
A MAI PROGRAM     KÖZLEMÉNYEK 

  Naplemente 15:59 
                                                                                       

09:30                                                 SZOMBATISKOLA 
  

Áhítat   Chelcea Dorin  
Szombatiskola   Ezsdrás és Nehémiás  
   Izrael vezetői 
 

10:45 ISTENTISZTELET 
  

Hirdetések  Klepács Csilla 
Óravezető  Tyentés László 
Kezdő ének  „Felséges Úr Isten…”                                      1:1-3 

 Ima   Tyentés László  
 Szolgálat 
 Tized- és adományok begyűjtése 

Hálaige, hálaima  Város Viktória                                5Móz 8:17-18
 Gyermektörténet Chelcea Dorin 

Vers   Ráczné Koska Marianna 
Szolgálat 

Igeszolgálat  Dr. Szabó János              1Móz 40. fejezete      
    Isten szabadítására várva – Mit tegyünk,  

amikor nem a terveink szerint alakul az életünk? 
Ima   Dr. Szabó János  
Záró ének            „Soha el nem hagylak téged…”                          48:1-4 

 
17:00  SZOMBATZÁRÓ ÁHITAT   
     

    Végh József  
    A bölcs szív – Istentől kapott életcél 

 

PÉNTEK 
 

18:00 SZOMBATKEZDŐ ÁHÍTAT  VÍZVÁRI ALADÁR 
     

SZOMBAT 
 

9:30 SZOMBATISKOLA   Dániel 
Az olvasástól a megértésig 
 

10:45 ISTENTISZTELET DR. SZABÓ JÁNOS  
    EGY CSODA AZ ÉJFÉLI SÖTÉTSÉGBEN  
 
18:00 SZOMBATZÁRÓ ÁHÍTAT    ÚJÉVI IFJÚSÁGI KONCERT 
    Az Unió Ifjúsági Osztályának szervezésében 
 
 

 

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, Arias Soto Félix, Bácsi Miklós és 
felesége, Bajusz Erika, Bakó Mária, Baksa Gábor és családja, Balla Ferenc és 
felesége, Balla József 
Betegeink: Korondi Erzsébet, Molnár Szabó Ilona  
Imakérések: Folytassuk az imát Drahotta Sándor, Dienes Károlyné, Hunka 
Jánosné, Sztrojiny Botond és Balla Zsuzsanna lányának gyógyulásáért.  
A Területről: Zalaegerszeg – Frend László lelkész 

Szomorú szívvel értesítjük a gyülekezetet, hogy özv. Erdélyi Lászlóné testvérnő 2019. 
december 25-én, 95 éves korában elaludt az Úrban. Hamvasztás előtti búcsúztatása 
Genfben lesz 2020. január 7-én, hamvai 2020 áprilisában kerülnek elhelyezésre a 
Farkasréti temetőben. 

Ma délután 14 órakor folytatjuk a Boldog Otthon sorozatot a kisteremben Vízvári 
Aladár vezetésével, Végh József előadásában. 

December 31-én, kedden 17 órakor évzáró, hálaadó istentiszteletet tartunk. Igét 
hirdet: Ócsai Tamás unióelnök. Várunk minden érdeklődőt erre az évvégi alkalomra. 

December 31-én, kedden a hálaadó istentisztelet után, 19.30-tól gyülekezeti 
szilveszteri programot szervezünk. Belépő: sütemény vagy üdítő.  

Január 4-én, szombat délelőtt úrvacsorai istentiszteletünk lesz. A legutóbbi 
testvérgyűlésen megbeszéltek értelmében ezt az úrvacsorát lábmosással kezdjük, utána 
lesz igehirdetés majd a szent jegyek kiosztása. Kérjük figyeljünk erre, időben érkezzünk 
az úrvacsorára. Kérjük a diakónusokat, hogy az úrvacsorai alkalomról értesítsék a 
hozzájuk beosztott testvéreket. 

