
A MAI PROGRAM     KÖZLEMÉNYEK 

  Naplemente 16:14 
                                                                                       

09:30                                                 SZOMBATISKOLA 
  

Áhítat   Bugyi Krisztián  
Szombatiskola   Dániel  
   Jeruzsálemtől Babilonig  
 

10:45 ISTENTISZTELET 
  

Hirdetések  dr. Abaháziné Oláh Enikő  
Óravezető  Krajcsik Ramón 
Kezdő ének  „Erőnek és hitnek Lelke…”                         155:1-3 

 Ima   Krajcsik Ramón  
 Szolgálat 
 Tized- és adományok begyűjtése 

Hálaige, hálaima  Kurucz Margit                               Zsolt 56:11-14
 Gyermektörténet Klepács Csilla  

Vers   Nyári István 
Szolgálatok  Kórus 

Igeszolgálat  Végh József                   
    JÉZUS BIZONYSÁGTÉTELE 
    A Prófétaság Lelke 1.rész  

Ének   „Imádjuk őt, mint a szentségnek Istenét…”       20:1-3 
Ima   Végh József  
Távozó ének            „Áldjuk Őt, áldjuk Őt!”                               333 

 

18:00  SZOMBATZÁRÓ ÁHITAT   
     

    Végh József  
    JÉZUS BIZONYSÁGTÉTELE  
    A Prófétaság Lelke 2. rész  

 

PÉNTEK 
 

18:00 SZOMBATKEZDŐ ÁHÍTAT  ÓCSAI SÁNDOR  
    A szombat jelentőségének dimenziói (Mk 2:27) 
 SZOMBAT 
 

9:30 SZOMBATISKOLA   Dániel 
    A titoktól a kijelentésig  

 

10:45 ISTENTISZTELET DR. SZABÓ JÁNOS  
UR VÁROSÁTÓL AZ ÚR VÁROSÁIG – A MEGVÁLTÁS 

TÖRTÉNETE  
 

17:00 SZOMBATZÁRÓ ÁHÍTAT    DR. SZABÓ JÁNOS  
     

KEDD ESTE  18:00 SZOMBATISKOLAI TANÍTÓGYŰLÉS 
SZERDA   10.00 IMAÓRA 
 

 

AKIKÉRT A KÖVETKEZŐ HÉTEN IMÁDKOZZUNK: 
 

Gyülekezetünkből: Birtalan István és felesége, Boda Arthur, Boda László, Borbáth 
Attila és családja, Boros Sándor és családja, Bögi Lóránt, Brájer Antalné, Bugyi 
Kisztián és családja, Burcsa Gábor, Burcsa István, Chelcea Dorin és felesége 
Betegeink: Korondi Erzsébet, Molnár Szabó Ilona, Sipka Istvánné 
Imakérések: Imádkozzunk Nagy Gyuri bácsiért, mivel nagyon beteg. Imádkozzunk 
azért, hogy az Úr adjon erőt neki, hogy el tudja viselni a nagy és fájdalmas betegségét. 
Folytassuk az imát Drahotta Sándor, Dienes Károlyné, Hunka Jánosné, Sztrojiny 
Botond és Balla Zsuzsanna lányának gyógyulásáért.  
A Területről: Baja – Kis István lelkész, Bihari Csaba – DET titkár  

Január 8-18-a között 10 napos imaközösséget tartunk egyházunkban „Keressük és 
kérjük Isten Szentlelkét” címmel. A 10 nap anyaga a www.adventista.hu honlapon 
megtalálható, és néhány kinyomtatott példány Kun Margitkától kérhető.  

Ma, a délelőtti istentisztelet után, 13 órakor szeretettel hívjuk idős, nyugdíjas 
testvéreinket ebédre és utána egy kis beszélgetésre.  

Holnap 15 órától Tesz-Vesz Gyülekezet programot tartunk. Címe: Emberek, akik 
Isten által hithősök lettek: Sámuel. Szeretettel hívjuk a gyerekeket, szülőket! 

Január 18-án, jövő szombat délelőtt kezdődik az „Úton hazafelé – Ur városától 
az Úr városáig” című sorozatunk első alkalma. Kérjük, a meghívókat juttassátok el 
ismerőseiteknek, hívjátok őket a sorozat alkalmaira. Meghívó a bejáratnál található.  

