
A MAI PROGRAM     KÖZLEMÉNYEK 

  Naplemente 18:10 
                                                                                       

9:30                                                 SZOMBATISKOLA 
 

Áhítat   Tyentés László  
Szombatiskola   A jelenések könyve  
   „Íme, újjáteremtek mindent” 
 

10:45 ISTENTISZTELET 
 

Hirdetések  Krajcsik Ramón 
 Óravezető  Molnár Imre   

Kezdő ének  „Lelkem drága Jézusa…”                            256:1-3 
 Ima   Molnár Imre  
 Szolgálat 
 Tized- és adományok begyűjtése 

Hálaige   Hadházi-Borsos Réka                    5Móz. 8:17-18 
Hálaima   Tyentés Emese  
Gyermektörténet Horváth Péter  
Vers   Boros-Kovács Szilvia 
Szolgálatok 

Igeszolgálat  Horváth Péter                                  Jn 9:1-7                                                      
    A helyes istenkép, mint a segítés alapja 

Ének   „El ne távozz tőlem Jézus…”                  269:1-3 
Ima   Horváth Péter  
Távozó ének            „Hadd legyek mindig híved…”                               331

   
Előadás  
     

15.00    Előadás             Horváth Péter  
               Kommunikációt serkentő és gátló attitűdök 
 

 

PÉNTEK 
 

18:00 SZOMBATKEZDŐ ÁHÍTAT  SZABÓ JÁNOS – ÚRVACSORA ELŐKÉSZÍTŐ ÁHÍTAT 
     

SZOMBAT 
 

9:30 SZOMBATISKOLA   ÉLETSZAKASZOK A CSALÁDBAN 
    Életritmusok  
     
10:50 ISTENTISZTELET   ÚRVACSORA    
            
15:00 ISTENTISZTELET SZABÓ JÁNOS 
 
17:00 IFJÚSÁGI JÓTÉKONYSÁGI KONCERT 

KEDD ESTE  18:00 SZOMBATISKOLAI TANÍTÓGYŰLÉS 
SZERDA   10.00 IMAÓRA 
 

 

AKIKÉRT A KÖVETKEZŐ HÉTEN IMÁDKOZZUNK: 
 

Gyülekezetünkből: Galgóczi Ferenc és családja, Gavril Gál Stelica és családja, Gazsi 
Petra, Gelencsér Pétemé, Gerencsér László, Gergely Ilona, Gergely Mária, Görög Ernő 
és felesége, Gravuj Anna, Hadházi-Borsos Réka és családja 
Betegeink: Gál Ivánné, Molnár Szabó Ilona, Takács Dóra, Takács Lajos 
Imakérések. Imádkozzunk Zarka Dénesné Nellykéért, aki kórházba került és Benjámin 
testvér súlyosan beteg ismerőséért, Ritáért.  
A Területről: Budapest Pestlőrinc „A” és „B” Gyülekezetek – Henter Barna lelkész 

Szeretnénk létrehozni egy elektronikus levelező csoportot, ahol értesülhetünk a 
gyülekezetünket érintő hírekről, ahová a bulletint elküldjük hétről hétre, stb. Elhelyeztünk a 
faliújságon és a bejáratnál nyomtatványokat, kérjük iratkozzanak fel azok a vendégeink, 
testvéreink, akik szeretnének a levelező csoporthoz csatlakozni.  

Értesítjük a gyülekezetet, hogy Beniamino Guelfo (Benjámin testvér) április 6-án, jövő 
szombaton lesz utoljára a gyülekezetünkben, végleg hazautazik Olaszországba. A jó Isten 
áldása kísérje őt, és kívánjuk, hogy találkozzunk majd Isten országában. 

Gentile Congregazione, La informiamo che il fratello Beniamo Guelfo sarà presente alla 
messa sabato prossimo (6 Aprile) per l’ultima volta, poi torna a casa in Italia.  Che Dio 
benedica lui e la sua famiglia e speriamo di incontrare dove Dio attende ogni suo figlio. 

Pacsai Teca kéri, hogy a Tesz-Vesz Gyülekezet szervezői ma az istentisztelet után egy 
megbeszélésre menjenek fel az emeleti tárgyaló szobában. 

Ma 15 órakor Horváth Péter az Értékteremtő Konferencia keretében tartja meg előadását.  

Ma 17 órakor elmarad a szombatzáró áhítat. Az Értékteremtő Konferencia esti plenáris 
előadása kezdődik ekkor.  

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, jövő szombaton délelőtt úrvacsora lesz gyülekezetünkben. Kérjük a 
diakónusokat, értesítsék a hozzájuk beosztott testvéreket erről.  

