
A MAI PROGRAM     KÖZLEMÉNYEK 

  Naplemente 16:48 

9:30                                                 SZOMBATISKOLA 
 

Áhítat   Bugyi Krisztián   
Tanulmány   SÁFÁRSÁG: A SZÍV INDITÉKAI  

Sáfárok az éden utáni időben  
 

10:50 ISTENTISZTELET - PRESBITER ÉS DIAKÓNUS SZENTELÉS 

 

 Hirdetések  Chelcea Dorin  
 Óravezető  Molnár Imre  

Kezdő ének  „Vezess Jézusunk…”                                  242:1-4 
 Ima   Molnár Imre  
 Szolgálat 
 Tized- és adományok begyűjtése 

Hálaige   Gergely Mária                                 Péld 11:24-25 
Hálaima   Boros Sándor         
Gyermektörténet  Vízvári Aladár  
Szolgálatok   

 Igeolvasás  Gergely Mária                                  Jn 15:14-15                                                   
 Igeszolgálat  Zarka Péter                                  

A szabadság felemelő hatása             
Ének   „Csak néked él a szívem, lelkem…”                 76:1,5 
Ima   Zarka Péter     
Távozó ének            „Ó! égi jó Atyánk…”       334:1  

17:00 SZOMBATZÁRÓ ÁHÍTAT  
     

    Zarka Péter  
     

 

PÉNTEK 
 

18:00 SZOMBATKEZDŐ ÁHÍTAT  BUGYI KRISZTIÁN   
 
     

SZOMBAT 
 

9:30 SZOMBATISKOLA   Sáfárság: A szív indítékai   
    A sáfár ismertetőjegyei   
      
     

10:50 ISTENTISZTELET DR. GANOUNE DIOP, ÓCSAI TAMÁS  
Vallásszabadsági konferencia 

     

17:00 SZOMBATZÁRÓ ÁHÍTAT    dr. Ganoune Diop 
     

     

KEDD ESTE  18:00 SZOMBATISKOLAI TANÍTÓGYŰLÉS 
SZERDA   10.00 IMAÓRA 
 

 

AKIKÉRT A KÖVETKEZŐ HÉTEN IMÁDKOZZUNK: 
 

Gyülekezetünkből: Ócsai Sándor és felesége, Oláh Istvánné, Orbán Gábor, Orbán 
Zoltán és felesége, Orosz Istvánné, Örsi Mária, Pacsai Gabriella és családja, Pacsai 
Imre és felesége, ifj. Pacsai Imre és családja, Paniti Zoltán és családja 
Betegeink: Balla Zsuzsa, Brust Zsuzsa, Gál Ivánné, Kokovay Sándorné Ili, Molnár 
Ilona, Takács Lajos és felesége 
Imakérések: dr. Saáry Istvánné testvérnő combnyaktöréssel kórházba került, 
megműtötték, a körülményekhez képest jól van, köszöni az imáinkat. Simon András 
testvérünk is kórházban van, agyvérzést kapott, lebénult, súlyos az állapota. 
Imádkozzunk mindkét testvérünkért! 
A Területről: Balatonlellei Gyülekezet – Tóth Sándor lelkész, DET bizottság tagjai            

Holnap 15 órától Tesz-Vesz Gyülekezet! Várjuk a kisgyerekeket, szülőket! 

Holnap 18 órakor a Vakok Általános Iskolájának Nádor Termében (Bp. Ajtósi 
Dürer sor 39.) „A zene szárnyain” címmel Réthy Brigitta Éva szerzői estje lesz. 
(Belépőjegy: 1.500 Ft) Minden érdeklődőt szeretettel várnak! Meghívó a faliújságon. 

Február 10-én, jövő szombaton gyülekezetünkben szolgál dr. Ganoune Diop 
testvérünk, aki a Generálkonferencia Társadalmi Kapcsolatok és 
Vallásszabadsági Osztály (PARL) vezetője, tapasztalt teológus, aki 
egyházi és állami vezetők előtt képviseli egyházunkat. Délután 14 
órakor előadást és 16 órakor előadást és fórum-beszélgetést tart.  
Szeretettel várjuk az érdeklődőket erre a napra. Tájékoztató a 
faliújságon. Így 17 órakor elmarad a szokásos szombat esti áhítatunk. 

