
A MAI PROGRAM     KÖZLEMÉNYEK 

  Naplemente 15:55 
                                                                                       

09:30                                                 SZOMBATISKOLA 
  

Áhítat   Molnár Imre 
Szombatiskola   Ezsdrás és Nehémiás  
   Helytelen döntések nyomában  
 

10:45 ADVENTI ÜNNEPÉLY 
   

Óravezető  Bugyi Krisztián  
Kezdő ének  „Jer, Isten népe, áldjuk Őt”                          91:1,3,5 
Ima   Bugyi Krisztián  

 Szolgálat 
 Tized- és adományok begyűjtése 

Hálaige, hálaima  Szigeti Gabriella                                Zsolt 20:2-6
 Szolgálatok 

Igeszolgálat  Dr. Szabó János                                    Mt 2:1-6 
    Legyen a szívünk az a jászol, ahol Jézus megszületik! 

 Záró ének  „Ó! Jézus a szívem úgy vár”               131:1–3 
 
17:00  SZOMBATZÁRÓ ÁHITAT   
     

    Dr. Szabó János 
    A legértékesebb ajándék – Mikeás 6:6-8 

 

PÉNTEK 
 

18:00 SZOMBATKEZDŐ ÁHÍTAT HÁLÓ SÁNDOR  
     

SZOMBAT 
 

9:30 SZOMBATISKOLA   EZSDRÁS ÉS NEHÉMIÁS  
Izrael vezetői  
 

10:45 ISTENTISZTELET DR. SZABÓ JÁNOS  
    ISTEN SZABADÍTÁSÁRA VÁRVA  
 
17:00 SZOMBATZÁRÓ ÁHÍTAT    VÉGH JÓZSEF  
    
 
 
 
 
 
 
 

KEDD ESTE  18:00 SZOMBATISKOLAI TANÍTÓGYŰLÉS 
SZERDA   10.00 IMAÓRA 
 

 

AKIKÉRT A KÖVETKEZŐ HÉTEN IMÁDKOZZUNK: 
 

Gyülekezetünkből: Varju Balázs és családja, Város Viktória, Viktor Zsuzsa és 
családja, Virágné Vass Klára, Vízvári Aladár és felesége, William Poku Aduse és 
felesége, Zemplényi Arturné 
Betegeink: Korondi Erzsébet, Molnár Szabó Ilona  
Imakérések: Folytassuk az imát Drahotta Sándor, Dienes Károlyné, Hunka Jánosné, 
Sztrojiny Botond és Balla Zsuzsanna lányának gyógyulásáért.  

A Területről: Veszprém – Kalocsai Tamás és Szabó Attila lelkészek 

Köszönjük a sok élelmiszer adományt, amit hoztatok, számos 
családnak tudunk juttatni belőle. Ha van az ismeretségi körötökben 
rászoruló család, kérjük jelezzétek Tálas Enikőnek 20/992-9653. 

Köszönjük testvéreinknek a gyermekotthon támogatását. Nagyon 
nagy örömöt szereztetek/szereztünk vele a gyerekeknek. 

Ma délután 16 órakor gyermekek adventi ünnepélyére hívunk 
mindenkit sok szeretettel. 

December 28-án, szombat délután 14 órakor folytatjuk a Boldog 
Otthon sorozatot a kisteremben Vízvári Aladár vezetésével, Végh József előadásában. 

December 31-én, kedden 17 órakor évzáró, hálaadó istentiszteletet tartunk. Igét 
hirdet: Ócsai Tamás unióelnök. Várunk minden érdeklődőt erre az évvégi alkalomra. 

December 31-én, kedden a hálaadó istentisztelet után, 19.30-tól gyülekezeti 
szilveszteri programot szervezünk. Belépő: sütemény vagy üdítő.  

Január 4-én, szombat délelőtt úrvacsorai istentiszteletünk lesz. A legutóbbi 
testvérgyűlésen megbeszéltek értelmében ezt az úrvacsorát lábmosással kezdjük, utána 
lesz igehirdetés majd a szent jegyek kiosztása. Kérjük figyeljünk erre, időben érkezzünk 
az úrvacsorára. Kérjük a diakónusokat, hogy az úrvacsorai alkalomról értesítsék a 
hozzájuk beosztott testvéreket. 

Január 4-én, szombaton 18 órától az Unió Ifjúsági Osztálya szervezésében Újévi 
ifjúsági koncert lesz gyülekezetünkben. 

