
A MAI PROGRAM     KÖZLEMÉNYEK 

  Naplemente 17:08 
                                                                                       

9:30                                                 SZOMBATISKOLA 
  
 

Áhítat   Sztrojiny Csaba  
Szombatiskola   A jelenések könyve  
   A hét trombita  
 
 

10:45 ISTENTISZTELET 
 

Hirdetések  Chelcea Dorin  
 Óravezető  Pacsai Imre  

Kezdő ének  „Elmegyek Jézus veled!”                                204:1-3                                                            
 Ima   Pacsai Imre  
 Szolgálat 
 Tized- és adományok begyűjtése 

Hálaige   Pacsainé Kleinert Teréz                       2Kor 9:6-8 
Hálaima   Dr. Abaháziné Oláh Enikő  
Gyermektörténet Vízvári Aladár  
Vers   Tajti Enikő 
Szolgálatok   

 Igeszolgálat  Dr. Szabó János  
    Három férfi, két életút, egy gyülekezet! 

Ének   „Egy drága kincset keresek!”                          231:1-3                                                                
Ima   Dr. Szabó János  
Távozó ének            „Hadd legyek mindig híved…”                               331 
   

17:00  SZOMBATZÁRÓ ÁHITAT   
     

    Járai Zsolt: Mi vezet megtérésre? 
 

 

PÉNTEK 
 

18:00 SZOMBATKEZDŐ ÁHÍTAT JÁRAI ZSOLT  
    Mit tehetek, hogy a Szentlélek jelen legyen az 
     életemben? 
SZOMBAT 
 

9:30 SZOMBATISKOLA   A jelenések könyve  
    Sátán legyőzött ellenség  
 

10:50 ISTENTISZTELET DR. SZABÓ JÁNOS  
    TITKOK EGY MOSOLY MÖGÖTT... (42. ZSOLTÁR) 
 

17:00 SZOMBATZÁRÓ ÁHÍTAT      
      

 

KEDD ESTE  18:00 SZOMBATISKOLAI TANÍTÓGYŰLÉS 
SZERDA   10.00 IMAÓRA 
 

 

AKIKÉRT A KÖVETKEZŐ HÉTEN IMÁDKOZZUNK: 
 

Gyülekezetünkből: Dr. Abaházi Attila és felesége, Abaházi Zoltán és családja, Ács 
Ernőné, dr. Ádám Endre, Antalné Szabó Csilla és családja, Arias Soto Félix, Bácsi 
Miklós és felesége, Bajusz Erika, Bakó Mária, Baksa Gábor és családja 
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: Budapest Józsefváros – Járai Zsolt bibliamunkás 

Bakondi Ilona a 103. zsoltár 1-2 verseivel szeretné megköszönni mindenkinek az imákat, 
a telefonbeszélgetéseket és a személyes megjelenést férje, Paraghy Gyula búcsúztatásán. 

 Február 9-én, múlt szombaton gyülekezetünk nevében Szabó János 
és Molnár Imre felköszöntötték otthonában Nagy Györgynét, Margit 

nénit 100 születésnapja alkalmából. A jó Isten áldását kívánjuk továbbra 
is Margit néni és férje életére! 

Kérjük, hogy ma délben az imalánc tagjai a tárgyalóban egy rövid 
megbeszélésre gyűljenek össze. 

Ma közös ebédre hívjuk a fiatalokat, majd 14 órától beszélgetést tartunk 
az ifjúságnak a megtérésről „Szükséges-e annak a fiatalnak a megtérés, aki adventista 
családban nőtt fel?” címmel. A beszélgetést vezetik: Járai Zsolt bibliamunkás és Bugyi 
Krisztián ifjúságvezető. Az esti áhítat után meglepetésekkel folytatódik az együttlét.  

A Hogyan tanulmányozzuk a Bibliát?  című, a tíz vázlatpróféciát elemző sorozatunk 
következő alkalma február 20-án, szerdán, 18.00 órakor lesz. Címe: A világbirodalmak 
fölött Isten rendelkezik (Dn. 7. fejezet). A beszélgetést vezeti: Stramszki István. 

