
A MAI PROGRAM     KÖZLEMÉNYEK 

  Naplemente 20:34 
                                                                                       

10:00  SZOMBATISKOLA 

  
Áhítat   ifj. Fekete István  
Szombatiskola   Barátság – az Istentől kapott küldetés öröme 
   Jézus szemével látni az embereket 
 

11:00  ISTENTISZTELET 

  
Hirdetések  Chelcea Dorin  
Óravezető  Tyentés László 
Kezdő ének  „Jöjjetek, az ige kér…”                                 63:1-4                               

 Ima   Tyentés László  
 Szolgálat  Szentes Klára - vers 
 Tized- és adományok begyűjtése 

Hálaige, hálaima  Tyentés Emese                        Zsolt 116:12,17-18 
Szolgálatok  Férfi qvartett 

Igeszolgálat  Simon László                              Jakab 1:17                                    
Változhatatlan 

Záró ének  „Ó! áldott óra meghitt perc”                            297:1-3 
Ima   Simon László 
Távozó ének  „Áldjuk őt, áldjuk őt…”                              333:1-3   

 
     

 
     

SZOMBAT 
 
10:00 SZOMBATISKOLA   Barátság – az Istentől kapott küldetés öröme  
    Az ima ereje – közbenjáró imádság 

 
11:00 ISTENTISZTELET                 BODNÁR JÁNOS  
    FEGYELMEZÉS SZERETETBŐL – JEL 3:19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KEDD ESTE  18:00 SZOMBATISKOLAI TANÍTÓGYŰLÉS 
SZERDA   10.00 IMAÓRA 
 

 

AKIKÉRT A KÖVETKEZŐ HÉTEN IMÁDKOZZUNK: 
 

Gyülekezetünkből: Szövérfi Ernő és családja, Sztrojiny Csaba és felesége, Sztrojiny 
Róbert és családja, Takácsné Darabos Judit és családja, dr. Tarjáni Géza és felesége, 
Tarnai Attila és felesége 
Betegeink: Gál Vilma, Kiss Piroska, Arias Soto Félix és felesége, Korondi Erzsébet, 
Molnár Szabó Ilona, Nagy György 
Imakérések: Imádkozzunk Ádám Endre édesanyja, Sztrojiny Botond és Balla 
Zsuzsanna lányának gyógyulásáért.  
A Területről: Kiskőrös – Árvai Pálma lelkész 

Szombat délelőtti istentiszteleteink alatt gyermekiskolai foglalkozásokat tartunk. A 
gyermekeknek a maszk viselése nem kötelező. 
 

A 2020-as Adakozási naptár július 17-ei felolvasási anyaga: 
 

Pálcikás jégkrém a tűzben 
 

2018. december 17-én, hétfőn este Manaus 2,1 milliós városában, Brazíliában, az 
amazonasi esőerdő északi területén, a második legnagyobb tűz pusztított, amiben 
mintegy 600 ház égett le ezen a jobbára szegények lakta területen. 2500 ember 
maradt fedél nélkül.  
A következő nap estéjén a helyi Adventista Egyház gyülekezetei és az ADRA 300 
adag ételt és 500 élelmiszercsomagot osztott szét, valamint ruhákat, takarókat, 
cipőket és sok minden más szükséges holmit azoknak, akiknek semmilyük sem 
maradt.  
Az egyik ADRA-munkás, Fernando Anversa Borges mesélte el, hogy mialatt sok 
ember állt sorban segítségért az egyháztól és a kormánytól, egy haitiből való 
fagylaltárus megható melegséget varázsolt az emberek szívébe. Brazíliában sok 
Haitiből származó menekült él, akik a 2010-es földrengés után menekültek oda és 
küzdenek a túlélésért. Ez a férfi odament a sorban állókhoz, és amit addig nem 
tudott eladni, a hűtődobozában megmaradt pálcikás fagylaltokat kiosztotta a túlélő 
embereknek. Ez volt az ő egyetlen bevételi forrása. Nagyon sokat jelentő parányi 
tett volt a részéről! A szegény özvegyasszony mai képviselője sok más embert arra 
ösztönzött, hogy segítsenek ők is. Mindenét, amit Isten a kezébe adott, odaadta 
másoknak.  
Felhívás: Akár szegénységben vagy bőségben élünk is, valamilyen tragédiát kell 
átélnünk ahhoz, hogy együtt tudjunk érezni a szenvedőkkel?  

 

A mai és a jövő szombati adományainkat gyülekezetünk szükségletére gyűjtjük. 

JÖVŐ HÉTI PROGRAMJAINK 

ÁLLANDÓ HÉTKÖZNAPI ALKALMAINK 

HÍREINK 



      NINCSEN VÁLTOZÁS, VAGY VÁLTOZÁSNAK ÁRNYÉKA                                           
 
 

„’Az Isten szeretet’ (1Jn 4:16). Lénye, törvénye - szeretet. Ez mindig így volt, 
és mindig így is lesz. ’[...] a magasságos és felséges, aki örökké lakozik’, akinek 
’[...] ösvényei örökkévalók’, nem változik. Nála ’[...] nincsen változás, vagy 
változásnak árnyéka’ (Ésa 57:15; Hab 3:6; Jak 1:17). 
A teremtő erő minden megnyilvánulása a végtelen szeretet egy-egy 
kifejeződése. Isten korlátlan uralma együtt jár az áldások teljességével, 
amelyet minden teremtett lénynek felkínál. A zsoltáros ezt mondja: 

  ’A te karod hatalommal teljes, 
  a te karod erős, a te jobbod méltóságos. 
  Igazság és jogosság a te királyi székednek alapja; 
  kegyelem és hűség jár a te orcád előtt. 
  Boldog nép az, amely megérti a kürt szavát; 
  a te orcádnak világosságánál jár ez, óh Uram! 
  A te nevednek örvendeznek egész nap; 
  és a te igazságodban felmagasztaltatnak. 
  Mert az ő erejöknek ékessége te vagy; [...] 
  Mert az Úr a mi paizsunk, 
  és Izráelnek Szentje a mi királyunk.’ (Zsolt 89:14-19) 

A jó és gonosz közötti nagy küzdelem története - attól kezdve, hogy a 
mennyben elkezdődött, a lázadás végleges legyőzéséig, és a bűn tökéletes 
kiirtásáig - szintén Isten változatlan szeretetéről tesz bizonyságot. 
A világegyetem Ura nem egyedül végezte jóságos munkáját. Volt egy társa - 
munkatársa, aki meg tudta érteni szándékait, és vele tudott örülni a teremtett 
lények boldogításában. ’Kezdetben vala az Ige, és az Ige vala az Istennél, és 
Isten vala az Ige. Ez kezdetben az Istennél vala’ (Jn 1:1-2). Krisztus, az Ige, 
Isten egyszülöttje azonosult az örökkévaló Atyával - természetével, 
jellemével, szándékával. Ő volt az egyetlen olyan lény, aki tanácskozni tudott 
Istennel, és osztozni szándékában. ’Hívják nevét: csodálatosnak, tanácsosnak, 
erős Istennek, örökkévalóság atyjának, békesség fejedelmének’ (Ésa 9:6). " 
 
(Ellen G. White: Pátriárkák és próféták – Miért engedte meg Isten a bűnt? c. 
fejezetből) 
 

GYÜLEKEZETI HÍREK 

 

2020. JÚLIUS 18. 
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN! 

ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 
 

 

 
 

„Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék 
felülről való, és a világosságok Atyjától száll alá, 

akinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka.” 

Jakab 1:17 


