
A MAI PROGRAM     KÖZLEMÉNYEK 

  Naplemente 17:53 
                                                                                       

09:30                                                 SZOMBATISKOLA 

  
Áhítat   Fekete István  
Szombatiskola   A zsidókhoz írt levél üzenete 

    „…rendíthetetlen országot kapunk” 
 
10:45 ISTENTISZTELET 

  
Hirdetések  Tálas Enikő  
Óravezető  Chelcea Dorin  
Kezdő ének   „Ó! nyíljatok meg szívkapuk…”                        95:1 

 Ima   Chelcea Dorin  
Szolgálat  Férfi kórus 

 Tized- és adományok begyűjtése 
Hálaige, hálaima  Krajcsik Ramon                                  1Tim.6:6-8 
Szolgálat  Férfi quartett 
Gyermektörténet Dr. Kormos Erik  
Szolgálat Férfi kórus  

Igeszolgálat Dr. Kormos Erik                     Mt. 24:31-35          
    „Amikor a jelek beszélnek…” 
 Ima   Dr. Kormos Erik  

Ének                           „Isten drága, szent szerelme…”                         108:1 
     

 
     

PÉNTEK 
 
17:30       SZOMBATKEZDŐ ÁHÍTAT    BODNÁR JÁNOS  
      
SZOMBAT 
 

9:30 SZOMBATISKOLA   A ZSIDÓKHOZ ÍRT LEVÉL ÜZENETE 
 
9:45 PÓDIUMBESZÉLGETÉS:  1-12. TANULMÁNY ÖSSZEFOGLALÁSA 
10:00 CSOPORTOS BESZÉLGETÉS:  13. TANULMÁNY ÁTVÉTELE 

„A testvéri szeretet maradjon meg 
közöttetek” 

 

10:45 ISTENTISZTELET            BODNÁR JÁNOS 
      MEGÚJULÁS ISTEN IGÉJE ÁLTAL 

A hetednapi adventisták 
szombatiskolája 
                                                                                                                                                                

SZERDA   10.00 IMAÓRA 
SZERDA    18.00       TANÍTÓGYŰLÉS 
PÉNTEK   17.30        SZOMBATKEZDŐ ÁHÍTAT 
 

 

AKIKÉRT A KÖVETKEZŐ HÉTEN IMÁDKOZZUNK: 
 

Gyülekezetünkből: Paniti Zoltán, Papp János és felesége, Papp Lajosné, Paraghy Gábor, 
Perecsényi Norbert, Rácz János és felesége, Rácz Noémi és családja, Ráczné Koska Marianna 
 

Betegeink: Bácsi Miklós és családja, Ács Ernőné, Bakó Mária, Dr. Nádai Gyula, Gábor Terézia, 
Kokovai Sándorné Ilike, Korondi Erzsébet, Gál Ivánné Rózsika, Nagyné Gál Vilma és férje 
 

Imakérések: Imádkozzunk Ráduly Miklós testvérért, nehéz időszakot él meg: több balesete volt 
az elmúlt időszakban, nem régen pacemakert kapott, szívátültetésre vár, de sajnos a combcsontja 
eltört két hete, egyelőre transzplantációra nem kerülhet sor. Bakó Mária testvérnő kéri, hogy 
imádkozzunk unokájáért, Szilárdnak március 26-án lesz a koponyaműtétje. Vaszi Szilvia, 
istentiszteleti alkalmainkat látogató hölgy, kéri, hogy imádkozzunk érte és családjáért. Folytassuk 
az imát Kormos Ágiért, Kabainé Marika férjéért és Pippa Istvánért, valamint a kétéves Adélkáért.  
A Területről: Bp. Pestszentlőrinc „A” – Tóth Szilárd lelkész 

A héten érkezett Ukrajnából 3 felnőtt és 2 gyermek, akik már tovább is utaztak. Tegnap jött 3 
anya és 4 gyermek, így jelenleg 12 főről gondoskodunk gyülekezetünkben. Szeretnénk 
megköszönni testvéreinknek a szíves segítséget, ételek főzését, a délelőtti, délutáni, éjszakai 
ügyeletet. Továbbra is számítanánk a jelentkezésekre főtt étel készítés és nappali ügyelet (délelőtt, 
délután) vállalás miatt. Kérjük Tálas Enikőt keressétek! 

A Gyermekiskola nyári tábort szervez Parádfürdőre. IDŐPONTVÁLTOZÁS: 2022. 
június 22-29-ig. A szálláshelyet jövő héten le kell foglalni, ezért kérjük, hogy az érdeklődő 
szülők ma személyesen vagy a hét folyamán telefonon keressék Pacsai Tecát. 

