
A MAI PROGRAM     KÖZLEMÉNYEK 

  Naplemente 18:00 
                                                                                       

9:30                                                 SZOMBATISKOLA 
  

Áhítat   Boros Sándor  
Szombatiskola   A jelenések könyve  
   Ítélet Babilon felett 
 

10:45 ISTENTISZTELET 
 

Hirdetések  Tokics Ildikó   
 Óravezető  Vízvári Aladár  

Kezdő ének  „A jóság Urát áldom én.”                              15:1-3                                       
 Ima   Vízvári Aladár  
 Szolgálat 
 Tized- és adományok begyűjtése 

Hálaige   Kurucz Margit                                   Zsolt 20:2-6 
Hálaima   Takácsné Darabos Judit  
Gyermektörténet Bögi Lóránt  
Vers   Nyári István 
Szolgálatok  Acapella & Musica énekegyüttes  

tavaszköszöntő műsora 
Igeszolgálat  Ócsai Tamás                                                             

    Te szedd! Felelősségünk a  
teremtett világért                  Móz.1:26-32 

Ének   „Én Uram, Teremtőm”                                  35:1-3                                                                 
Ima   Ócsai Tamás  
Távozó ének            „Hadd legyek mindig híved…”                               331

   

17:00  SZOMBATZÁRÓ ÁHITAT   
     

Ambrus Anett és Popovics Viola koncertje 
 Szabó János: Bárányból fenevad II. rész  

  

 

PÉNTEK 
 

18:30 ÉRTÉKTEREMTŐ KONFERENCIA:  JÉZUS KÖVETÉSE A XXI. SZÁZADBAN 
     

SZOMBAT 
 

9:30 SZOMBATISKOLA   A jelenések könyve  
    „Íme, újjáteremtek mindent” 
 

10:50 ISTENTISZTELET HORVÁTH PÉTER  
 
15.00 ISTENTISZTELET HORVÁTH PÉTER 
     
17:00 ÉRTÉKTEREMTŐ KONFERENCIA: JÉZUS KÖVETÉSE A XXI. SZÁZADBAN 

KEDD ESTE  18:00 SZOMBATISKOLAI TANÍTÓGYŰLÉS 
SZERDA   10.00 IMAÓRA 
 

 

AKIKÉRT A KÖVETKEZŐ HÉTEN IMÁDKOZZUNK: 
 

Gyülekezetünkből: Fekete Ibolya, Fekete István és felesége, ifj. Fekete István, 
Fleischer Zoltán és családja, Füredi Mihály, Gábor Gábor és családja, Gábor Stefan 
és családja, Gál Imre és felesége, Gál Ivánné 
Betegeink: Gál Ivánné, Molnár Szabó Ilona, Takács Lajos   
Imakérések. Imádkozzunk Benjámin testvér súlyosan beteg ismerőséért, Ritáért  
A Területről: Budapest Őrjárat utca – Simon Zsolt lelkész 

Takács Lajosné testvérünk temetése március 26-án, kedden fél 11-kor lesz a Rákospalotai 
temetőben (XV. Szentmihályi út 111., 2. számú ravatalozó). 

Balogh Sándorné testvérünk temetése ugyanazon a napon, március 26-án, kedden 13 
órakor lesz az Új köztemetőben (X. Kozma u. 8-10.).  

Tálas Enikő kéri a Tábea Osztály tagjait, hogy ma délben egy rövid megbeszélésre gyűljenek 
össze az emeleti kisteremben. 

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

Ma délután 17 órakor a szombatzáró áhítat keretében Ambrus Anett és Popovics Viola 
koncertjét hallgathatjuk meg, majd utána Szabó János testvér a „Bárányból fenevad?” című, 
beszélgetéssel egybekötött előadásának II. részét tartja meg. Ez az alkalom nem lesz 
közvetítve online. Minden érdeklődőt szeretettel várunk gyülekezetünkbe.  

Március 29-31-ig „Jézus követése a XXI. században” címmel fiatal felnőtteknek szóló 
Értékteremtő Konferencia kerül megrendezésre Budapesten. Pénteken a Terézvárosi 
gyülekezetben 18.30-kor kezdődik az első plenáris előadás, szombaton 10.00 órától a Dürer 
Rendezvényházban gyűlnek össze a fiatalok. Szombaton délután ismét gyülekezetünkben 
folytatódik 17.00 órától a program. A program az ifiinfo facebook oldalon követhető online. 

Március 29-én, jövő pénteken 18.00 órakor elmarad a szombatkezdő áhítat. 