Március 2-4-ig a Dunamelléki Egyházterület és az Adventista Teológiai Főiskola 
konferenciát szervez Duna Bibliakonferencia - Adventista gyökereink címmel Gödöllőn a 
Szent István Egyetemen. A három napos részvétel regisztrációhoz kötött, 
jelentkezni a dunabibliakonferencia.hu honlapon kell február 15-ig. Biztatjuk 
testvéreinket, hogy minél többen vegyünk részt ezen a tartalmas konferencián. A 
program plakátja a faliújságon megtekinthető.  

Erdélyi buszkirándulást szervez gyülekezetünk 2018. április 26-tól május 1-ig. 
Jelentkezéseket február végéig fogadunk 25.000 Ft előleg befizetésével Szentes Klára 
pénztárosnál vagy Bugyi Krisztián ifjúságvezetőnél.  

Ma az angliai Newboldi Adventista Főiskolának gyűjtjük adományainkat, jövő héten 
gyülekezetünk szükségleteire adakozunk.  

HA ISTEN ÉLTET, A JÖVŐ HÉTEN 

ÁLLANDÓ HÉTKÖZNAPI ALKALMAINK 

HÍREINK 



                                    KRISZTUS SZERETETE                                                               
 
 

„Ha Krisztushoz jövünk, hinnünk kell Őbenne. Be kell Őt vinnünk 
mindennapi életünkbe; akkor békénk és örömünk lesz, és tapasztalatból 
tudjuk meg, mit jelentenek ezek a szavak: ’Ha az én parancsolataimat 
megtartjátok, megmaradtok az én szeretetemben; amiképpen én 
megtartottam az én Atyámnak parancsolatait, és megmaradok az ő 
szeretetében.’ (Jn 15:10) Hittel kell igényelnünk ígéretét, hogy megmaradjunk 
Krisztus szeretetében. Jézus mondta: ’Ezeket beszéltem néktek, hogy 
megmaradjon tibennetek az én örömem és a ti örömetek beteljék.’(11. vers)  
A hit szeretet által munkálkodik és megtisztítja a lelket. A Szentlélek hit által 
juthat be a szívbe és teremthet benne szentséget. Nem lehet valaki Krisztus 
küldötte és nem végezheti Ura munkáját anélkül, hogy ne működnék együtt 
Istennel a Szentlélek által. Csak úgy válhatunk alkalmassá a mennyre, ha 
jellemünk átalakul; Krisztus igazsága lesz a megbízólevelünk, hogy az 
Atyához járulhassunk. Isteni természet részeseivé kell válnunk, elkerülve a 
romlottságot, mely a kívánság által van a világban. A Szentlélek befolyása által 
napról napra formálódnunk kell; mert a Szentlélek munkája az, hogy nemesíti 
az ízlést, megszenteli a szívet és bemutatja a léleknek Jézus hasonlíthatatlan 
szépségét.  
Krisztust kell szemlélnünk, és e szemlélés által változunk meg. Hozzá kell 
járulnunk, mint egy élő, kimeríthetetlen forráshoz, melyből újra és újra 
ihatunk és mindig friss vizet meríthetünk. Viszonoznunk kell szeretetének 
vonzását, az Élet Kenyeréből kell táplálkoznunk, mely a mennyből szállott 
alá, s az Élet Vizéből kell innunk, mely Isten trónjánál fakad. Állandóan 
felfelé kell néznünk, hogy a hit Isten trónjához kössön bennünket. Ne 
nézzünk lefelé, mintha a földhöz lennénk ragadva! Ne tartsunk vizsgálatot 
hitünk felett, ne tépjük ki, mintha egy szál virág lenne, s mi meg szeretnénk 
nézni, van-e gyökere, vagy nincs. A hit növekedése alig észrevehető.” 
    
 
            (E.G. White: A Szentlélek eljő reátok – Hit c. fejezet) 

GYÜLEKEZETI HÍREK 
 

2018. FEBRUÁR 3. 
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN! 

ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 
 

 

 

„Ti az én barátaim vagytok, ha azokat cselekszitek,            
amiket én parancsolok néktek.” 

Jn 15:14 