Jövő szombaton az úrvacsorai istentisztelet után egy órával közös ebédre hívjuk a 
testvéri közösséget. Ebéd után a délutáni istentisztelet 15 órakor fog kezdődni. Ezen a napon 
elmarad a 17 órai szombatzáró áhítat, ifjúsági Jótékonysági Koncert lesz akkor. 

Április 7-én, vasárnap 15 órától Tesz-Vesz Gyülekezetet tartunk, címe: Jézus bevonulása 
Jeruzsálembe. A Szeretettel várjuk az érdeklődő családokat! 

Ma gyülekezetünk szükségleteire adakozunk, jövő szombaton gyülekezetünk missziós 
céljaira gyűjtjük adományainkat.  

HA ISTEN ÉLTET, A JÖVŐ HÉTEN 

ÁLLANDÓ HÉTKÖZNAPI ALKALMAINK 

HÍREINK 



                        „MEGMOSAKODÉK ÉS MEGJÖVE LÁTA”                                                      
 
 

„Krisztus átérzi minden szenvedő keserű bánatát. Mikor a gonosz lelkek gyötörnek 
egy emberi testet, akkor Krisztus is érzi. Mikor a láz felégeti az élet folyamatát, akkor 
Krisztus érzi a kínszenvedést, a haláltusát. Krisztus ma is éppen olyan kész 
meggyógyítani a betegeket, mint amikor személyesen itt volt a földön. Krisztus 
szolgái az Ő képviselői itt a földön; eszközök munkája számára. Krisztus általuk 
kívánja gyakorolni gyógyító hatalmát.  
Az Üdvözítő gyógyító módszerében leckék, feladatok voltak tanítványai számára. 
Egy alkalommal Krisztus megkente agyaggal egy vak ember szemét. Azután 
megparancsolta néki: ’Menj el, mosakodjál meg a Siloám tavában [...] Elment azért 
és megmosakodott és megjött látva’ (Jn 9:7). A gyógyítást ezen a módon csak a Nagy 
Gyógyító vihette végbe egyedül. Krisztus azonban a természet egyszerű eszközeit is 
felhasználta gyógyításainál; nem részesítette előnyben a gyógyszereket, inkább 
szentesítette az egyszerű és természetes gyógyszerek használatát. A betegségtől 
sújtottak közül sokaknak, akik egészségüket visszanyerték, Krisztus azt mondotta: 
’Ímé meggyógyultál; többé ne vétkezzél, hogy rosszabbul ne legyen dolgod!’ (Jn 
5:14). Krisztus azt tanította, hogy a betegség - mind a testi, mind a lelki betegség - 
Isten törvénye megsértésének a következménye. A világon nem létezne semmiféle 
nyomorúság, ha az emberek összhangban, harmóniában élnének a Teremtő 
szándékával. Az ősi Izraelnek Krisztus volt a vezetője és tanítója. Krisztus tanította 
meg őket arra, hogy az egészség az Isten törvényei iránti engedelmesség jutalma. A 
Nagy Orvos, aki Palesztinában meggyógyította a betegeket, a felhőoszlopból szólott 
népéhez és mondta meg nekik, hogy mit kell tenniük, és hogy Isten mit tenne 
érettük. Krisztus határozott utasításokat adott Izraelnek életmódjukra vonatkozóan, 
és biztosította őket, ’[...] távol tart az Úr tetőled minden betegséget’ (5Móz 7:15). 
Amikor a feltételeket teljesítették, akkor az ígéret is beigazolódott rajtuk. 
’Nemzetségeikben nem volt beteges’(Zsolt 105:37).  
Ezek a mi számunkra is tanulságok. Vannak olyan feltételek, amelyeket 
mindannyiunknak figyelembe kell vennünk, ha meg akarjuk őrizni egészségünket. 
Mindnyájunknak meg kell tanulnunk, hogy melyek ezek a feltételek. Nem nyerjük el 
Isten tetszését, ha tudatlanul megyünk el törvényei mellett, akár testiekre, akár 
lelkiekre vonatkoznak azok. Nekünk Istennel együtt kell munkálkodnunk 
egészségünk helyreállításáért; a testi egészségünk érdekében éppen úgy, mint a lelki 
egészségünkért.” 
       
(Ellen G. White: Jézus élete – Menjetek el és tanítsatok minden népeket! c. 
fejezetből) 

GYÜLEKEZETI HÍREK 
 

2019. MÁRCIUS 30. 
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN! 

ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 
 

 

 

„Míg e világon vagyok, a világ világossága vagyok.” 

Jn 9:5                                                                                              