Ma 13.30-kor Végh József szeretettel hívja a férfi testvéreket, vendégeket a Keresztény Férfiak 
Iskolája program első alkalmára. Természetesen az őket kísérő feleségeket, testvérnőket is 
szeretettel látjuk. Végh testvér kéri a részt venni szándékozókat, hogy ne menjenek haza, 
istentisztelet után a magunkkal hozott ebédünket közös társalgás keretében elfogyaszthatjuk. 

Március 26-án, jövő szombaton délután 17 órakor koncert lesz gyülekezetünkben a Bach 
Mindenkinek Fesztivál keretében. Közreműködnek: Novák Zita hegedűművész, Áchim Kovács 
Anikó hegedűművész, Tóka Szabolcs orgonaművész és gyülekezetünk énekkara. Szeretettel 
várjuk testvéreinket, vendégeinket! 

6 részes stresszkezelő alkalmakat indítunk gyülekezetünkben testvérek és vendégek számára. 
Jelentkezni lehet e-mailen (emesetyentes@gmail.com) vagy telefonon (30/664 32 18). Kezdési 
időpont a jelentkezőkkel egyeztetve történik. 

Veszteség feldolgozó csoport indul vendégek számára. Ha ismerünk környezetünkben olyan 
személyt, akit veszteség ért, csalódott, gyászol, és szívesen beszélgetne 4-5 fős 
csoportban élethelyzeti nehézségeiről feldolgozás céljából, akkor juttassuk el neki a kijáratnál 
található szórólapot. 

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

JÖVŐ HÉTI PROGRAMJAINK 

ÁLLANDÓ HÉTKÖZNAPI ALKALMAINK 

HÍREINK 

mailto:emesetyentes@gmail.com


                            „NAGY TROMBITASZÓVAL”                                                               
 

„Az Üdvözítő megadta eljövetele jeleit. Sőt még többet is adott ennél. Pontosan 
meghatározta azt az időpontot, amikor először jelennek majd meg ezek a jelek. ’Mindjárt 
pedig ama napok nyomorúságai után a nap elsötétedik, és a hold nem fénylik, és a 
csillagok az égről lehullanak, és az egeknek erősségei megrendülnek. És akkor feltetszik 
az ember Fiának jele az égen. És akkor sír a föld minden nemzetsége, és meglátják az 
embernek Fiát eljőni az ég felhőiben nagy hatalommal és dicsőséggel. És elküldi az ő 
angyalait nagy trombitaszóval, és egybegyűjtik az ő választottait a négy szelek felől, az ég 
egyik végétől a másik végéig’ (Mt 24:29-31). Közvetlenül a nagy középkori üldöztetés 
után teljesedett be a nap és a hold elsötétedése, és a csillagok lehullása. Jézus ehhez még 
ezt fűzte hozzá: ’A fügefáról vegyétek pedig a példát: mikor az ága már zsendül és levelet 
hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár. Azonképpen ti is, mikor mindezeket látjátok, 
tudjátok meg, hogy közel van, az ajtó előtt’ (Mt 24:32-33). 
Krisztus megadta eljövetele jeleit. Akarata szerint megtudhatjuk, hogy mikor van már 
közel, éppen az ajtónál. Krisztus azoknak mondja ezt, akik látják ezeket a jeleket: ’Bizony 
mondom néktek, el nem múlik ez a nemzetség, mígnem mindezek meglesznek’ (Mt 
24:34). Ezek a jelek megjelentek. Most már teljes bizonyossággal tudjuk, hogy az Úr 
eljövetele közel van. Krisztus azonban nem jelentette ki eljövetele napját és óráját. 
Világosan megmondta tanítványainak: ’Arról a napról és óráról pedig senki sem tud, az 
ég angyalai sem, hanem csak az én Atyám egyedül’ (Mt 24:36). Ha megadta volna a 
pontos időt, akkor vajon miért buzdította éberségre tanítványait. Vannak, akik azt 
állítják; hogy tudják az Úr megjelenésének a napját és óráját és a legnagyobb 
komolysággal határozzák meg a jövőt. Az Úr azonban óva int ettől a magatartástól. Az 
ember Fia második eljövetelének a pontos ideje Isten titka.” 
 

(Ellen G. White: Jézus élete – Az olajfák hegyén c. fejezetből) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 

 

 

GYÜLEKEZETI HÍREK 

 

2022. MÁRCIUS 19. 
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN! 

ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 
 

 

 

 

„És elküldi az ő angyalait nagy trombitaszóval, és 
egybegyűjtik az ő választottait a négy szelek felől, 

az ég egyik végétől a másik végéig."  

Mt. 24:31 


