
A MAI PROGRAM     KÖZLEMÉNYEK 

  Naplemente 17:19 
                                                                                       

9:30                                                 SZOMBATISKOLA 

  
Áhítat   Sztrojiny Csaba 
Szombatiskola   A jelenések könyve  
   Sátán legyőzött ellenség  
 

10:45 ISTENTISZTELET 

 
Hirdetések  ifj. Fekete István  

 Óravezető  Molnár Imre  
Kezdő ének  „Én lelkem zengjél szépen"                              59:1-3 

 Ima   Molnár Imre  
 Szolgálat 
 Tized- és adományok begyűjtése 

Hálaige   Tajti Enikő                                          1Tim 6:6-8 
Hálaima   Szentes Klára  
Gyermektörténet Chelcea Dorin 
Vers   Nyári István 
Szolgálatok                                                                                                                          

 Igeszolgálat  Dr. Szabó János                                  42. Zsoltár                             
    Titkok egy mosoly mögött 

Ének   „Ó! Jézus a szívem úgy vár”                          136:1-3 
Ima   Dr. Szabó János  
Távozó ének            „Hadd legyek mindig híved…”                               331 
   

17:00  SZOMBATZÁRÓ ÁHITAT   
     

    Vízvári Aladár  

 

PÉNTEK 
 

18:00 SZOMBATKEZDŐ ÁHÍTAT DR. SZABÓ JÁNOS  
     

SZOMBAT 
 

9:30 SZOMBATISKOLA   A jelenések könyve  
    Sátán és szövetségesei  
 
10:50 ISTENTISZTELET MOLNÁR MIKLÓS  
     
17:00 SZOMBATZÁRÓ ÁHÍTAT     MOLNÁR MIKLÓS  
    ZENÉS ÁHÍTAT   
 

KEDD ESTE  18:00 SZOMBATISKOLAI TANÍTÓGYŰLÉS 
SZERDA   10.00 IMAÓRA 
 

 

AKIKÉRT A KÖVETKEZŐ HÉTEN IMÁDKOZZUNK: 
 

Gyülekezetünkből: Balla Ferenc és felesége, Balla József, Balla Zsuzsanna, Balogh 
Lászlóné, Balogh Pálné, Balogh Sándorné, Bányai Ilona, Barák Krisztina, Bede Károly 
és családja, Bencze Katica, Bernád Margit, Biber-Trombitás Ildikó 
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: Bp. Csepel és Bp. Pesterzsébet – Fenyvesi Péter Pál lelkész 

Arias Soto Félix testvér köszöni a gyülekezetnek az érte mondott imákat! 

Németül tudó ápolót keresnek egy 82 éves férfi mellé Németországban. Érdeklődni 
Zarka Péternél. 

Ma délben, az istentisztelet után a Tesz-Vesz Gyülekezet szervezőinek megbeszélést 
tartunk a tárgyaló szobában. 

Ma 14 órakor folytatódik a Boldog Otthon című, beszélgetős sorozatunk.  

Március 2-án, jövő szombaton az adventi rézfúvós zenekar látogat gyülekezetünkbe. 

Március 2-a egyházunkban a Nők Nemzetközi Imanapja. A naphoz kapcsolódó anyag 
megtalálható az egyházunk honlapján. (http://adventista.hu/szolgalat-es-kuldetes/noi-
szolgalatok-osztalya/) 

Jövő szombaton istentisztelet után a Biblia Fiai csoportba járó gyerekek szüleinek 
megbeszélés lesz a gyermekiskolai teremben. Kérik a tanítók a szülők megjelenését. 

Március 3-án, jövő vasárnap 15 órától Tesz-Vesz Gyülekezet lesz gyülekezetünkben. 
Cím: A harmadik misszióút. Jézus feltámasztja barátját, Lázárt.  

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.  

A Hogyan tanulmányozzuk a Bibliát? című, a tíz vázlatpróféciát elemző sorozatunk 
következő alkalma március 6-án, szerdán, 18.00 órakor lesz. Címe: A Krisztusban 
való megváltás és a bűn kérdésének rendezése (Dn. 8-9. fejezet). A beszélgetést vezeti: 
Cserbik János. Szeretettel hívjuk az érdeklődőket! Meghívó a bejáratnál elvehető.  

