
A MAI PROGRAM     KÖZLEMÉNYEK 

  Naplemente 17:21 

9:30                                                 SZOMBATISKOLA 

 
Áhítat   Dán Sándor  
Tanulmány   SÁFÁRSÁG: A SZÍV INDITÉKAI  

A tizedfizetés hatásai 
10:50 ISTENTISZTELET 

 

 Hirdetések  Orbán Zoltán  
 Óravezető  Bugyi Krisztián  

Kezdő ének  „Az Úrért ki kész küzdeni…”                     259:1-3 
 Ima   Bugyi Krisztián  
 Szolgálat 
 Tized- és adományok begyűjtése 

Hálaige   Tálas Enikő                                         1Tim 6:6-8 
Hálaima   Takácsné Darabos Judit          
Gyermektörténet  Palotás Kristóf   
Szolgálatok   

 Igeolvasás  Tálas Enikő                                             Mt 16:26                                                 
 Igeszolgálat  Palotás Kristóf                                

Lépések a sikeres élet felé         
Ének   „Bizony meglészen az idő…”              142:1-2 
Ima   Palotás Kristóf    
Távozó ének            „Ó! égi jó Atyánk…”       334:1  
 

17:00 SZOMBATZÁRÓ ÁHÍTAT  
     

    Palotás Kristóf  

 

PÉNTEK 
 

18:00 SZOMBATKEZDŐ ÁHÍTAT  ZARKA PÉTER  
 
     

SZOMBAT 
 

9:30 SZOMBATISKOLA   Sáfárság: A szív indítékai   
    A hála adományai 
      
     

10:50 ISTENTISZTELET ZARKÁNÉ TEREMY KRISZTINA   
Isten hív (Jel 22:17) 

     

18:00 SZOMBATZÁRÓ ÁHÍTAT    Zarkáné Teremy Krisztina  
Találkozások Jézussal (Izraeli képek vetítésével) 

     

KEDD ESTE  18:00 SZOMBATISKOLAI TANÍTÓGYŰLÉS 
SZERDA   10.00 IMAÓRA 
 

 

AKIKÉRT A KÖVETKEZŐ HÉTEN IMÁDKOZZUNK: 
 

Gyülekezetünkből: Sós Sándor és felesége, Sütő Eleonóra, Szabó Miklós és 
felesége, Szabó Ottó és családja, Szadai Gábor, Szalai Józsefné, Száraz Lajos, Száraz 
Lajosné, dr. Száraz Zoltán és családja, Szebeni Péterné, Székely Árpád és családja 
Betegeink: Balla Zsuzsa, Brust Zsuzsa, Gál Ivánné, dr. Lukács Pálné Rózsika, 
Molnár Ilona, dr. Saáry Istvánné Ibi, Simon András, Takács Lajos és felesége 
A Területről: Budapest Csepeli Gyülekezet és Budapest Pesterzsébeti Gyülekezet 
– Fenyvesi Péter Pál lelkész      

Korábbi döntésünk értelmében, március hónaptól november hónapig 
visszaállítjuk a szombatzáró áhítatok kezdő időpontját 18 órára. 

Ma Palotás Kristóf testvér, az Unió Ifjúsági Osztályának a vezetője regionális 
ifjúsági napot tart gyülekezetünkben. Délben közös ebédre várjuk a fiatalokat, majd 
14 órakor ifjúsági istentiszteletre, 18.30-tól pingpongozásra, beszélgetésre hívja az 
ifjakat Kristóf.  

A mai napon, istentisztelet után Tesz-Vesz megbeszélést tartunk. 

Ma istentisztelet után, 12 órakor Popovics Viola zenetanár vezetésével csengettyű 
próba kezdődik, 13 órakor pedig furulya próba lesz. 

A Bibliai Szabadegyetem következő előadása február 26-án, hétfőn kerül 
megrendezésre 18 órai kezdettel. Cím: A bűn féktelen terjedése, özönvíz, ítélet. 
Előadó: Dr. Tokics Imre. Szeretettel várjuk az az érdeklődőket.  

