
A MAI PROGRAM     KÖZLEMÉNYEK 

  Naplemente 15:53 
                                                                                       

09:30                                                 SZOMBATISKOLA 

  
Áhítat   Ferencz Zoltán   
Szombatiskola   A jelenvaló igazság Mózes ötödik könyvében  

    Mózes ötödik könyve az Újtestamentumban 
 

10:45 ISTENTISZTELET 

  
Hirdetések  Hadházi-Borsos Réka  
Óravezető  ifj. Fekete István    
Kezdő ének  „Ó! nyíljatok meg szívkapuk…”                         95:1             

 Ima   ifj. Fekete István  
 Tized- és adományok begyűjtése 

Hálaige, hálaima  Görög Ernő                                    1Tim 6:6-8 
Gyermekbemutatás  
Igeszolgálat Heli Otamo-Csizmadia            Zsolt 139:23-24 
 Hitelesség a vezetésben 
Szolgálat Kórus 

 Igeszolgálat  Dr. Szabó János  
Presbiterszentelés  
Szolgálat  Kórus 
Köszöntés  Bodnár János 
Ima 
Ének                           „Áldott az egek Ura…”                                    87:1 

     

 
     

 
SZOMBAT 
 
9:30 SZOMBATISKOLA A jelenvaló igazság Mózes ötödik könyvében  
    Mózes feltámadása  

 
10:45 ISTENTISZTELET           DR. SZABÓ JÁNOS  

KERESZTSÉG 
 
 
 
 
  
                                                                                                                                                                     
 

SZERDA   10.00 IMAÓRA 
SZERDA    18.00       TANÍTÓGYŰLÉS 
PÉNTEK   17.30        SZOMBATKEZDŐ ÁHÍTAT 
 

 

AKIKÉRT A KÖVETKEZŐ HÉTEN IMÁDKOZZUNK: 
 

Gyülekezetünkből: Gelencsér Péterné, Gerencsér László, Gergely Ilona, Görög 
Ernő és felesége, Gravuy Anna, Hadházi Borsos Réka, Hajnal Levente, Hajnalka og 
Jim Ambjörsen 

Betegeink: Gábor Terézia, Kokovai Sándorné Ilike, Gál Ivánné Rózsika, Nagyné Gál 
Vilma és férje 
Imakérések: Imádkozzunk Korondi Erzsébet testvérnőért, nagy fájdalmai vannak. 
Emlékezzünk meg imáinkban Bakó Mária testvérnőről, sajnos elkapta a koronavírust, 
nagyon le van gyengülve. Imádkozzunk Kabainé Marika férjéért és Pippa Istvánért, 
valamint a kétéves Adélkáért is.  
Kormos Ágit levették a lélegeztető gépről, tudatánál van, beszél, emlékszik. Azt mondta: 
„Isten szeret, Isten megsegített!” – miután hallotta mennyien imádkoztak érte. Most a 
regenerálódás, erősödés időszaka következik. Köszönjük az eddigi imákat és kérjük még 
továbbra is! 

A Területről: Veszprém, pápai misszió – Kalocsai Tamás és Szabó Attila lelkészek 

Szeretettel köszöntjük Sági Arnoldot és kedves családját, feleségét Gabriellát és 
kislányukat Réka Gabriellát, akinek ma lesz a gyermekbemutatása. Kívánjuk, hogy a jó 
Isten legyen Réka Gabriellával egész életében, oltalmazza, áldja meg őt és családját! 

Ma a délelőtti istentisztelet keretében három testvérünk: Krajcsik Ramon, Orbán Zoltán 
és Tyentés László presbiterszentelésére kerül sor. A jó Isten áldását kívánjuk 
szolgálatukra, életükre és családjukra! 

Ma délután megyünk a X. kerületi Gyermekotthonba, az adományokat délben 
átadhatjuk Tálas Enikőnek. Köszönjük az élelmiszereket, süteményeket, ruhaneműket, 
amit küldtetek a gyerekeknek, nagy örömmel fogadtak/fogadnak mindent. 

December 24-én, jövő pénteken elmarad a szombatkezdő áhítat. 

