
A MAI PROGRAM     KÖZLEMÉNYEK 

  Naplemente 16:15 
                                                                                       

9:30                                                 SZOMBATISKOLA 

 
Áhítat   ifj. Fekete István  
Szombatiskola   A jelenések könyve  
   A gyertyatartók között  
 

10:45 ISTENTISZTELET 

 
Hirdetések  Tálas Enikő  

 Óravezető  Tyentés László    
Kezdő ének  „Egy drága forrást ismerek…”                       132:1-3 

 Ima   Tyentés László  
 Szolgálat 
 Tized- és adományok begyűjtése 

Hálaige   Tyentés Emese                              Zsolt 56:11-14 
Hálaima   Krajcsik Ramón  
Gyermektörténet Balázs László  
Vers   Szentes Klára 
Szolgálatok   

 Igeolvasás  Tyentés Emese                                  1Móz 12:1-3                                                                                                               
 Igeszolgálat  Balázs László  
    A negyedik ígéret 

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

17:00  SZOMBATZÁRÓ ÁHITAT   
     

    Baksa Anikó  

 

PÉNTEK 
 

18:00 SZOMBATKEZDŐ ÁHÍTAT  ZLATKO MUSIJA 
     

SZOMBAT 
 

9:30 SZOMBATISKOLA   A jelenések könyve  
    Jézus üzenete a hét gyülekezetnek 
10:00 ISTENTISZTELET ZLATKO MUSIJA  
    MISSZIÓS MOTIVÁCIÓS HÉTVÉGE FIATALOKNAK 
 
17:00 SZOMBATZÁRÓ ÁHÍTAT     DR. SZABÓ JÁNOS  
    
     

KEDD ESTE  18:00 SZOMBATISKOLAI TANÍTÓGYŰLÉS 
SZERDA   10.00 IMAÓRA 
 

 

AKIKÉRT A KÖVETKEZŐ HÉTEN IMÁDKOZZUNK: 
 

Gyülekezetünkből: Soltész Gáborné Kanyaró Melinda, Sólyom Mihályné, dr. Sólyom 
Péter, Sós Sándor és családja, Sövér Emese, Szabó Miklós és családja, Szabó Ottó és 
családja, Szadai Gábor, Szalai Józsefné, Száraz Lajos, Száraz Lajosné 
Betegeink: Balogh Lászlóné, Gál Ivánné, Molnár Szabó Ilona, Takács Lajos és felesége  
Imakérések: Imádkozzunk olasz testvérünk, Benjámin súlyosan beteg ismerőséért, 
Ritáért és Baksa Anikó barátnőjéért, aki nagyon beteg, és barátnője családjáért.  
A Területről: Bajai Gyülekezet – Kiss István lelkész 
          Bihari Csaba – DET titkár 

Kérjük, hogy ma, istentisztelet után a gyermekkórusban éneklő gyermekek szülei egy 
megbeszélésre gyűljenek össze a gyermekiskolai szobában. Baksa Anikó kéri, hogy a 
kórustagok szülei mindannyian vegyenek részt a megbeszélésen. 

Ismételten kérjük, hogy a szülők figyeljenek arra, hogy a gyerekek ne jöjjenek rágóval a 
gyülekezetbe. Köszönjük! 

A gyülekezetünk pincéjében működő DET Ifjúsági Központ felelősei felhívják a figyelmet 
arra, hogy a lenti helyiségben kizárólag a Központ vezetőjének jelenlétében, ill. külön 
engedéllyel lehet csak tartózkodni. Kérjük, hogy ez a szabályt vegyük figyelembe.  

Január 9-19-ig Tíz napos imaközösséget szervez egyházunk. Gyülekezetünkben holnaptól 
minden nap 18 órakor imaórát tartunk január 19-éig. Szeretettel várunk mindenkit! Az 
imaanyagról a www.adventista.hu honlapon tájékozódhatunk. 

Január 18-án (péntek 18 óra) és 19-én (szombat 10 órától) gyülekezetünkben kerül 
megrendezésre a Küldetésben – Missziós motivációs hétvége fiataloknak program. Fő előadó: Zlatko 
Musija, a TED Ifjúsági Osztályának vezetője.   

Január 23-26-ig Fiatalok Jézusért Konferencia (FJK) kerül megrendezésre szerdán, 
csütörtökön, pénteken és vasárnap itt a gyülekezetünkben, szombaton a Golgota utcai 
Rhema Konferencia Központban. Téma: A helyreállított képmás - Igazi nevelés. Előadók: 
Israel Ramos, Milan Moskala, Horváth Gábor, Ősz-Farkas Ernő. Bővebb információ az 
FJK.hu honlapon, vagy az FJK facebook oldalán. 

