMBATISKOLA   „Énvelem cselekedtétek meg” 
Az evangélium szerinti élet  

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

FEDHETETLEN, IGAZ, ISTENFÉLŐ 
EMBER (Jób 1:1-12) 

     

KEDD ESTE  18:00 SZOMBATISKOLAI TANÍTÓGYŰLÉS 
SZERDA   10.00 IMAÓRA 
 

 

AKIKÉRT A KÖVETKEZŐ HÉTEN IMÁDKOZZUNK: 
 

Gyülekezetünkből: Gábor Gábor és családja, Gábor Stefán és családja, Gál Imre 
és felesége, Gál Ivánné, Galgóczi Ferenc és felesége, Galgóczi Melinda, Galgóczi 
Lívia, Galgóczi Nikoletta, Gavril Gál Stelica és családja, Gazsi Petra 
Betegeink: Balogh Lászlóné, Korondi Erzsébet, Molnár Szabó Ilona, Takács Dóra, 
Takács Lajos.  
Imakérések: Imádkozzunk Balla Zsuzsanna lányának gyógyulásáért, aki kórházban 
van. Imádkozzunk Hunka Jánosné, 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 is.  
A Területről: Nemesvámos – Kalocsai Tamás lelkész 

Egy mozgáskorlátozott édesanya baleset miatt még 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.  

Ma délután 16 órakor Rácz Noémi és Szabó Gábor kisfiának gyermekbemutatására 
kerül sor gyülekezetünkben. Szeretettel várják a testvéreket erre az örömteli 
alkalomra. 

Ma délután 18 órakor a Dürer Rendezvényházban (1146 Budapest, Ajtósi Dürer 
sor 19-21.) az Új Advent Kórustársaság hangversenyét hallgathatjuk meg.  

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

Szeptember 14-én, szombaton 14 órai indulással a Misszió Osztály szervezésében 
ismét kilátogatunk a Margit-szigetre a „Mozdulj ki!” program keretében. Játékokat 
szervezünk: darts, íjászkodás, ugróiskola, stb. (Eső esetén a következő szombatra 
halasztjuk az alkalmat.) 

„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 



           A NEMZETEK BOLDOGSÁGÁNAK IGAZI ALAPJA                                          
 
 

„Az emberiség történelmét megörökítő krónikák úgy tüntetik fel, hogy a 
nemzetek fejlődése, birodalmak emelkedése és bukása az emberi akarat és 
vitézség függvénye, és az események alakulását nagymértékben emberek 
hatalma, becsvágya és szeszélye határozza meg. Isten Igéje azonban 
félrehúzza a függönyt, és az emberi érdekek, hatalmak és indulatok minden 
pro és kontra ténykedése fölött, mögött és általuk meglátjuk a végtelen 
irgalmú Isten munkáját, aki csendben, türelmesen viszi véghez a maga 
szándékát.  
Pál apostol páratlanul szép és kedves szavakkal tárta Athén bölcsei elé, hogy 
mi volt Isten célja a teremtéssel, valamint a fajok és népek felosztásával. ’Az 
Isten, aki teremtette a világot - mondta az apostol -, ...az egész emberi 
nemzetséget is egy vérből teremtette, hogy lakjon a föld egész felszínén, 
meghatározta elrendelt idejüket és lakóhelyük határait, hogy keressék az 
Istent, hátha kitapinthatják és megtalálhatják... ’ (ApCsel 17:24, 26-27).  
Isten világossá tette, hogy akik akarnak, ’a szövetség kötelékébe’ (Ez 20:37) 
léphetnek. A teremtéssel az volt a szándéka, hogy a föld benépesüljön olyan 
lényekkel, akiknek a léte áldás lesz önmaguk és egymás számára, 
Teremtőjüknek pedig dicsőségére. Mindenki, aki akar, azonosulhat ezzel a 
szándékkal. Róluk szól: ’a nép, amelyet magamnak formáltam... hirdesse 
dicséretemet!’ (Ézsa 43:21). 
Isten közölte törvényében azokat az elveket, amelyek mind az egyének, mind 
a nemzetek boldogságának igazi alapjai. Mózes kinyilatkoztatta erről a 
törvényről a zsidóknak: ’...az által lesztek bölcsek és értelmesek...’ ’Mert nem 
üres beszéd az számotokra, hanem életet jelent nektek...’ (5Móz 4:6; 32:47). 
Az Izráel számára megígért áldásokat Isten azonos feltételekkel és azonos 
mértékkel biztosítja minden népnek és minden egyes embernek a hatalmas 
ég alatt.  
Évszázadokkal azelőtt, hogy egyes népek a cselekvés színterére léptek, a 
mindentudó Isten átfogva tekintetével a korszakokat, megjövendölte a 
világbirodalmak emelkedését és bukását. 
    
(Ellen G. White: Próféták és királyok – Nabukonodozor álma c. fejezetből) 

GYÜLEKEZETI HÍREK 
 

2019. AUGUSZTUS 31. 
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN! 

ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 
 
 

  

„Az egész emberi nemzetséget egy vérből 
teremtette, hogy lakjon az egész föld színén, 

meghatározta elrendelt idejüket                                 
és lakóhelyük határait.” 

Apcsel 17:26 