Jövő szombaton, istentisztelet után gyermektanítói megbeszélést tartunk. 

Március 2-4-ig a DET és az ATF konferenciát szervez Duna Bibliakonferencia - 
Adventista gyökereink címmel Gödöllőn a Szent István Egyetemen. A három napos 
részvétel regisztrációhoz kötött, jelentkezni a dunabibliakonferencia.hu honlapon 
kellett 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. A 
kirándulás teljes költsége 50.000 Ft (utazás, szállás, étkezés). Jelentkezés 25.000 Ft 
előleg befizetésével Szentes Klára pénztárosnál vagy Bugyi Krisztián ifjúság-
vezetőnél lehetséges, jövő szerdáig, február 28-áig!  

Ma gyülekezetünk szükségleteire, jövő héten a Dunamelléki Egyházterület 
beruházásaira adakozunk.  

HA ISTEN ÉLTET, A JÖVŐ HÉTEN 

ÁLLANDÓ HÉTKÖZNAPI ALKALMAINK 

HÍREINK 



                                              KINCS                                                                                        
 
 

„Krisztus az igazság. Szavai igazak, és többet mondanak, mint ami a felszínen 
látszik. Krisztus kijelentései, egyszerű szavai mélységes igazságokat rejtenek. 
A Szentlélek által megelevenített értelem felismeri értéküket. Felfedezi az 
igazság drága gyöngyszemeit még akkor is, ha azok elásott kincsek.  
Emberi elméletekből és feltevésekből soha nem fogjuk megérteni Isten 
Igéjét. A maguk bölcsességét túlértékelők azt képzelik, hogy csak az ő 
bölcselkedésük nyitja meg az ismeretek kincsestárát, és védi meg a 
gyülekezetet az eretnekségtől. Pedig éppen ezekkel a magyarázatokkal 
visznek a gyülekezetbe hamis elméleteket és eretnekséget. Emberek 
kétségbeesett erőfeszítéseket tettek az általuk bonyolultnak tartott igehelyek 
megmagyarázására. Erőfeszítésükkel azonban nagyon sokszor elhomályo-
sították azt, amit tisztázni próbáltak. 
Tanulmányozzuk az Igét komolyan, alaposan! Ha tétlenek vagyunk, soha 
nem értjük meg az igazságot. Semmilyen földi áldáshoz nem juthatunk buzgó, 
türelmes, kitartó erőfeszítés nélkül. Ha az ember üzleti vállalkozásaiban 
eredményeket akar elérni, dolgoznia kell a sikerért, és hinnie kell benne. Lelki 
dolgok megismerésére se számíthatunk lelkiismeretes munka nélkül. Akik 
meg akarják találni az igazság kincseit, azoknak le kell ásniuk értük, mint a 
bányásznak a földben rejtőző kincsért. A lagymatag, közömbös munka 
hiábavaló. Mind idősnek, mind fiatalnak fontos, hogy ne csak olvassa Isten 
szavát, hanem teljes szívvel, buzgón kutassa, és imádkozva keresse az 
igazságot, mint elrejtett kincset. Aki így cselekszik, jutalmat kap: Krisztus 
fogékonyabbá teszi értelmét.  
Üdvösségünk függ a Szentírásban foglalt igazság ismeretétől. Isten azt akarja, 
hogy megismerjük az igazságot. Kutasd, ó kutasd a drága Bibliát szomjas 
szívvel! Tárd fel Isten Igéjét, mint a bányász a földet az aranyért! Kutass, 
mígnem tapasztalod, mit jelent Istennel kapcsolatban lenni, és mígnem 
megtudod, mi az akarata veled!” 
    
 

(E.G. White: Krisztus példázatai –  Az elrejtett kincs c. fejezetből) 

GYÜLEKEZETI HÍREK 
 

2018. FEBRUÁR 24. 
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN! 

ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 
 

 

Lépések a sikeres élet felé – Regionális ifjúsági nap 

„Mert mit használ az embernek, ha az egész világot 
megnyeri is, de az ő lelkében kárt vall? Avagy micsoda 

váltságot adhat az ember az ő lelkéért?” 

Mt 16:26 


