
A MAI PROGRAM     KÖZLEMÉNYEK 

  Naplemente 19:30 
                                                                                       

09:30                                                 SZOMBATISKOLA 

  
Áhítat   Vízvári Aladár 
Szombatiskola   Nyugalom Krisztusban 

    A nyugalom ritmusa 
 
10:45 ISTENTISZTELET 

  
Hirdetések  Tálas Enikő 
Óravezető  Krajcsik Ramon  
Kezdő ének  „Mily boldog nap, most tudom én…”               356:1-3              

 Ima   Krajcsik Ramon 
Szolgálat  Fekete István - zeneszám 

 Tized- és adományok begyűjtése 
Hálaige, hálaima  Pacsainé Kleinert Terézia                5Móz 8:17-18 
Szolgálat  Férfi quartett 

Igeszolgálat  Dr. Szabó János                        Luk 3:21-22 
    Jézus keresztsége 
 Szolgálatok  Bugyi Krisztián – vers 
    Kórus 
 Keresztség 
    Bakos Bence – orgonaszóló 
    Szerekován János – énekszóló 
 Köszöntés  Dr. Szabó János   

Ének                           „Nevedre vettem keresztséget…”                   358: 1-3 
 Ima   Dr. Szabó János  
 
     

 
     

SZOMBAT 
 
9:30 SZOMBATISKOLA  Nyugalom Krisztusban  
     Szombati nyugalom  

 
10:45 ISTENTISZTELET            BODNÁR JÁNOS 
    “SZÓLJ, MERT HALLJA A TE SZOLGÁD…”  

(LSÁM 3: 1-3, 10-11.) 
 
 
 

                                                                                                                                                                     

KEDD ESTE  18:00 SZOMBATISKOLAI TANÍTÓGYŰLÉS 
SZERDA   10.00 IMAÓRA 
 
 

 

AKIKÉRT A KÖVETKEZŐ HÉTEN IMÁDKOZZUNK: 
 

Gyülekezetünkből: Rostás Máté, Rostás Mindra, Sándor Csaba és családja, Sárkány 
László, Simon András, Simon Beatrix, Simon Borbála, Simon Ildikó, Simon Zoltán, 
Simon Irén, Simon István 

Betegeink: Ács Ernőné Éva, Gál Ivánné Rózsika, Nagyné Gál Vilma és férje 
 

Imakérések: Kokovai Sándorné Ilikének eltört a csuklója, gondoljunk rá 
imáinkban. Imádkozzunk a két hete keresztelkedett Gábor testvérekért, akik 
autóbalesetet szenvedtek, egyikük még kórházban van. Kohulák Ferencné veje, 
Hortobágyi János súlyos beteg, a család kéri a testvéreket, hogy imádkozzunk 
Jánosért. Kabai Józsefné Marika is kéri a testvérek imáit férjéért, aki nagyon beteg. 
 

A Területről: Nágocs – Ömböli Dávid, Horváth Gábor 

Egyedülálló idős hölgy házvezetőnői teendőkre keres független hölgyet fizetés, 
lakhatás ellenében. Érdeklődni lehet Csepecz Erzsébetnél (06304692988). 

Jövő szombaton a délelőtti istentisztelet keretében gyermekbemutatás lesz 
gyülekezetünkben. Döbrei Gábor és Döbreiné Rakonczai Judit kéri gyermekükre, 
Sámuelre a jó Isten áldását.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ma és a jövő szombaton gyülekezetünk szükségleteire adakozunk. 
 

JÖVŐ HÉTI PROGRAMJAINK 

ÁLLANDÓ HÉTKÖZNAPI ALKALMAINK 

HÍREINK 



                                           A KERESZTSÉG                                                                     
 
 

„Egyedül járta az utat, egyedül hordozta a terhet. Tőle függött a világ megváltása. 
Letette saját dicsőségét és magára vette az emberiség gyengeségeit. Mindezt tudta és 
érezte, de rendületlenül kitartott célkitűzése mellett. Tőle függött az elbukott 
emberiség üdvössége, s Jézus kinyújtotta kezét, és megragadta a Mindenható 
Szeretet karját. 
Úgy tűnt, hogy a Megváltó a mennybe látott, amikor lelkét imában kiöntötte. Jól 
tudta, hogy a bűn mennyire megkeményítette az emberek szívét, milyen nehezen 
fogják küldetését megérteni és a megváltás ajándékát elfogadni. Erőért könyörgött 
az Atyához, hogy legyőzze hitetlenségüket, széttörje bilincseiket, melyekkel Sátán 
rabul ejtette őket, és leigázza érettük a megrontót. Bizonyságot kért arra nézve, hogy 
Isten elfogadja az emberiséget Fiában. 
Az angyalok még sohasem hallottak ilyen imát. Vágyakoztak rá, hogy szeretett 
Parancsnokuknak a bizonyosság és vigasztalás üzenetét vigyék. De nem tehették: 
maga az Atya fog Fia kérésére válaszolni. A dicsőség fénysugarai közvetlenül a 
tróntól áradtak. Megnyílt az ég, és a legtisztább fényből formált galamb szállt a 
Megváltó fejére mint a szelíd és alázatos Jézushoz illő jelkép. 
Amit Isten Jézusnak a Jordánnál mondott 'Ez amaz én szerelmes fiam, akiben én 
gyönyörködöm' (Mt 3:17) - az egész emberiséghez szól. Isten Jézushoz mint 
képviselőnkhöz szólt. Nem dob el minket összes bűnünkkel, gyengeségünkkel, mint 
értékteleneket. 'Megajándékozott minket ama Szerelmesben' (Ef 1:6). A dicsőség, amely 
Krisztuson megnyugodott, Isten irántunk való szeretetének záloga. Ez beszél 
nekünk az ima erejéről, hogy hogyan juthat az emberi hang Isten füléhez, és hogyan 
találnak kéréseink meghallgatásra a mennyei udvarban. A bűn elszakította a földet a 
mennytől, és elidegenítette az égi közösségtől, de Jézus újra összekapcsolta a 
dicsőség országával. Szeretete körülveszi az embert és elér a mennyekig. A megnyílt 
kapukon át Megváltónk fejére hulló fény ránk is árad, ha imádkozunk, hogy ellen 
tudjunk állni a kísértésnek. A hang, amely Jézushoz szólt, minden hívő léleknek 
mondja: ez amaz én szerelmes gyermekem, akiben én gyönyörködöm. 
'Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy 
mivé leszünk. De tudjuk, hogy ha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk Ő hozzá; 
mert meg fogjuk őt látni, amint van' (1Jn 3:2). Megváltónk olyan utat nyitott meg, 
amelyen a legbűnösebb, legszegényebb, legelnyomottabb és legmegvetettebb ember 
is az Atyához járulhat. Mindenki otthonra lelhet az égi hajlékokban, amelyeket Jézus 
készít. 'Ezt mondja a Szent, az Igaz, akinél a Dávid kulcsa van, aki megnyitja és senki be nem 
zárja, és bezárja és senki meg nem nyitja: [...] ímé adtam elődbe egy nyitott ajtót, amelyet senki be 
nem zárhat' (Jel 3: 7-8).”              (Ellen G. White: Jézus élete - A keresztség c. fejezetből) 

GYÜLEKEZETI HÍREK 

 

2021. AUGUSZTUS 28. 
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN! 

ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 
 

 
 

 

 

 

 

 

„Te vagy az én szeretett Fiam, benned 
gyönyörködöm!” 

Lk 3:22 


