
A MAI PROGRAM     KÖZLEMÉNYEK 

  Naplemente 17:30 
                                                                                       

9:30                                                 SZOMBATISKOLA 
  

Áhítat   Bugyi Krisztián  
Szombatiskola   A jelenések könyve  
   Sátán és szövetségesei 
 

10:45 ISTENTISZTELET 
 

Hirdetések  Orbán Zoltán  
 Óravezető  Dán Sándor  

Kezdő ének  „Isten drága szent szerelme”                           108:1-3 
 Ima   Dán Sándor  
 Szolgálat 
 Tized- és adományok begyűjtése 

Hálaige   Dán Ilona                                           1Tim 6:6-8 
Hálaima   Görög Ernő  
Gyermektörténet Szigeti Gabriella  
Vers   Chelcea Dorin 
Szolgálatok 
Igeolvasás                       Dán Ilona                                              1Kor 2:2

                                                                                                                          
 Igeszolgálat  Molnár Miklós                                                               
    Jézus legyen a központ  

Ének   „Szeretni vágylak Téged”                               220:1-3 
Ima   Molnár Miklós  
Távozó ének            „Hadd legyek mindig híved…”                               331

   

17:00  SZOMBATZÁRÓ ÁHITAT   
     

Molnár Miklós  
    Jézus második eljövetele  
 

 

PÉNTEK 
 

18:00 SZOMBATKEZDŐ ÁHÍTAT BUGYI KRISZTIÁN   
     

SZOMBAT 
 

9:30 SZOMBATISKOLA   A jelenések könyve  
    Isten örökkévaló evangéliuma  
 

10:50 ISTENTISZTELET DR. SZABÓ JÁNOS: ISTEN NÉLKÜL AZ ÚTON –  
ISTENNEL AZ ÚTON - UZZA ÉS DÁVID TÖRTÉNETE 

(2Sám 6:1-23, 1Krón 13:1-14) 
 

17:00 SZOMBATZÁRÓ ÁHÍTAT     DR. SZABÓ JÁNOS: BÁRÁNYBÓL FENEVAD? I.  

(TÖRTÉNELMI KITEKINTÉS)  
KEDD ESTE  18:00 SZOMBATISKOLAI TANÍTÓGYŰLÉS 
SZERDA   10.00 IMAÓRA 
 

 

AKIKÉRT A KÖVETKEZŐ HÉTEN IMÁDKOZZUNK: 
 

Gyülekezetünkből: dr. Bíró Dániel, Bíró Marianna, Birtalan István és felesége, Boda 
Arthur, Boda László, Borbáth Attila és családja, Boros Sándor és családja, Bögi Lóránt, 
Brájer Antalné, Bugyi Krisztián és felesége, Burcsa Gábor, Burcsa István 
Betegeink: 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 Kőbánya – Simon László lelkész 

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

A mára hirdetett Biblia Fiai szombatiskolai csoport szülői értekezlete elmarad, kérjük 
a szülőket, hogy jövő szombat délben jöjjenek fel a gyermekiskolai terembe a 
megbeszélésre.  

Holnap 15 órától Tesz-Vesz Gyülekezet lesz gyülekezetünkben. Cím: A harmadik 
misszióút. Jézus feltámasztja barátját, Lázárt. Szeretettel várjuk családokat! 

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!  

Március 7-étől két hetenként csütörtöki napokon ifjúsági programot szervez a 
Dunamelléki Egyházterület gyülekezetünkben. Szeretettel várják a fiataljainkat is. 

Március 9-én, jövő szombaton 18 órakor Szabó János testvér „Bárányból fenevad?” 
című, beszélgetéssel egybekötött előadásának I. részét tartja meg. Ez az alkalom nem 
lesz közvetítve online. Minden érdeklődőt szeretettel várunk gyülekezetünkbe.  

Március 16-án, szombaton a délelőtti istentisztelet keretében Kormos Adél 
bemutatására kerül sor. Szeretettel hívunk mindenkit erre az ünnepélyes, örömteli 
alkalomra! 

Ma gyülekezetünk szükségleteire adakozunk, jövő szombaton a Reménység 
Evangélizációs Központot és az Adventista Világrádiót támogatjuk adományainkkal.  

 
 

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/


                                          JÉZUS A KÖZPONT                                                                             
 
 

 
„Mikor az apostol Korinthusban prédikálta az evangéliumot, egészen más 
módszene tért át, mint amelyet athéni működése alatt követett. Ott megkísérelte 
a hallgatók jelleméhez való alkalmazkodást: logikára logikával, tudományra 
tudománnyal és filozófiára filozófiával válaszolt. Azonban, amikor az eltöltött 
időre visszagondolt, rájött, hogy Athénben milyen kevés eredményt ért el 
munkájával. Elhatározta tehát, hogy Korinthusban egészen más munkatervet 
követ majd tanításainál, mellyel a felületesek és közönyösek figyelmét igyekszik 
lekötni. Eltökélte, hogy minden tudományos érvelést és következtetést kerülni 
fog; a korinthusiak között nem akar másról beszélni, mint Jézusról. ’Mert nem 
végeztem, hogy egyébről tudjak ti köztetek, mint a Jézus Krisztusról, még pedig 
mint megfeszítettről.’ Úgy hirdette az Igét, hogy ’az én beszédem és az én 
prédikálásom nem emberi bölcsességnek hitető beszédiben állott, hanem a 
léleknek és erőnek megmutatásában.’ (1. Kor. 2, 2. 4.)  
Jézust, akit Pál Korinthusban a görögöknek mint Krisztust akart hirdetni, 
alacsony származású zsidóként mutatta be, aki az istentelenségéről hírhedt 
városban nevelkedett. Saját népe elvetette és végül közönséges bűnösként 
keresztre feszítette. A görögök tanították, hogy az emberiséget magasabb fokra 
kell emelni, azonban úgy vélték, hogy a bölcselet és a tudományok 
tanulmányozása az igazi emelkedés és dicsőség egyedüli módja. Lehetséges-e 
Pálnak meggyőzni őket, hogy ezen egyszerű zsidó hatalmába vetett hit, minden 
tehetségüket és hajlamukat fejleszteni és nemesbíteni képes? 
Pál részére azonban a kereszt az egyetlent és mindent jelentette. Amióta a 
keresztre feszített Názáreti üldözőjéből hű követőjévé vált, pályájának Isten 
tűzött ki célt; azóta soha sem szűnt meg dicsekedni a kereszttel... Abban az 
időben nyilvánult meg előtte Isten végtelen szeretete, ahogy Krisztus halálában 
megvalósult. Élete ezáltal csodálatos változáson ment át, mely minden tervét és 
szándékát a mennyeivel hangolta össze. Ez órától kezdve új emberré lett 
Krisztusban. Saját tapasztalatából tudta, hogy a bűnös, mihelyt megismeri az 
Atya szeretetét, ahogy az Fia odaadásában megnyilvánult és átadja magát az isteni 
befolyásnak, szívében olyan változást él át, hogy ezentúl számára Krisztus 
minden mindenben.” 
       

(Ellen G. White: Apostolok története – Korinthus c. fejezetből) 

GYÜLEKEZETI HÍREK 
 

2019. MÁRCIUS 2. 
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN! 

ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 
 

 

„Mert nem végeztem, hogy egyébről tudjak ti köztetek, 
mint a Jézus Krisztusról, még pedig mint 

megfeszítettről.” 

1Kor 2:2                                                                                                             