Január 4-én, szombaton 18 órától az Unió Ifjúsági Osztálya szervezésében Újévi 
Ifjúsági Koncert lesz gyülekezetünkben. 

Január 8-18-a között 10 napos imaközösséget tartunk egyházunkban. A részletekről a 
www.adventista.hu honlapon olvashatunk. 

Január 11-én, szombaton szeretnénk a gyülekezetünk idős, nyugdíjas testvéreit 
meghívni ebédre és utána egy kis beszélgetésre.  

Ma és a jövő szombaton is gyülekezetünk szükségleteire gyűjtjük adományainkat. 

 

JÖVŐ HÉTI PROGRAMJAINK 

ÁLLANDÓ HÉTKÖZNAPI ALKALMAINK 

HÍREINK 

http://www.adventista.hu/


                                               JÓZSEF                                                                                  
 
 

„’Az Isten küldött el engem tielőttetek, hogy míveljem a ti megmaradásotokat 
e földön, és hogy megmenthesselek titeket nagy szabadítással. Nem ti 
küldöttetek azért engem ide, hanem az Isten, ki engem a Fáraó atyjává tett, 
és egész házának urává, és Egyiptom egész földének fejedelmévé.’ (1Móz 
45:7-8) 
Isten terve az volt, hogy a Biblia vallását Józsefen keresztül mutassa be az 
egyiptomiaknak. Ez a hű tanú jelenítette meg Krisztust a királyi udvarban. 
Józsefnek ifjúkorában álmokon keresztül üzent Isten, melyben burkolt 
célzást tett arra, hogy magas tisztség betöltésére hívta el. Testvérei, hogy 
megakadályozzák az álmok teljesedését, eladták rabszolgának, de kegyetlen 
tettük épp az ellenkezőjét eredményezte. 
Azok, akik Isten szándékának megfordítására törekszenek és szembeszállnak 
az Ő akaratával, úgy tűnhet, időlegesen sikerrel járnak, de az Úr terve 
teljesülni fog és nyilvánvalóvá teszi, hogy ki a menny és a föld uralkodója. 
József rabszolgának való eladatását a legnagyobb csapásnak tekinthette, ami 
egyáltalán csak történhetett vele. De rádöbbent az Istenben való bizalom 
szükségességére, amit apja szeretetének védelmében sohasem érzékelt 
ennyire. Magával vitte Istent Egyiptomba és ez nyilvánvalóvá vált nehéz sorsa 
közepette tanúsított derűjén keresztül. Ahogy a frigyláda a nyugalmat és a 
jólétet jelentette Izrael számára, úgy ez az Urat szerető, istenfélő ifjú áldást 
hozott Egyiptomra. Ez volt látható abban is, ahogyan Potifár - akinek a 
házában szolgált - az áldásokat e rabszolgának tulajdonította és inkább fiaként 
kezelte. Isten akarata az, hogy akik szeretik és tisztelik az Ő nevét, azok 
megbecsülést szerezzenek maguknak és általuk az Úr dicsőíttessék meg, 
ahogy az ő dicsősége rajtuk visszatükröződik. 
József jelleme akkor sem változott, amikor bizalmi tisztségbe emelkedett. 
Erénye tündöklően ragyogott munkájában, Isten áldása nyugodott rajta és 
környezetén. Potifár házának minden felelősségét ráruházták. Mindezekben 
nyilvánvaló volt rendíthetetlen becsületessége, mert szerette és félte Istent.” 

 
(Ellen G. White: A Szentlélek eljő reátok  – József c. fejezet) 

 

GYÜLEKEZETI HÍREK 

 

2019. DECEMBER 28. 
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN! 

ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 
 

 
 

 
 

„És a főpohárnokot visszahelyezte pohárnokságába, 
és nyújtotta a poharat a Fáraó kezébe. A 

fősütőmestert pedig felakasztatta; amiképpen 
magyarázta nékik József. És nem                  

emlékezett meg a főpohárnok Józsefről,                                  
hanem elfelejtkezett róla.” 

1Móz 40:21-23 


