
A MAI PROGRAM     KÖZLEMÉNYEK 

  Naplemente 16:57 
                                                                                       

9:30                                                 SZOMBATISKOLA 
  

Áhítat   Gerencsér László 
Szombatiskola   A jelenések könyve  
   Isten elpecsételt népe 
 

10:45 ISTENTISZTELET 
 

Hirdetések  Bugyi Krisztián  
 Óravezető  ifj. Fekete István  

Kezdő ének  „Elrejt az Úr szent szárnya oltalmába…”       104:1-4 
 Ima   ifj. Fekete István  
 Szolgálat 
 Tized- és adományok begyűjtése 

Hálaige   Ráczné Ócsai Ella                              Mal 3:10-12 
Hálaima   Orbán Zoltán  
Gyermektörténet Király Tünde 
Vers   Hadházi-Borsos Réka 
Szolgálatok   

 Igeolvasás  Ráczné Ócsai Ella                       ApCsel 10:4/b-6                                                                                                                           
 Igeszolgálat  Balázs László  

Amikor Isten szervez  
Ének   „Szeretni vágylak, Jézus, téged…”                   220:1,7 
Ima   Balázs László  
Távozó ének            „Hadd legyek mindig híved…”                               331 
   

17:00  SZOMBATZÁRÓ ÁHITAT   
     

    Végh József  
   A bepecsételt könyv – Dániel próféciája, amit  

a mi nemzedékünknek írt!  

 

PÉNTEK 
 

18:00 SZOMBATKEZDŐ ÁHÍTAT TYENTÉS EMESE 
A BELSŐ EMBER HARCA A BENNE LAKÓ BŰNNEL 

SZOMBAT 
 

9:30 SZOMBATISKOLA   A jelenések könyve  
    A hét trombita   
 

10:50 ISTENTISZTELET DR. SZABÓ JÁNOS  
HÁROM FÉRFI, KÉT ÉLETÚT, EGY GYÜLEKEZET 

(János harmadik levele) 
17:00 SZOMBATZÁRÓ ÁHÍTAT     JÁRAI ZSOLT 

MI VEZET MEGTÉRÉSRE? 

 

KEDD ESTE  18:00 SZOMBATISKOLAI TANÍTÓGYŰLÉS 
SZERDA   10.00 IMAÓRA 
 

 

AKIKÉRT A KÖVETKEZŐ HÉTEN IMÁDKOZZUNK: 
 

Gyülekezetünkből: Ürge Károlyné, Varga Jánosné, Varjú Balázs és családja, Város 
Viktória, Viktor Zsuzsa, Virágné Vass Klára, Vízvári Aladár és családja, William 
Poku Aduse és felesége, Zarka Dénesné, Zarka Péter és családja, Zemplényi Artúrné 
Betegeink: Balogh Lászlóné, Gál Ivánné, Molnár Szabó Ilona, Takács Lajos és 
felesége  
Imakérések. Imádkozzunk Arias Sotó Félix testvérünkért, olasz testvérünk, 
Benjámin súlyosan beteg ismerőséért, Ritáért és Baksa Anikó barátnőjéért, aki 
nagyon beteg, és barátnője családjáért.  
A Területről: Budapest Terézvárosi Gyülekezet – Dr. Szabó János lelkész 

Az Ócsai házaspár köszöni a gyülekezetnek a megemlékezést a hatvanadik házassági 
évfordulójukról. Nagyon meghatódtak és köszönik a testvérek kedvességét, 
szeretetét! 

Ócsai Sándor testvér sikeresen túljutott a szemműtéten. Köszöni a testvéreknek az 
érte mondott imákat! 

Ma istentisztelet után a Tábea Osztály tagjainak megbeszélést tartunk az emeleti 
tárgyaló teremben.  

A Tehetséges Ifjak szombatiskolai csoportba járó gyerekek szüleit istentisztelet után 
megbeszélésre várjuk az emeleten a bózsvai táborral kapcsolatban. 

Február 16-án, jövő szombat délután 14 órától interaktív beszélgetést tartunk az 
ifjúságnak a megtérésről „Szükséges-e annak a fiatalnak a megtérés, aki adventista 
családban nőtt fel?” címmel. A beszélgetést vezeti: Járai Zsolt bibliamunkás és Bugyi 
Krisztián ifjúságvezető. A szombatzáró áhítat után folytatjuk meglepetésekkel az 
ifjúsági alkalmat.  

A Hogyan tanulmányozzuk a Bibliát? című sorozat következő alkalma február 20-án, 
szerdán, 18.00 órakor lesz. Címe: A világbirodalmak fölött Isten rendelkezik (Dn. 
7. fejezet). A beszélgetést vezeti: Stramszki István. Meghívó a bejáratnál elvehető. 

Március 1-3-ig a Dunamelléki Egyházterület Bibliakonferenciát szervez 
„Adventista identitás és a szombat” címmel Budapesten (péntek, vasárnap: a mi 
gyülekezetünkben, szombat: a József utcai Baptista Gyülekezetben, 1084 Budapest, 
József u. 12.) Információ és regisztrálás: www.dunabibliakonferencia.hu honlapon.  

