
A MAI PROGRAM     KÖZLEMÉNYEK 

  Naplemente 17:40 
                                                                                       

9:30                                                 SZOMBATISKOLA 
  

Áhítat   Molnár Imre  
Szombatiskola   A jelenések könyve  
   Isten örökkévaló evangéliuma  
 

10:45 ISTENTISZTELET 
 

Hirdetések  Tyentés László  
 Óravezető  Krajcsik Ramon 

Kezdő ének  „Bízzál Isten kegyelmében”                            240:1-3                                                      
 Ima   Krajcsik Ramon 
 Szolgálat 
 Tized- és adományok begyűjtése 

Hálaige   Tokics Ildikó                                     Joel 2:24-25 
Hálaima   Tyentés Emese 
Gyermektörténet Baksa Anikó  
Vers 
Szolgálatok 

Igeszolgálat  Dr. Szabó János                                                               
    Isten nélkül az úton – Istennel az úton 
    Uzza és Dávid története 

Ének   „Ki Istenének átad mindent”                          235:1-3 
Ima   Dr. Szabó János  
Távozó ének            „Hadd legyek mindig híved…”                               331

   

17:00  SZOMBATZÁRÓ ÁHITAT   
     
     

Dr. Szabó János: Bárányból Fenevad? I. 
 

 

PÉNTEK 
 

18:00 SZOMBATKEZDŐ ÁHÍTAT DR. SZABÓ JÁNOS   
     

SZOMBAT 
 

9:30 SZOMBATISKOLA   A jelenések könyve  
    Az utolsó hét csapás 
  
10:50 ISTENTISZTELET DR. SZIGETI JENŐ: HA VALAKI NAGY AKAR LENNI 

KÖZÖTTETEK..." (LK 18:15-17) 
 
17:00 SZOMBATZÁRÓ ÁHÍTAT     DR. SZIGETI JENŐ: MIKOR HIÁBAVALÓ AZ  

IGAZ EMBER IMÁDSÁGA? (ÉSA 58:1-14) 
  

KEDD ESTE  18:00 SZOMBATISKOLAI TANÍTÓGYŰLÉS 
SZERDA   10.00 IMAÓRA 
 

 

AKIKÉRT A KÖVETKEZŐ HÉTEN IMÁDKOZZUNK: 
 

Gyülekezetünkből: Chelcea Dorin és felesége, Czucz Viktória, Csákány Ervin, 
Csákány Szandi, Császi Dorottya, Csegedi Károly és felesége, Csepecz Erzsébet, ifj. 
Csepecz Erzsébet és családja, Cserbik Piroska, Csókásiné Molnár Éva és családja 
Betegeink: Gál Ivánné, Molnár Szabó Ilona, Takács Lajos   
Imakérések. Imádkozzunk olasz testvérünk, Benjámin súlyosan beteg ismerőséért, 
Ritáért és Baksa Anikó barátnőjéért, aki nagyon beteg, és barátnője családjáért.  

A Területről: Budapest Nemzetközi Gyülekezetalapítás Misszió – Heli Otamo 
Csizmadia lelkész 

Sajnálattal értesítjük a gyülekezetet, hogy Balogh Sándorné testvérünk, Erzsike néni 
elaludt az Úrban. Temetése március 26-án, kedden 13 órakor lesz az Új köztemetőben 
(X. Kozma u. 8-10.).  

Értesítjük a gyülekezetet, hogy Takács Lajosné testvérünk, Ilonka elhunyt. Temetéséről 
később adunk tájékoztatást. 

Ma, istentisztelet után a Biblia Fiai szombatiskolai csoportnak szülői értekezlete lesz, 
kérjük a szülőket, hogy jöjjenek fel a gyermekiskolai terembe a megbeszélésre.  

Ma délután 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, jövő szombaton a délelőtti istentisztelet keretében Kormos Gábor 
és Kormosné dr. Döbrei Zsuzsanna gyermekének, Adélnak a bemutatására kerül sor. 
Szeretettel hívunk mindenkit erre az ünnepélyes, örömteli alkalomra!  

A Hogyan tanulmányozzuk a Bibliát? című, a tíz vázlatpróféciát elemző sorozatunk 
következő alkalma március 20-án, szerdán, 18.00 órakor lesz. Címe: A nagy küzdelem 
kiteljesedése és a feltámadás reménysége (Dn. 10-12. fejezet). A beszélgetést vezeti: 
Végh József. Szeretettel hívjuk az érdeklődőket!  