Március 30-án, jövő szombaton a délutáni istentisztelet korábban, 15.00 órakor fog 
kezdődni az Értékteremtő Konferencia délutáni programja miatt. 

A Hogyan tanulmányozzuk a Bibliát? című, a tíz vázlatpróféciát elemző sorozatunk következő 
alkalma április 3-án, szerdán, 18.00 órakor lesz. Címe: Krisztus jövetelére és a végre való 
felkészítő üzenet (Máté 24 – Márk 13 – Lukács 21) A beszélgetést vezeti: Kovács-Bíró János. 
Április 6-án, szombaton délelőtt úrvacsora lesz gyülekezetünkben. Kérjük a diakónusokat, 
értesítsék a hozzájuk beosztott testvéreket erről. 

Ma a Dunamelléki egyházterület beruházásaira gyűjtjük adományainkat, jövő szombaton 
gyülekezetünk szükségleteire adakozunk.  

HA ISTEN ÉLTET, A JÖVŐ HÉTEN 

ÁLLANDÓ HÉTKÖZNAPI ALKALMAINK 

HÍREINK 



                                               A TEREMTÉS                                                                              
 
 

„Isten az embert - mint képviselőjét - az alacsonyabb rendű lények fölé helyezte. 
E lények nem tudják megérteni, sem elismerni Isten korlátlan uralmát, de Isten 
úgy alkotta őket, hogy képesek legyenek szeretni és szolgálni az embert. A 
zsoltáros így beszél: ’Úrrá tetted őt kezeid munkáin, mindent lábai alá vetettél: 
[...] a mezőnek vadait is; Az ég madarait és [...] mindent, ami a tenger ösvényein 
jár’ (Zsolt 8:7-9). Az embernek Istent kellett tükröznie - mind külsejében, mind 
jellemében. Egyedül Krisztus az Atya ’valóságának képmása’ (Zsid 1:3); de az 
embert Isten a maga hasonlatosságára formálta. Természete összhangban volt 
Isten akaratával. Értelme fel tudott fogni mennyei dolgokat. Érzései tiszták 
voltak; vágyait és érzelmeit értelme uralta. Az ember szent volt, Isten képmását 
boldogan, akarata iránti tökéletes engedelmességgel viselte.  
Ahogy az ember Teremtője kezéből kikerült, termete fenséges volt, alakja 
tökéletesen arányos. Arcszíne viruló egészségről tanúskodott, és az élet fényétől 
és örömétől ragyogott. Ádám sokkal magasabb volt, mint a föld mostani lakói. 
Éva termete valamivel kisebb volt, de alakja nemes és nagyon szép. A bűntelen 
pár nem viselt mesterséges öltözéket; fény és dicsőség takarta be őket, mint az 
angyalokat. Ameddig engedelmeskedtek Istennek, ez a palást burkolta be őket. 
Ádámnak és Évának kellett a szőlővesszőkből lugast alakítani, így készítve 
maguknak lakást a gyümölccsel borított élő lombozatból. Voltak ott pazar 
színekben tündöklő illatos virágok is. A kert közepén állt az élet fája, amely 
pompásabb volt az összes többi fánál. Gyümölcse arany és ezüst almának tűnt, 
és állandósítani tudta az életet.  
A teremtés most teljes volt. ’Elvégezteték az ég és a föld, és azoknak minden 
serege’ (1Móz 2:1). ’És látá Isten, hogy minden amit teremtett vala, ímé igen 
jó’(1Móz 1:31). Éden virágzott a földön. Ádám és Éva szabadon oda mehetett 
az élet fájához. A bűn szennye és a halál árnyéka nem csúfította el a gyönyörű 
teremtettséget. ’Együtt örvendezének a hajnalcsillagok, és Istennek minden fiai 
vigadoznak’ (Jób 38:7).  
Minden tökéletes volt, méltó isteni szerzőjéhez. És Isten megpihent, nem mintha 
elfáradt volna, hanem mint aki nagyon meg van elégedve bölcsessége és jósága 
gyümölcsével, dicsősége megmutatkozásával.” 
       

(Ellen G. White: Pátriárkák és próféták – A teremtés c. fejezetből) 

GYÜLEKEZETI HÍREK 
 

2019. MÁRCIUS 23. 
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN! 

ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 
 

 

„Imé néktek adok minden maghozó füvet az egész föld 
színén, és minden fát, amelyen maghozó gyümölcs van; az 
legyen néktek eledelül. A föld minden vadainak pedig, és 

az ég minden madarainak, és a földön csúszó-mászó 
mindenféle állatoknak, amelyekben élő lélek van, a zöld 

füveket adom eledelül. És úgy lőn.” 

1Móz 1:29-30                                                                                               


