
A MAI PROGRAM     KÖZLEMÉNYEK 

  Naplemente 16:46 
                                                                                       

9:30                                                 SZOMBATISKOLA 
 

Áhítat   Rácz János  
Szombatiskola   A jelenések könyve  
   Hét pecsét  
 

10:45 ISTENTISZTELET 
 

Hirdetések  Vízvári Aladár  
 Óravezető  Molnár Imre  

Kezdő ének  „Isten Lelke béke Lelke”                              164:1-3    
 Ima   Molnár Imre  
 Szolgálat 
 Tized- és adományok begyűjtése 

Hálaige   Takácsné Darabos Judit                  Péld 11:24-25 
Hálaima   Dán Ilona  
Gyermektörténet Király Tünde  
Vers   Kurucz Margit 
Szolgálatok   

 Igeolvasás  Takácsné Darabos Judit                               Mt 5:9                                                                                                                            
 Igeszolgálat  Balázs László  

A békétlenség csapdája  
Ének   „Jöjjetek az Ige kér”                                       63:1-2 
Ima   Balázs László  
Távozó ének            „Hadd legyek mindig híved…”                               331 
   

17:00  SZOMBATZÁRÓ ÁHITAT   
     

    Dr. Szabó János  
„Jöjjön el a te országod” –  
Mit jelent Isten országa?  

 

PÉNTEK 
 

18:00 SZOMBATKEZDŐ ÁHÍTAT JÁRAI ZSOLT  
     

SZOMBAT 
 

9:30 SZOMBATISKOLA   A jelenések könyve  
    Isten elpecsételt népe  
10:50 ISTENTISZTELET DR. SZILVÁSI ANDRÁS  
    Valóban szabad vagy! – Mit kezdesz vele? 

Jn 8:30-36 
 

17:00 SZOMBATZÁRÓ ÁHÍTAT     DR. SZILVÁSI ANDRÁS  
Növekedés a bizonyosságban 

        
KEDD ESTE  18:00 SZOMBATISKOLAI TANÍTÓGYŰLÉS 
SZERDA   10.00 IMAÓRA 
 

 

AKIKÉRT A KÖVETKEZŐ HÉTEN IMÁDKOZZUNK: 
 

Gyülekezetünkből: Tarnai Attila és felesége, Dr. Tokics Imre és felesége, Tokics 
Péter és családja, Tóth Béláné, Tóth János, Tóth Jánosné, Tóth Sándor, Tyentés 
Györgyné, Tyentés László és felesége, Urbán Enikő és családja, Utasi Gyula 
Betegeink: Balogh Lászlóné, Gál Ivánné, Molnár Szabó Ilona, Takács Lajos és 
felesége  
Imakérések: Arias Sotó Félix testvér beteg, imádkozzunk érte, hogy minél előbb 
felgyógyuljon. Imádkozzunk olasz testvérünk, Benjámin súlyosan beteg ismerőséért, 
Ritáért és Baksa Anikó barátnőjéért, aki nagyon beteg, és barátnője családjáért.  
A Területről: Balatonlellei Gyülekezet – Szilvási Csaba lelkész 
           DET Bizottság tagjai  

2019. július 1-7-ig Balatonlellén gyermekiskolai tábort szervezünk. Kérjük a 
szülőket, akiknek gyermekei szívesen eljönnének a táborba, hogy ma délben egy 
megbeszélésre gyűljenek össze a gyermekiskolai teremben. 

Holnap 15 órától Tesz-Vesz Gyülekezet. Téma: Jézus tanításai, a tékozló fiú (Jézus 
az igazi barát) Szeretettel várjuk a gyerekeket és szüleiket! 

Hogyan tanulmányozzuk a Bibliát? címmel bibliai Igekutató csoportot indít a 
Misszió Osztály. Ezeken az alkalmakon szeretnénk a próféciákat átgondolni, 
elmélyíteni az ismereteinket. Első alkalom: február 6. szerda, 18.00 óra.  Cím: 
Imádat a korszakokon át Krisztus országa valóságáig (Dániel könyve 2. fejezete) A 
beszélgetést vezeti: Kovács-Bíró János. Meghívó a bejáratnál elvehető. 

Február 16-án szombat délután 14 órától interaktív beszélgetést tartunk az 
ifjúságnak a megtérésről „Szükséges-e annak a fiatalnak a megtérés, aki adventista 
családban nőtt fel?” címmel. A beszélgetést vezeti: Járai Zsolt bibliamunkás és Bugyi 
Krisztián ifjúságvezető. A szombatzáró áhítat után folytatjuk meglepetésekkel az 
ifjúsági alkalmat.  