Január 8-18-a között 10 napos imaközösséget tartunk egyházunkban. A részletekről a 
www.adventista.hu honlapon olvashatunk. 

Január 11-én, szombaton szeretnénk a gyülekezetünk idős, nyugdíjas testvéreit 
meghívni ebédre és utána egy kis beszélgetésre.  

Ma és a jövő szombaton is gyülekezetünk szükségleteire gyűjtjük adományainkat. 

JÖVŐ HÉTI PROGRAMJAINK 

ÁLLANDÓ HÉTKÖZNAPI ALKALMAINK 

HÍREINK 

http://www.adventista.hu/


                       „LÁTTUK AZ Ő CSILLAGÁT”                                                                 
 
 

„A csillag fénylő angyalok távoli serege volt, de erről a bölcsek mit sem tudtak. Mégis 
az volt az érzésük, hogy ez a csillag különösen jelentős számukra. Papokkal és 
bölcselőkkel tanácskoztak, és átkutatták az ősi feljegyzéseket. Bálám jövendölése 
kijelenti: ’Csillag származik Jákóbból és királyi pálca támad Izraelből’ (4Móz 24:17). 
Ez a csillag lenne a Megígért előfutára? A bölcsek örömmel köszöntötték a mennyei 
igazság fényét, amely most már ragyogóbb sugarakkal áradt rájuk. Álomban utasítást 
kaptak, hogy induljanak az újszülött Fejedelem felkeresésére. 
Ahogyan Ábrahám Isten felszólítására hit által útra kelt ’nem tudván hová megy’ 
(Isid 11:8); ahogyan Izrael hit által követte a felhőoszlopot az Ígéret Földje felé, úgy 
indultak el ezek a pogány bölcsek is, hogy megkeressék a megígért Megváltót. A 
Kelet országai bővölködtek kincsekben. A bölcsek sem indultak el üres kézzel. 
Szokás volt a fejedelmeket, magas rangú személyeket hódolatképpen 
megajándékozni. A föld legdrágább ajándékait hozták el annak, akiben megáldatnak 
a föld minden nemzetségei. Éjszaka kellett utazniuk, hogy szemmel tarthassák a 
csillagot. Az utazók a keresett Fejedelemmel kapcsolatos hagyományok és prófétai 
kijelentések ismételgetésével tették kellemessé az időt. Minden pihenő alatt kutatták 
a próféciákat; és egyre mélyebben meg voltak győződve arról, hogy Isten vezeti őket. 
Ennek külső jeleként előttük haladt a csillag, de benső bizonyosságuk is volt a 
Szentlélek által, aki áthatotta szívüket és reménnyel töltötte el őket. Hosszú, de 
örömteli utazás volt ez. 
Eljutottak Izrael földjére, leereszkedtek az Olajfák hegyén, és szemük elé tárult 
Jeruzsálem. De lám a csillag, amely végigvezette őket fáradságos útjukon, megállt a 
templom felett, azután néhány pillanat múlva eltűnt a szemük elől. Meggyorsították 
lépteiket, hiszen bizonyosak voltak abban, hogy mindenki a Messiás születésének 
örömhíréről beszél. Kérdezősködésük azonban hiábavalónak bizonyult. Amint a 
szent városba értek, a templom felé vették útjukat. Csodálkoztak, amikor senkit sem 
találtak, aki valamit is tudott volna az újszülött királyról. Kérdéseik nem örömöt, 
hanem félelemmel vegyes meglepetést, sőt megvetést keltettek. 
A papok a hagyományokat ismételgették. Vallásukat és kegyességüket dicsőítették, 
miközben a görögöket és a rómaiakat mindenkinél pogányabbnak, bűnösebbnek 
bélyegezték. A bölcsek nem voltak bálványimádók, és Isten szemében az állítólagos 
istentisztelőknél sokkal értékesebbek voltak.” 
 

(Ellen G. White: Jézus élete – „Láttuk az ő csillagát” c. fejezetből) 

 

GYÜLEKEZETI HÍREK 

 

2019. DECEMBER 21. 
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN! 

ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 
 

 
 

 
 

„És te Betlehem, Júdának földje, semmiképen sem 
vagy legkisebb Júda fejedelmi városai között: mert 
belőled származik a fejedelem, a ki legeltetni fogja 

az én népemet, az Izráelt.” 

Mt 2:6 