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

 
 

HA ISTEN ÉLTET, A JÖVŐ HÉTEN 

ÁLLANDÓ HÉTKÖZNAPI ALKALMAINK 

HÍREINK 

http://adventista.hu/szolgalat-es-kuldetes/noi-szolgalatok-osztalya/
http://adventista.hu/szolgalat-es-kuldetes/noi-szolgalatok-osztalya/


                 „KÍVÁNKOZIK A LELKEM HOZZÁD, Ó, ISTEN!”                                              
 
 

 

„Az ima a lélek lélegzetvétele. Ez a titka a lelkierőnek. Semmilyen más eszköz 
nem tudja helyettesíteni; megőrzi a lélek egészségét. Az ima közvetlen 
összeköttetésbe hozza a szívet az élet forrásával és erőt ad a keresztény 
tapasztalatoknak. Ha az imát elhanyagoljuk, vagy csak alkalomszerűen 
imádkozunk, akkor elveszítjük kapcsolatunkat Istennel; a lelki képességek 
életereje elvész, a vallásos tapasztalatok nélkülözik az egészséget és az erőt. 
Imádkozni annyit jelent, hogy szívünket kitárjuk Isten előtt, mint egy barát előtt. 
Hitszemünk nagyon közel látja az Urat. A könyörgő az isteni szeretet és 
gondoskodás értékes bizonyítékait nyerheti el. 
Komoly, buzgó, tusakodó imára van szükség, mint amilyen Dávidé volt, amikor 
így kiáltott fel: ’Mint a szarvas a folyóvizekre kívánkozik, úgy kívánkozik a lelkem 
hozzád, ó, Isten!... Kívánkozom a Te határozataid után... Vágyódom a Te 
szabadításod után... Kívánkozik, sőt emésztődik lelkem az Úr tornácai után; 
szívem és testem ujjongnak az élő Isten felé.’ (Zsolt. 42:2; 119:40, 174; 84:3) 
Csodálatos dolog, hogy hatékonyan imádkozhatunk. A méltatlan, tévedő 
halandónak hatalma van hogy kéréseit Isten elé tárja. Kívánhat-e ember nagyobb 
hatalmat, mint hogy összeköttetésben lehet a végtelen Istennel?  
Bár gyenge és bűnös, mégis előjoga, hogy Alkotójával beszélhet. Szavakat 
mondhatunk, amelyek a világegyetem uralkodójának trónja elé jutnak.  Szívünk 
ápolhatja az Istennel való közösséget, Jézus kíséretében járhatunk. Amikor 
mindennapi foglalkozásunkat végezzük, elsuttoghatjuk szívünk kívánságait úgy, 
hogy emberi fül nem hallja; azonban ezek közül egy sem hal el, egy sem veszhet 
el. Semmi sem fojthatja el a lélek kívánságait. Felülemelkedik az utca zaján, a 
gépek zakatolásán. Istenhez beszélünk, akinél imáink meghallgatásra találnak. 
Kérjetek tehát, kérjetek és adatik. Kérjetek alázatosságot, bölcsességet, 
bátorságot és hitben való növekedést. Minden őszinte imára válasz jön. Lehet, 
hogy nem úgy jön, amint vágyakoztok rá, vagy nem akkor, amikor várnátok; de 
mindenkor olyan időben és módon jön a felelet, amikor a legnagyobb 
szükségetek lesz rá. Imáitokra, amelyeket a magányosságban, kimerültségben, 
megpróbáltatás közben mondotok, Isten válaszol - nem mindig várakozásotok-
nak megfelelően, de mindig javatokra.” 
       
(Ellen G. White: Az evangélium szolgái – Segítség az evangélium szolgálatában 
c. fejezetből) 

GYÜLEKEZETI HÍREK 
 

2019. FEBRUÁR 23. 
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN! 

ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 
 

 

„Mint a szarvas kívánkozik a folyóvizekre, úgy 
kívánkozik az én lelkem hozzád, oh Isten! Szomjúhozik 
lelkem Istenhez, az élő Istenhez; mikor mehetek el és 

jelenhetek meg Isten előtt?” 

Zsolt 42:1-2                                                                                                                


