
A MAI PROGRAM     KÖZLEMÉNYEK 

  Naplemente 16:17 

9:30                                                 SZOMBATISKOLA 

 
Áhítat   Rácz János  
Tanulmány   SÁFÁRSÁG: A SZÍV INDITÉKAI  

Meglátom, akarom, megszerzem 
 

10:50 ISTENTISZTELET 

 

 Hirdetések  Vízvári Aladár 
 Óravezető  Tyentés László 

Kezdő ének  „Ki Istenének átad mindent…”                      235:1,6 
 Ima   Tyentés László   
 Szolgálat 
 Tized- és adományok begyűjtése 

Hálaige   Tyentés Emese                              Zsolt 56:11-14 
Hálaima   Fekete Istvánné       
Gyermektörténet  Ráczné Kiss Noémi   
Szolgálatok   

 Igeolvasás  Tyentés Emese                      1Móz 9:1-4                                                       
 Igeszolgálat  dr. Szilvási József                                  

A vegetáriánus alternatíva                 
Ének   „Ó! Sion, ébredj…”                           294:1-2 
Ima   dr. Szilvási József     
Távozó ének            „Ó! égi jó Atyánk…”       334:1 
  

17:00 SZOMBATZÁRÓ ÁHÍTAT  
     

    dr. Szilvási József  
    A szenteknek közössége  

 

PÉNTEK 
 

18:00 SZOMBATKEZDŐ ÁHÍTAT MOLNÁR IMRE      
 
     

SZOMBAT 
 

9:30 SZOMBATISKOLA   Sáfárság: A szív indítékai   
Isten vagy a Mammon?  

      
     

10:50 ISTENTISZTELET dr. MIHALEC GÁBOR  
    Család és gyermeknap 

  
     

17:00 SZOMBATZÁRÓ ÁHÍTAT Zarka Péter  
     

     

KEDD ESTE  18:00 SZOMBATISKOLAI TANÍTÓGYŰLÉS 
SZERDA   10.00 IMAÓRA 
 

 

AKIKÉRT A KÖVETKEZŐ HÉTEN IMÁDKOZZUNK: 
 

Gyülekezetünkből: Kurucz Margit, Kuti Csaba, Lackó Daniella és családja, Laczkó 
Ferenc-Inci, dr. Lukács Pálné, Luptovicsné Lukács Emese, Madaras Endre és 
családja, Madarassy Zsófia és családja, Magyari Albert és felesége, ifj. Magyari Ildikó 
Betegeink: Balla Zsuzsa, Brust Zsuzsa, Gál Ivánné, Kokovay Sándorné Ili, Molnár 
Ilona, dr. Saáry Istvánné Ibi, Takács Lajos és felesége 
Imakérések: Reimanné Évike 
A Területről: Bajai Gyülekezet – Kis István lelkész 
           Bihari Csaba – DET titkár   

10 napos imaközösség kezdődött január 10-én egyházunkban. Az anyag elérhető az 

adventista.hu honlapon. (adventista.hu/esemeny/tiz-napos-imakozosseg/) 

A Generál Konferencia kezdeményezése, hogy világviszonylatban naponta közösen 

elolvassunk egy fejezetet a Bibliából és hetente két-három fejezetet Ellen White egy 

könyvéből. az ehhez kapcsolódó olvasmányokat itt találhatóak az interneten: 

http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/   

A jövő szombaton dr. Mihalec Gábor és felesége jön hozzánk családi és 
gyermeknapra. Kérjük a szülőket, gyermekeket, hogy maradjanak a gyülekezetben 
ebédre velünk, mert délután 14h-tól 15:30-ig közös beszélgetés lesz családi 
áhitatokról és internet megfelelő kezeléséről. Kérjük a testvérnőket, hogy az 
ebédhez hidegtállal készüljenek erre a közös ebédre.  

Az imalánc tagjai kérik, hogy amikor valaki imakéréssel fordul hozzájuk, jelezzen 
vissza, hogy az imák meghallgatásra találtak-e, ill., hogy meddig van szükség az 
imára.  