Boldog Otthon címmel beszélgetős sorozat kezdődik 2019. év minden hónap utolsó 
szombatján 14 órai kezdettel. A beszélgetést vezeti Vízvári Aladár, előadó: Végh József. 

Hogyan tanulmányozzuk a Bibliát? címmel Bibliai Igekutató csoportot indít a Misszió 
Osztály 2019. február 6-ától kéthetente szerdánként, 18 órai kezdettel. Lelkészi vezetők: 
Dr. Szabó János, Stramszki István, Cserbik János, Kovács Bíró János, Zarka Péter, 
Tonhaizer Tibor. Részletekről a jövő heti bulletinből tájékozódhatunk. 

Ma az Adventista Teológiai Főiskola céljaira gyűjtjük adományainkat, jövő héten 
gyülekezetünk szükségleteire adakozunk. 

HA ISTEN ÉLTET, A JÖVŐ HÉTEN 

ÁLLANDÓ HÉTKÖZNAPI ALKALMAINK 

HÍREINK 

http://www.adventista.hu/


                                       ÁBRAHÁM ELHÍVÁSA                                                                             
 
 

„Ábrahám a kora emberének különösen értékes ígéretet kapott, - nemzeti 
nagyság és sok-sok utódot ígéretét: ’[...] megáldalak téged, és felmagasztalom 
a te nevedet és áldás leszesz’ (1Móz 12:2). Ez kiegészült azzal az ígérettel, ami 
a hit örököseinek minden ígéretnél drágább volt - az ő családjából fog 
származni a világ Megváltója. Ám az ígéret teljesedésének első feltétele a hit 
próbája volt, ami áldozatot követelt.  
Így szólt Isten Ábrahámhoz: ’Eredj ki a te földedből, és a te rokonságod 
közül, és a te atyádnak házából, a földre, amelyet én mutatok néked’ (1Móz 
12:1). Ábrahámnak előbb el kellett szakadnia ifjúkori társaitól ahhoz, hogy 
Isten alkalmassá tehesse nagy feladatára, a szent jövendölések megőrzésére. 
A rokonok és barátok befolyása gátolta volna azt a nevelést, amelyet Isten 
akart szolgájának adni. Most, hogy különleges kapcsolatba került a mennyel, 
idegenek között kellett élnie. Jellemének sajátosnak, a világétól eltérőnek 
kellett lennie. Nem is tudta megmagyarázni barátainak cselekedeteit úgy, hogy 
megértsék. Lelki dolgok csak lelkileg foghatók fel, és a bálványimádó 
rokonság nem érthette meg Ábrahám indítékait és cselekedeteit.  
’Hit által engedelmeskedett Ábrahám, mikor elhívatott, hogy menjen ki arra 
a helyre, amelyet örökölendő vala, és kiméne, nem tudván, hová megy’ (Zsid 
11:8). Ábrahám feltétel nélküli engedelmessége a hit egyik legcsodálatosabb 
bizonyítéka az egész Bibliában. Számára a hit ’[...] a reménylett dolgoknak 
valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés’ volt (Zsid 11:1). Isten 
ígéretében bízva, a teljesedés legkisebb külső biztosítéka nélkül elhagyta 
otthonát, rokonságát, szülőhazáját, és elindult, bár nem tudta, Isten hova 
vezeti. ’Hit által lakott az ígéret földén, mint idegenben, sátorokban lakván 
Izsákkal és Jákóbbal, ugyanazon ígéretnek örökös társaival’(Zsid 11:9).  
Nem volt könnyű Ábrahám próbája. Nem volt kis áldozat, amit Isten kívánt 
tőle. Erős szálak kötötték hazájához, rokonságához és otthonához. De 
tétovázás nélkül engedelmeskedett a hívásnak. Nem kérdezett semmit az 
ígéret földjéről - hogy termékeny-e a talaj, egészséges-e az éghajlat, hogy 
kellemes-e az ország környezete, és van-e ott alkalom a vagyongyűjtésre? 
Isten szólt, és szolgájának engedelmeskednie kellett. Számára az volt a földön 
a legboldogabb hely, ahova Isten küldte.” 
       (Ellen G. White: Pátriárkák és próféták – Ábrahám elhívása c. fejezetből) 

GYÜLEKEZETI HÍREK 
 

2019. JANUÁR 12. 
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN! 

ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 
 

 

„Az Úr ezt mondta Abrámnak: Menj el földedről, 
rokonságod közül és atyád házából arra a földre, amelyet 

mutatok neked! Megáldom a téged áldókat, s megátkozom 
a téged gyalázókat. Általad nyer áldást a föld minden 

nemzetsége. (1Móz 12:1-3) 


