
A MAI PROGRAM     KÖZLEMÉNYEK 

  Naplemente 17:46 
                                                                                       

09:30                                                 IMAÓRA  
  

Közös könyörgés  Dr. Szabó János 
 

10:00                                                 SZOMBATISKOLA 
  

Áhítat   Vízvári Aladár 
Szombatiskola   Dániel  
   A küzdelemtől a győzelemig  
 

11:00                                              ISTENTISZTELET 
  

Hirdetések  Tálas Enikő 
Óravezető  Pacsai Imre   
Kezdő ének  „Tudom és érzem…”                                   187:1-3 

 Ima   Pacsai Imre  
 Tized- és adományok begyűjtése 
 Szolgálat  Férfi quartett  

Hálaige, hálaima  Pacsainé Kleinert Teréz                           Fil 4:6-7  
Szolgálatok  Simon István - vers 
   Kórus  

Igeszolgálat  Dr.Szabó János                 Zsolt. 1. fejezete                                 
Egység a reményben 

Ima   Dr.Szabó János 
Záró ének              „Isten szívén megpihenve…”                    310:1-3 
 

 

 

PÉNTEK 
 

18:00 SZOMBATKEZDŐ ÁHÍTAT   
     

SZOMBAT 
 

9:30 SZOMBATISKOLA   Dániel 
    Észak és dél felől a „kívánatos földig” 

 
10:45 ISTENTISZTELET                 DR. SZABÓ JÁNOS  

KI A TE IZSÁKOD? – EGY ÓKORI ÚJJÁSZÜLETÉS 

TÖRTÉNETE  
 
 
 
 
 
 

KEDD ESTE  18:00 SZOMBATISKOLAI TANÍTÓGYŰLÉS 
SZERDA   10:00 IMAÓRA 
 

 

AKIKÉRT A KÖVETKEZŐ HÉTEN IMÁDKOZZUNK: 
 

Gyülekezetünkből: Krajcsik Ramón és családja, Kulcsár Attila, Kulcsár László és 
családja, Kun Györgyné, Kurucz Margit, Laczkó Ferenc-Inci és családja, dr. Lukács 
Pálné, Luptovicsné Lukács Emese és férje, Madaras Endre és családja  
Betegeink: Korondi Erzsébet, Molnár Szabó Ilona 
Imakérések: Folytassuk az imát Nagy Gyuri bácsiért, Hunka Jánosné, Sztrojiny 
Botond és Balla Zsuzsanna lányának gyógyulásáért.  

A Területről: Budapest Pestszentlőrinc „A” és Budapest Pestszentlőrinc „B” – 
Henter Barna lelkész 

Tájékoztatjuk vendégeinket, testvéreinket, hogy a Magyar Kormány felhívásának 
eleget téve – míg más döntés nem születik - istentiszteleteink 100 fő alatti létszámmal 
lesznek megtartva. Több alkalmat szervezünk annak érdekében, hogy ezt meg tudjuk 
oldani. Kérjük, hogy a délelőtti és a délutáni istentiszteleteken azok a személyek 
vegyenek részt, akik arra az időszakra kaptak meghívást! 
    Kérjük, hogy közösségi alkalmainkon köszöntsük egymást mosollyal, a testi 
kontaktust (kézfogást, puszit, ölelést) mellőzük.  
    Aki köhög, tüsszög, náthával küzd, arra kérjük, maradjon otthon, akkor is, ha 
nincs láza. Azokat, akik a közelmúltban kockázatosnak ítélt országban jártak, arra 
szeretnénk kérni - tünetmentes esetben is -, hogy két hétig (14 napig) ne látogassák 
alkalmainkat.  
    Arra szeretnénk kérni 60 év fölötti, illetve krónikus megbetegedéssel küzdő 
testvéreinket és barátainkat, hogy egészségük védelme érdekében kerüljék a 
rendezvényeket és a tömegközlekedésen való utazást.  
Istentiszteletünket minden szombat délelőtt 11 órától közvetítjük a Terézvárosi 
Adventista Gyülekezet YouTube oldalán. 

Aki ismer szegény testvért, akinek szüksége lenne tartós élelmiszerre, de nem tudja 
megvásárolni, kérjük jelezze Tálas Enikőnek (20/992-9653). 

Kérjük azokat a gépkocsival rendelkező testvéreket, akik tudnának segíteni 60 év 
feletti vagy krónikus betegségben szenvedő testvéreinknek bevásárlásban vagy 
orvoshoz eljutni, jelentkezzenek Dr. Szabó Jánosné Tímeánál (30/664-3130). 

Ma a Reménység Evangéliumi Központnak (REK) és a Generál Konferencia 

Adventista Világrádió (AVR) szolgálatának gyűjtjük adományainkat, jövő 

szombaton gyülekezetünk szükségleteire adakozunk. 

JÖVŐ HÉTI PROGRAMJAINK 

ÁLLANDÓ HÉTKÖZNAPI ALKALMAINK 

HÍREINK 



                          SZOLGÁLAT, AMI SOKFELÉ ELÉR                                                   
 
 

 

Az Adventista Világrádió (AVR) szolgálata a Generál Konferencia fontos 
szolgálata. Több mint 1000 rádióállomás és stúdió van a világ minden 
pontján, ami emberek tömegeit éri el. Az elmúlt évben 26 új rádióállomást 
nyitottunk meg különböző országokban. 
 
Még mindig jelentős kommunikációs eszközünk a rádió. Nincsenek határok, 
falak, nincs semmiféle akadály előtte. El tudja juttatni az evangéliumot olyan 
helyekre, ahová nem jutnak el misszionáriusok. 
 
Az AVR fő területe a 10/40-es ablak, ami Észak-Afrikát, Közel-Keletet és 
Ázsiát jelenti. Ezek a területek jelenleg el vannak zárva az evangélium előtt, 
viszont a rádió könnyen eléri itt az embereket. 
 
Mindennap kapnak leveleket munkatársaink. Ezek a levelek nagyon 
meghatják testvéreink szívét és lelkesítik őket. Kéréseket, kérdéseket kapnak. 
Azt írta egy hallgató: „Amir vagyok, Iránban élek és hallgatom önöket. Sok 
mindent megértettem, és szeretnék még többet megtudni Jézusról. Más 
vallású könyveket itt elkoboznak, de küldjék el emailen vagy postán is, csak 
fedjék be fekete lappal és ne legyen a fedelére írva semmi, mert elkobozzák”. 
 
Felhívás: Jelenleg a AVR több mint 100 különböző nyelven sugároz műsort, 
de azon dolgozik, hogy 1000-nél is több nyelven, nyelvjáráson keresztül 
hirdesse az evangéliumot. 
 
Köszönjük, hogy az adományokkal támogatjátok a tervek elérését. Mai 
adományainkkal 50%-50%-ban az AVR-t és a magyarországi Reménység 
Evangélizációs Központ (REK) szolgálatait támogatjuk. 

 
 
 

GYÜLEKEZETI HÍREK 

 

2020. MÁRCIUS 14. 
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN! 

ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 
 

 
 

 
 

„Boldog ember az, aki nem jár gonoszok tanácsán, 
bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók székében 

nem ül; Hanem az Úr törvényében van 
gyönyörűsége, és az ő törvényéről gondolkodik          

éjjel és nappal.” 

Zsolt 1: 1-2 