Ma délelőtt és a jövő szombaton is gyülekezetünk céljaira adakozunk. 

HA ISTEN ÉLTET, A JÖVŐ HÉTEN 

ÁLLANDÓ HÉTKÖZNAPI ALKALMAINK 

HÍREINK 

http://www.dunabibliakonferencia.hu/


                               IGAZSÁGOT SZOMJAZÓ LÉLEK                                                             
 
 

 
„Mialatt Péter még Joppéban tartózkodott, Isten elhívta, hogy elvigye az evangéliumot 
Kornéliusnak, Czézáreába.  
Kornélius római százados, jómódú és előkelő származású férfi volt, aki bizalmi és tiszteletbeli 
állást töltött be. Születésére, nevelésére és képzettségére nézve pogány ember; a zsidókkal 
való összeköttetése által azonban ismeretet nyert Istenről és őszinte szívvel szolgált neki; 
ugyanis hite őszinteségét a szegények iránti részvétével mutatta ki. Nagylelkűségét mindenütt 
ismerték és igazságos élete folytán mind a zsidóknál, mind a pogányoknál jó hírnévnek 
örvendett. Befolyása mindenkire áldásos volt, akivel csak érintkezett. A Szentírás úgy ír róla, 
mint aki ’jámbor és istenfélő egész házanépével egyben, ki sok alamizsnát osztogat vala a 
népnek és szüntelen könyörög vala Istennek.’ Mivel Kornélius hitt Istenben, mint a menny 
és föld Teremtőjében, tisztelte Őt; elismerte felsőbbségét és kikérte tanácsát életének minden 
ügyében. Családi életében éppúgy, mint hivatalos kötelességeiben, hú volt Hozzá. Otthona 
Istennek oltára volt; terveit nem merte Isten segítsége nélkül megvalósítani, sem felelősséget 
nem vállalt az Ő tudta nélkül. 
Mialatt imádkozott, megjelent neki az Úr angyala. Mikor a százados hallotta, hogy nevén 
szólítják, ámbár megrémült, de felismerte, hogy a hírnök Istentől jött és megkérdezte: ’Mi az 
Uram?’ Az angyal felelte: ’A te könyörgéseid és alamizsnáid felmentek Isten elé emlékezetnek 
okáért. Most azért küldj Joppéba embereket és hívasd magadhoz Simont, ki neveztetik 
Péternek; ő egy Simon nevű tímárnál van szálláson, kinek háza a tenger mellett van.’Az 
utasítás pontossága bizonyítja, hogy a menny ismeri az emberek foglalkozását és minden 
cselekedetét; hiszen annak a férfinak még a mesterségét is közölte, akinél Péter tartózkodott. 
Isten épp olyan jól ismeri az egyszerű munkás élményeit és munkálkodását, mint a trónon 
ülő királyokét.  ’Most azért küldj Joppéba embereket és hívasd magadhoz Simont’. Isten 
ekképpen bizonyította be tiszteletét az evangélium szolgálata és a megszervezett gyülekezet 
iránt. Az angyal nem kapott felhatalmazást arra, hogy közölje Kornéliussal a kereszt 
történetét. Olyan gyarlóságoknak és kísértéseknek alávetett embernek kellett beszélnie a 
megfeszített és feltámadt Üdvözítőről, mint amilyen maga a százados. Isten nem választ az 
emberek közé képviselőjéül el nem bukott angyalokat, hanem olyan lényekre bízta 
igazságának hirdetését, mint azok, kiket megmenteni igyekeznek. Krisztus is emberré lett, 
hogy az emberekhez férkőzhessék. Istenemberi Üdvözítőre volt szükség, hogy elhozza a 
világnak az üdvöt. Most pedig férfiakra és nőkre bízta azt a szent kötelességet, hogy hirdessék 
’Krisztus végére mehetetlen gazdagságát.’ (Ef. 3, 8.)  
Az Úr, nagy bölcsességében, érintkezést létesít az igazság keresői és az igazság ismerői 
között. Isten terve az, hogy akik világosságot nyertek, közöljék azokkal, akik még a 
sötétségben élnek. Aki a bölcsesség nagy Forrásából meríti erejét, Isten eszközévé válik, hogy 
általa az evangélium kifejthesse szívet és értelmet átalakító hatalmát.” 
       

(Ellen G. White: Apostolok története – Igazságot szomjazó lélek c. fejezetből) 

GYÜLEKEZETI HÍREK 
 

2019. FEBRUÁR 9. 
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN! 

ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 
 

 

„Imádságaid és alamizsnáid feljutottak az Isten elé, és 
ő emlékezik azokra. Most azért …hívasd magadhoz azt 

a Simont, akit Péternek is hívnak.  

ApCsel 10:4/b-6                                                                                                                         