Tálas Enikő hívja a Tábea Osztály tagjait ma este 18.30-ra egy rövid megbeszélésre, 

és a szolgálatok megköszönésére.  

Január 24-én, szerdán 18 órától orvoszenészek koncertje lesz gyülekezetünkben. 

Szeretettel várjuk az érdeklődőket. 

Január 24-28-áig Fiatalok Jézusért Konferencia lesz Budapesten, a hétköznapi 

alkalmak gyülekezetünkben kerülnek megrendezésre.  

Ma az Adventista Teológiai Főiskola részére gyűjtjük adományainkat, jövő héten 
gyülekezetünk szükségleteire adakozunk.  

HA ISTEN ÉLTET, A JÖVŐ HÉTEN 

ÁLLANDÓ HÉTKÖZNAPI ALKALMAINK 

HÍREINK 

http://adventista.hu/esemeny/tiz-napos-imakozosseg/
http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/
http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/


                        A VEGETÁRIÁNUS ALTERNATÍVA                                                       
 
 

„Az az étrend, amelyet Isten kezdetben az embernek előírt, nem tartalmazott 
állati eredetű táplálékot. Az özönvízig, amikor a föld egész növényzete 
elpusztult, Isten nem is engedte meg az embernek a hús fogyasztását.  
Az ember édeni táplálékának megválasztásával az Úr egyszersmind a legjobb 
étrendet mutatta meg; Izraelt étrendjének megválasztásával Isten ugyanerre a 
leckére tanította. Kihozta őket Egyiptomból, és vállalta nevelésüket, hogy 
olyan nép legyen, amelyet sajátjának nevezhet. Általuk akarta megáldani és 
tanítani a világot. Olyan táplálékkal látta el őket, amely ezt a célt a legjobban 
szolgálta. Nem hússal, hanem mannával; "mennyei kenyérrel". Adott ugyan 
nekik húst egy rövid ideig, de csakis azért, mert elégedetlenkedtek, és 
Egyiptom húsosfazekai után zúgolódva kívánkoztak. A húsevés 
következtében a nép ezrei megbetegedtek és meghaltak. Mégsem fogadták 
soha szívesen a hús nélküli étrend korlátozásait. Az továbbra is nyílt vagy 
titkos elégedetlenség és zúgolódás forrása volt. Nem is állandósították.  
Kánaánba való belépésekor Izrael engedélyt kapott a hús fogyasztására, de 
óvatos korlátozásokkal, amelyeknek csökkenteniük kellett a húsevés káros 
következményeit. Tiltva volt a disznóhús és egyéb tisztátalannak minősített 
állatok - emlősök, madarak és halak - fogyasztása. A megengedett húsok 
zsíros részének és vérének fogyasztása is szigorúan tilos volt.  
Csak jó állapotban levő állatok húsát fogyaszthatták. Széttépett, elhullott 
állatot nem ehettek, sem olyant, amelynek vérét nem folyatták ki gondosan.  
Izrael sokat vesztett azzal, hogy eltért az Isten által megszabott étrendtől. 
Húsos étrendet kívántak, és viselték ennek következményeit. Jellemükben 
nem valósították meg a mennyei eszményképet, és nem váltották valóra Isten 
szándékát. Az Úr ’megadá nékik, amit kívántak; de ösztövérséget bocsáta 
lelkükbe’ (Zsolt 106:15). Többre értékelték a földieket a lelkieknél, és nem 
jutottak el az Isten által szándékolt szent felsőbbrendűségre.” 
 

 
(E.G. White: A nagy Orvos lábnyomán –  A hús mint táplálék c. fejezetből) 

GYÜLEKEZETI HÍREK 
 

2018. JANUÁR 13. 
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN! 

ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 
 

 

 

„És féljen és rettegjen tőletek a földnek minden állatja az 
égnek minden madara: minden ami nyüzsög a földön, és a 

tengernek minden hala kezetekbe adatott.” 

1Móz 9:2 