December 25-én, jövő szombaton délelőtt Takács Barbara kislányának, Bucur Ariana 
Mariának lesz a gyermekbemutatása, valamint keresztség is lesz gyülekezetünkben.  

Szigeti László testvérünk temetése 2021. december 28-án lesz szűk családi körben.  

December 31-én, pénteken 18.00 órakor évvégi hálaadó istentiszteletet tartunk. Igét 
hirdet: Ócsai Tamás. 

Január 1-jén, szombaton úrvacsora lesz gyülekezetünkben. Kérjük, a diakónusok 
értesítsék a hozzájuk beosztott testvéreket erről. 

 
Ma és a jövő szombaton is gyülekezetünk szükségleteire adakozunk. 

JÖVŐ HÉTI PROGRAMJAINK 

ÁLLANDÓ HÉTKÖZNAPI ALKALMAINK 

HÍREINK 



                                 VIZSGÁLJ MEG ENGEM                                                                   
 

„’Vizsgálj meg engem, oh Isten, és ismerd meg szívemet! Próbálj meg engem, 
és ismerd meg gondolataimat! És lásd meg, ha van-e nálam a gonoszságnak 
valamilyen útja? és vezérelj engem az örökkévalóság útján!’ (Zsolt 139:23-24) 
Krisztus mennybemenetele után a tanítványok összegyűltek, hogy alázatosan 
könyörögjenek Istenhez. Tíznapos önvizsgálat után elkészült az út a 
Szentlélek számára, hogy belépjen a megtisztított, megszentelt lelki 
templomokba. Minden szív megtelt a Lélekkel, mert Isten vágyott 
megmutatni népének, hogy van hatalma a mennyei áldások legjavában 
részesíteni őket. 
Mi volt az eredmény? Ezrek tértek meg egy nap alatt. A Lélek kardja jobbra 
és balra villant. Miután megélesíttetett hatalom által, elbukott a szívnek és 
léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig. A bálványimádás, ami a nép 
életében összekeveredett az istentisztelettel, most megdőlt. Isten királysága új 
területtel gyarapodott. A terméketlen és sivár területek az Ő dicséretétől 
hangoztak. A hívők megtértek, újjászülettek, Isten élő erejévé lettek. A 
Magasságos dicséretével új ének hangzott ajkukon. 
A Lélek befolyása által hittestvéreikben Krisztust látták. Egyetlen vágy uralta 
szívüket - olyanná lenni, mint Krisztus, az Ő munkáját végezni. Ez a legfőbb 
céljuk szerető segítőkészségben, kedves szavakban és önzetlen tettekben 
fejeződött ki. Mindenki arra törekedett, hogy a legjobban építse Krisztus 
királyságát. ’A hívők sokaságának pedig szíve-lelke egy vala.’ (ApCsel 4:32) 
A tizenkét tanítványban a Nagy Tanító elrejtette az igazság kovászát. Ezek a 
tanítványok voltak Isten kezében az eszközök, hogy a világ számára láthatóvá 
tegyék az igazságot. Isteni erő adatott nekik, mert a feltámadt Megváltó rájuk 
lehelt ezt mondva: ’Vegyetek Szentlelket!’ Miután betöltekeztek ezzel a 
Lélekkel, az igazság tanúiként haladtak előre. Ma is ez Isten vágya, hogy 
szolgái a Tőle kapott üzenetet vigyék. Azonban, amíg nem veszik a 
Szentlelket, nem tudják hatalommal hirdetni ezt az üzenetet. Amíg nem 
veszik a Lelket, nem ismerik fel azt, hogy mit is akar Isten rajtuk keresztül 
elvégezni.” 
 

(Ellen G. White: A Szentlélek eljő reátok – Szív-és önvizsgálat c. fejezet) 

 

GYÜLEKEZETI HÍREK 

 

2021. DECEMBER 18. 
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN! 

ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 
 

 

 

„Vizsgálj meg engem, oh Isten, és ismerd meg 
szívemet! Próbálj meg engem, és ismerd meg 

gondolataimat!” 

Zsolt 139:23 