Január 18-án, jövő szombaton a délelőtti istentisztelet után a 
gyermektanítóknak megbeszélésük lesz a tárgyaló szobában. Kérjük, minden tanító 
vegyen részt az alkalmon. 

Január 29-február 2-ig Fiatalok Jézusért Konferencia lesz Budapesten „Jézus 
egykor... és MA - avagy a leghatékonyabb missziós módszer” címmel. Főelőadó: 
Szabó László. Bővebb információ: www.fjk.hu.    

Ma az Adventista Teológiai Főiskolának gyűjtjük adományainkat, jövő szombaton 
gyülekezetünk szükségleteire adakozunk.  
 
 
 
 
 

JÖVŐ HÉTI PROGRAMJAINK 

ÁLLANDÓ HÉTKÖZNAPI ALKALMAINK 

HÍREINK 

http://www.adventista.hu/
http://www.fjk.hu/


                             JÉZUS BIZONYSÁGTÉTELE                                                               
 
 

 
 

"Azok a próbák, amelyek Isten népét Eszter korában sújtották, nemcsak arra a 
korra jellemzőek. A pátmoszi látnok végigtekintette a korokat az idők végéig, és 
ezt mondta: ’Megharagudott a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadat 
indítson a többiek ellen, akik az asszony utódai közül valók, akik megtartják az 
Isten parancsait, akiknél megvan a Jézus bizonyságtétele’ (Jel 12:17). A föld 
jelenlegi lakói közül egyesek e szavak teljesedésének tanúi lesznek. Az a lelkület, 
amely a letűnt korokban az igaz egyház üldözésére késztette az embereket, a 
jövőben hasonló eljárást fog kiváltani Isten hűséges gyermekeivel szemben. Már 
folynak az előkészületek erre az utolsó nagy küzdelemre. 
Isten maradék népe elleni végső rendelet nagyon fog hasonlítani ahhoz, amelyet 
Ahasvérus adott ki a zsidók ellen. Az igaz egyház ellenségei ma a szombat 
parancsát megtartók kis csoportjában Márdokeust látnak a kapuban. Isten 
népének a menny törvénye iránti tisztelete állandó szemrehányást jelent azok 
számára, akik nem félik az Urat és lábbal tiporják szombatját. 
Sátán felháborodást ébreszt a népszerű szokásokat és hagyományokat 
visszautasító kisebbséggel szemben. Magas állású és neves emberek fognak 
szövetkezni a törvényt megvető, gonosz emberekkel, hogy tanácskozzanak velük 
Isten népe ellen. Gazdagság, lángelme, műveltség összefog, hogy megvetéssel 
illesse őket. Üldöző uralkodók, lelkészek, egyháztagok esküsznek össze ellenük. 
Szóban és írásban, kérkedéssel, fenyegetéssel és gúnnyal igyekeznek megtörni 
hitüket. Megtévesztéssel és dühös felhívásokkal fogják felkelteni az emberi 
indulatokat. Mivel az ’így szól a Szentírás’ szavakkal nem tudnak a bibliai 
szombat képviselői ellen semmit sem felhozni, ezért az erőszak eszközével 
lépnek fel. A törvényhozók meghajolnak a vasárnaptörvény követelései előtt, 
hogy ezzel népszerűségre tegyenek szert és pártfogásban részesüljenek. De azok, 
akik félik Istent, nem fogadhatják el a Tízparancsolat egyik előírását sértő 
intézményt. Ezen a csatatéren vívja meg utolsó nagy harcát az igazság a 
tévelygéssel. Nem lehet kétség a harc kimeneteléről. Ma is, mint Eszter és 
Márdokeus korában, az Úr megvédi igazságát és népét.” 

 
(Ellen G. White: Próféták és Királyok – Eszter királyné kora c. fejezetből) 

 
 

GYÜLEKEZETI HÍREK 

 

2020. JANUÁR 11. 
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN! 

ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 
 

 
 

 
 

„És leborultam annak lábai előtt, hogy imádjam őt, 
de mondta nékem: Meglásd, ne tedd; szolgatársad 
vagyok néked és a te atyádfiainak, akiknél a Jézus 

bizonyságtétele van; Istent imádd, mert a Jézus 
bizonyságtétele a prófétaság lelke.” 

Jel 19:10 


