
A MAI PROGRAM     KÖZLEMÉNYEK 

  Naplemente 20:40 
                                                                                       

10:00  SZOMBATISKOLA 
  

Áhítat   Bugyi Krisztián  
Szombatiskola   Barátság – az Istentől kapott küldetés öröme 
   A személyes bizonyságtétel ereje 
 

11:00  ISTENTISZTELET 

  
Hirdetések  ifj. Fekete István  
Óravezető  Molnár Imre  
Kezdő ének  „Úr Jézus Krisztus légy velünk…”                  160:1-4                                

 Ima   Molnár Imre  
 Szolgálat  Orgonaszóló 
 Tized- és adományok begyűjtése 

Hálaige, hálaima  dr. Abaháziné Oláh Enikő             Zsolt 56:11-14  
Szolgálatok  Szentes Klára - vers   
   Kórus  

Igeszolgálat  Vízvári Aladár                              1Sám 1:28                                     
Anna imája  

Záró ének  „Higgy és bízzál mindenkor…..”                    281:1-3 
Ima   Vízvári Aladár   
Távozó ének              „Áldjuk Őt, áldjuk Őt!„…”                         333:1-3                     

 
     

 
     

SZOMBAT 
 
10:00 SZOMBATISKOLA   Barátság – az Istentől kapott küldetés öröme  
    Jézus szemével látni az embereket 

 
11:00 ISTENTISZTELET                 SIMON LÁSZLÓ  
    VÁLTOZHATATLAN (JAKAB 1:17) 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

KEDD ESTE  18:00 SZOMBATISKOLAI TANÍTÓGYŰLÉS 
SZERDA   10.00 IMAÓRA 
 

 

AKIKÉRT A KÖVETKEZŐ HÉTEN IMÁDKOZZUNK: 
 

Gyülekezetünkből: Szebeni Péterné, Székely Árpád és családja, Szemerics Kinga, 
Szentes Klára, Szentgyörgyi Katalin, Szigeti Balázs és családja, dr. Szigeti István és 
felesége, Szigeti László, Szilágyi Kálmánné, Szilvássyné Sajgó Mária 
Betegeink: Gál Vilma, Kiss Piroska, Arias Soto Félix és felesége, Korondi Erzsébet, 
Molnár Szabó Ilona, Nagy György 
Imakérések: Imádkozzunk Ádám Endre édesanyja, Sztrojiny Botond és Balla 
Zsuzsanna lányának gyógyulásáért.  
A Területről: Kecskemét – Árvai Tamás lelkész 

Sós Sándor és családja köszöni a gyülekezetnek az értük mondott imákat, hála a jó 
Istenek jók lettek a teszt eredmények, feloldották őket a házi karanténból. 

Kiss Piroska testvérnő is köszöni az imákat, hála az Úrnak, kicsit jobban van, 
hazaengedték a kórházból. Az Ő gyógyulása egy hosszabb folyamat, továbbra is 
imádkozzunk érte. 

A mai naptól szombatonként az istentisztelet alatt gyermekiskolai foglalkozásokat 
tartunk. A gyermekeknek a maszk viselése nem kötelező. 

A múlt szombat délelőttünk képekben: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ma a Generál Konferencia világmissziójára gyűjtjük adományainkat, jövő 
szombaton gyülekezetünk szükségleteire adakozunk. 

JÖVŐ HETI PROGRAMJAINK 

ÁLLANDÓ HÉTKÖZNAPI ALKALMAINK 

HÍREINK 



                                         ANNA IMÁJA                                                                           
 
 

 
 „Anna nem panaszkodott. Terhét az Úr elé vitte. Komolyan kérte, vegye el 
szégyenét és ajándékozza meg egy fiú drága ajándékával, akit néki nevel fel. 
Ünnepélyes fogadalmat tett, ha kérését meghallgatja, a gyermekét születésétől 
kezdve Istennek ajánlja. Anna a sátor bejáratához ment ’és lelkében 
elkeseredve könyörgött és igen sírt’ (1Sám 1:10). Csendesen társalgott az 
Úrral, hang nélkül, csak ajka mozgott. Azokban a gonosz időkben ritkán 
lehetett látni ilyen imádkozót. A tiszteletlen lakmározások, sőt az ittasság sem 
volt szokatlan még a vallásos ünnepségeken sem. és Éli, a főpap, Annát 
figyelve feltételezte, bortól részegedett meg. Gondolta jól megérdemelt 
figyelmeztetésben részesíti, ezért szigorúan ezt mondta: ’[...] Meddig leszel 
részeg? Távolítsd el mámorodat magadtól’ (1Sám 1:14). Megszomorodva és 
megijedve Anna kedvesen válaszolt: ’[...] Nem, Uram! bánatos lelkű asszony 
vagyok én; sem bort, sem részegítő italt nem ittam, csak szívemet öntöttem 
ki az Úr előtt. Ne tartsd a te szolgálóleányodat rossz asszonynak, mert az én 
bánatomnak és szomorúságomnak teljességéből szólottam eddig’ (1Sám 
1:15-16). 
A főpap mélységesen megrendült, mert Isten embere volt; és dorgálás helyett 
áldást mondott: ’[...] Eredj el békességgel, és Izráelnek Istene adja meg a te 
kérésedet, amelyet kértél tőle’ (1Sám 1:17). 
Anna imája meghallgatást nyert, megkapta azt az ajándékot, amelyért oly 
buzgón esedezett. Amint gyermekére nézett ’Sámuel’-nek, ’az Úrtól kértem’-
nek nevezte (1Sám 1:20). Mikor a gyermek elég idős volt ahhoz, hogy anyjától 
elválasszák, teljesítette fogadalmát. Gyermekét az anyai szív minden 
vonzalmával szerette; amint figyelte napról napra fejlődő erejét és hallgatta 
gyermeki csevegését, egyre jobban ragaszkodott hozzá. Egyetlen gyermeke a 
menny különleges ajándéka volt, de Istennek szentelt kincsként kapta és nem 
akarta visszatartani az ajándékozótól.” 
 
      (Ellen G. White: Pátriárkák és próféták – A gyermek Sámuel c. fejezetből) 
 

 

GYÜLEKEZETI HÍREK 

 

2020. JÚLIUS 11. 
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN! 

ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 
 

 

 
 

„Most azért én is az Úrnak szentelem; teljes életére 
az Úrnak legyen szentelve! És imádkoztak ott az 

Úrhoz.” 

1Sám 1:28 