Ugyanezen a napon, február 20-án, szerdán 18 órakor a kisteremben a 
Magyarországi Orvosmuzsikusok Egyesületének koncertje kerül megrendezésre.  

Boldog Otthon című, beszélgetős sorozatunk február 23-án, jövő szombaton 14 órai 
kezdettel folytatódik. Szeretettel várunk mindenkit! 

Március 2-án az adventi rézfúvós zenekar látogat gyülekezetünkbe. 

Március 1-3-ig a DET Bibliakonferenciát szervez „Adventista identitás és a szombat” 
címmel Budapesten (péntek, vasárnap: a mi gyülekezetünkben, szombat: a József utcai 
Baptista Gyülekezetben, 1084 Bp., József u. 12.). További információ a faliújságon.  

Ma gyülekezetünk szükségleteire adakozunk, a jövő szombaton gyülekezetünk missziós 
célkitűzéseit támogatjuk adományainkkal.  

HA ISTEN ÉLTET, A JÖVŐ HÉTEN 

ÁLLANDÓ HÉTKÖZNAPI ALKALMAINK 

HÍREINK 



                   „KERÜLD A ROSSZAT ÉS CSELEKEDJÉL JÓT”                                                
 
 

 
 

„Az ember halandó, és az is marad, ha túl bölcsnek érzi magát ahhoz, hogy 
elfogadja Krisztust. Az emberi értelem csodálatos dolgokat ért el, de ki adta 
az erőt mindehhez, ha nem Isten, a seregek Ura. El fognak veszni azok az 
emberek, akik a saját maguk által feltételezett hatalmukban örvendeznek és - 
az özönvíz előtti világ példáját követve felmagasztalják magukat. A korabeli, 
magas életkort megérő emberiségnek minden gondolata szüntelen csak 
gonosz volt. Mivel elég okosak voltak a gonoszságra, a föld megromlott lakói 
alatt. Ha összekötötték volna magukat a végtelen bölcsesség forrásával, akkor 
Istentől nyert adottságaik és talentumaik által csodálatos dolgokra lehettek 
volna képesek. Ők azonban elfordultak Istentől, és helyette Sátánt követték, 
mint ahogy napjainkban is sokan ezt teszik. Az Úr, büszke ismereteikkel 
együtt, elmosta őket a föld színéről.  
A világ magasztalhatja az emberiséget eredményeiért, de az ember nagyon 
hamar lealacsonyítja magát Isten szemében, ha helytelenül használja a 
rábízott talentumokat; pedig ha helyesen élne azokkal, akkor lelki épülését 
szolgálhatnák. Az Úr, noha hosszan tűr és egyetlen lélek vesztét sem kívánja, 
a bűnre semmiképp nem ad mentséget. ’Miért tapossátok meg az én véres 
áldozatomat és ételáldozatomat, melyet rendeltem e hajlékban? És te többre 
becsülöd fiaidat, mint engem, hogy magatokat hizlaljátok az én népem Izrael 
áldozatának elejével. Azért így szól az Úr, Izraelnek Istene, jóllehet 
megmondottam, hogy a te házad és atyádnak háza mindörökké én előttem 
jár; de most, azt mondja az Úr, távol legyen tőlem, mert akik engem 
tisztelnek, azoknak tisztességet szerzek, akik azonban engem megutálnak, 
megutáltatnak’ (1Sám 2:29-30).  
Isten tisztességet szerez az Őt szeretőknek. ’Az Úr megfizetett nékem 
igazságom szerint - mondja Dávid - kezeimnek tisztasága szerint fizetett meg 
nékem; Mert megőriztem az Úrnak útait, és gonoszul nem távoztam el az én 
Istenemtől’ (Zsolt 18:21-22).” 
       
(Ellen G. White: Szemelvények Ellen G. White írásaiból I. – Az életadó 
Krisztus c. fejezetből) 

GYÜLEKEZETI HÍREK 
 

2019. FEBRUÁR 16. 
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN! 

ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 
 

 

 

„Szeretett barátom, ne a rosszat kövesd, hanem a jót. 
Aki jót cselekszik, az Istentől van; aki pedig rosszat 

cselekszik, nem látta az Istent.” 

3 Jn 1:11                                                                                                                      