Március 1-3-ig a Dunamelléki Egyházterület Bibliakonferenciát szervez „Adventista 
identitás és a szombat” címmel Budapesten (IX. Ráday u. 28.) Információ és 
regisztrálás: www.dunabibliakonferencia.hu honlapon.  

Ma a Newboldi Főiskola szükségleteire adakozunk, jövő héten gyülekezetünk 
részére gyűjtjük adományainkat. 
 

HA ISTEN ÉLTET, A JÖVŐ HÉTEN 

ÁLLANDÓ HÉTKÖZNAPI ALKALMAINK 

HÍREINK 

http://www.dunabibliakonferencia.hu/


                   „BOLDOGOK A BÉKESSÉGRE IGYEKEZŐK”                                                   
 
 

„’Boldogok a békességre igyekezők’ (Mt 5:9). Krisztus békéje az igazságból fakad, 
Istennel összhangban áll. A világ ellenségeskedik Isten törvényével, a bűnösök 
ellenségeskednek Alkotójukkal, ennek eredményeként egymással is. Ám a zsoltáros 
kijelenti: ’A te törvényed kedvelőinek nagy békességük van, és nincs bántódásuk’ 
(Zsolt 119:165). Az ember nem tud békét teremteni. Az egyén vagy a társadalom 
megtisztítására, felemelésére szolgáló emberi tervek nem hozhatnak békét, mert 
nem hatolnak a szívig. Azt egyetlen erő, amely az igazi békét létrehozhatja, 
fenntarthatja, Krisztus kegyelme. Ha ez meggyökerezik a szívben, kiveti onnan a 
gonosz szenvedélyeket, amelyek egyenetlenséget, civódást okoznak. ’A tövis helyén 
ciprus nevekedik, és bogács helyett mirtus nevekedik’, és az élet pusztája ’örül és 
virul mint őszike’ (Ésa 55:13; 35:1).  
A sokaság álmélkodva hallgatta e tanítást, amely annyira különbözött a farizeusok 
előírásaitól és példájától. A nép úgy hitte, hogy a boldogság az evilági dolgok 
birtoklásából áll, s igen kívánatosnak tekintette a hírnevet, az emberek tiszteletét. 
Nagyon tetszetős dolog volt a ’rabbi’ megszólítás, az, ha bölcsnek, vallásosnak 
dicsőítették őket, ha érdemeiket említették a közvélemény előtt. Ezt tekintették a 
boldogság koronájának. Ám a hatalmas tömeg színe előtt Jézus kijelentette, hogy az 
ilyen emberek összes jutalma a földi nyereség és tisztelet. Bizonyossággal beszélt, 
meggyőző erő áradt szavaiból. A nép elcsendesedett, félelemérzés söpört végig 
rajtuk. Kétkedve néztek egymásra. Kicsoda menekülhet meg, ha ez az Ember igazat 
szól? Ám sokan meggyőződtek arról, hogy ezt a figyelemre méltó Tanítót Isten Lelke 
indítja, véleménye isteni ihletésű.  
Miután elmagyarázta, miből áll az igazi boldogság, és hogyan szerezhető meg, Jézus 
még határozottabban rámutatott tanítványai kötelességeire, mint akiket Isten 
választott ki arra, hogy másokat az igazság és az örök élet útjára vezessenek. Tudta, 
hogy gyakran fognak csalódni, elcsüggedni, kemény ellenállásba ütköznek, bántják 
őket, tanúságtételüket elutasítják. 
A világ szereti a bűnt, és gyűlöli az igazságot, ezért ellenségeskedett Jézussal. 
Mindenki, aki visszautasítja a végtelen szeretetet, a kereszténységet zavaró dolognak 
találja. Krisztus világossága elűzi a bűnöket takargató sötétséget, és a megújulás 
szükségessége nyilvánvalóvá válik. Akik alávetik magukat a Szentlélek befolyásának, 
azok saját magukkal kezdenek harcolni, míg akik a bűnhöz ragaszkodnak, azok az 
igazság és képviselői ellen háborúznak.” 
       

(Ellen G. White: Jézus élete – A hegyibeszéd c. fejezetből) 

GYÜLEKEZETI HÍREK 
 

2019. FEBRUÁR 2. 
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN! 

ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 
 

 

 

„Boldogok a békességre igyekezők.”  

Mt 5:9                                                                                                                           