Március 23-án, szombaton a Román Unió elnöke, Stefan Tomoiaga unióelnök szolgál 
gyülekezetünkben. 

Március 29-31-ig „Jézus követése a XXI. században” címmel fiatal felnőtteknek szóló 
konferencia kerül megrendezésre Budapesten. 

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

 

HA ISTEN ÉLTET, A JÖVŐ HÉTEN 

ÁLLANDÓ HÉTKÖZNAPI ALKALMAINK 

HÍREINK 



                                         UZZA ÉS DÁVID                                                                            
 
 

„Uzza végzete isteni ítélet volt a legnyilvánvalóbb parancs áthágása miatt. Mózes 
által különleges utasítást adott az Úr a frigyláda szállítására vonatkozólag. Senki 
más, csak a papok, Áron leszármazottai érinthették meg, vagy láthatták 
fedetlenül. Isten utasítása így hangzott: ’[...] akkor jöjjenek el Kéhát fiai, hogy 
elvigyék azokat; de ne illessék a szenthelynek semmi edényét, hogy meg ne 
haljanak’ (4Móz 4:15). A papoknak le kellett takarniuk a frigyládát és azután a 
kéhátitáknak kellett azt felemelniük a rudaknál fogva, amelyeket a frigyláda 
mindkét oldalán levő gyűrűkbe helyeztek, és amelyeket sohasem mozdítottak el 
helyükről. A gersonitáknak és a méráritáknak, - akik a sátor függönyeiért, 
deszkáiért és oszlopaiért voltak felelősek, - adott Mózes szekereket és ökröket 
azok szállítására. ’A Kéhát fiainak pedig semmit nem ada; mert a szentség 
szolgálata illette vala őket, amelyet vállon hordoznak vala’ (4Móz 7:9). Így a 
frigyláda Kirjáth-Jeárimból való elszállításánál az Úr utasításait 
megbocsáthatatlanul figyelmen kívül hagyták.  
Dávid és népe azért gyülekeztek össze, hogy szent dolgot vigyenek véghez. 
Boldog és készséges szívvel vettek részt benne. Az Úr azonban nem fogadhatta 
el szolgálatukat, mert azokat nem az ő utasításai szerint hajtották végre. A 
filiszteusok is, - akiknek nem volt ismeretük Isten törvényéről - a frigyládát 
szekérre tették, amikor visszaküldték azt Izraelbe és az Úr elfogadta 
fáradozásukat. Az izraelitáknak azonban a kezükben volt Isten akaratának 
világos kijelentése; amikor tehát mellőzték ezeknek az utasításoknak a betartását, 
akkor meggyalázták Istent. Uzza a vakmerőség nagy bűnét követte el. Isten 
törvényének áthágása csökkentette felfogóképességét és a be nem vallott 
bűneinek terhe alatt, Isten tilalma ellenére, öntelten megérintette Isten 
jelenlétének jelképét. Isten nem tudja elfogadni a részleges engedelmességet. 
Parancsolatait nem lehet lazán venni. Isten az Uzzára kimért ítélettel meg akarta 
mutatni minden izraelitának, hogy milyen fontosabb parancsolatainak pontos 
megtartása. Egy ember halála bűnbánatra kellett késztesse a népet, és így ezreket 
őrzött meg Isten az ítélettől. Dávid érezte, hogy saját szíve sincs teljesen rendben 
Isten előtt, és amikor látta Uzza halálát, félni kezdett a frigyládától, nehogy 
valamilyen bűne miatt őt is büntetés érje. Obed Edom, bár remegve örvendezett, 
mégis örömmel üdvözölte a szent jelképet, mint Isten jóindulatának zálogát.” 
       

(Ellen G. White: Pátriárkák és próféták – Dávid működése c. fejezetből) 

GYÜLEKEZETI HÍREK 
 

2019. MÁRCIUS 9. 
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN! 

ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 
 

 

„Mikor pedig jutottak a Kidon szérűjéhez, Uzza rátette 
kezét a ládára, hogy megtartsa, mert az ökrök félre 

tértek. És az Úrnak haragja felgerjedt Uzza ellen…” 

1Krón 13:9-10                                                                                                          


