
A MAI PROGRAM     KÖZLEMÉNYEK 

  Naplemente 15:56 
                                                                                       

09:30                                                 SZOMBATISKOLA 

  
Áhítat   Molnár Imre    
Szombatiskola   A jelenvaló igazság Mózes ötödik könyvében  

    Mózes feltámadása 
 

10:45 ISTENTISZTELET 
  

Hirdetések  Város Viktória  
Óravezető  Vízvári Aladár  
Kezdő ének  „A mennyből jövök hozzátok…”                        92:1             

 Ima   Vízvári Aladár  
Szolgálat  Zeneszám 

 Tized- és adományok begyűjtése 
Hálaige, hálaima  Krajcsik Ramon                      Zsolt.116:12,17-18 
Szolgálat  Fuvolaszóló  
Gyermekbemutatás 
Szolgálatok 

Igeszolgálat Dr. Szabó János           Lukács 15. fejezete 
    Az Atya örömünnepre hív 

Szolgálat  Énekszóló 
Vallástétel 
Szolgálat  Kórus 
Keresztség 
Szolgálat  Kórus 
Ének                           „Ó! Betlehem kis városa…”                               94:1 

     

 
     

PÉNTEK 
 
17:30       SZOMBATKEZDŐ ÁHÍTAT  ÓCSAI TAMÁS  
    ÉVZÁRÓ HÁLAADÓ ISTENTISZTELET 
SZOMBAT 
 
9:30 SZOMBATISKOLA AZ UTOLSÓ NAPOKBAN:  

A ZSIDÓKHOZ ÍRT LEVÉL ÜZENETE  
A zsidóknak és nekünk írt levél 
 

10:45 ISTENTISZTELET           DR. SZABÓ JÁNOS  
    ÚRVACSORA                                                                                                                                                                       
 

SZERDA   10.00 IMAÓRA 
SZERDA    18.00       TANÍTÓGYŰLÉS 
PÉNTEK   17.30        SZOMBATKEZDŐ ÁHÍTAT 
 

 

AKIKÉRT A KÖVETKEZŐ HÉTEN IMÁDKOZZUNK: 
 

Gyülekezetünkből: Halász Istvánné, Hangyás Roland, Hangyás-Jakó Eszter, Hegyi 
Gabriella, Hugyecz Katalin, Hunka Aranka, Illés Katalin, Illés Lyudmilla 
Betegeink: Bakó Mária, Gábor Terézia, Kokovai Sándorné Ilike, Korondi 
Erzsébet, Gál Ivánné Rózsika, Nagyné Gál Vilma és férje 
Imakérések: Imádkozzunk Kabainé Marika férjéért és Pippa Istvánért, valamint a 
kétéves Adélkáért is.  
Kormos Ági állapota lassan, de nagyon biztatóan alakul, napról napra javul, 
hamarosan kikerülhet az intenzív osztályról is. Utána még több hét rehabilitáció 
következik. Több orvos véleménye szerint is csoda történt. Köszönjük az eddigi 
imákat és kérjük még továbbra is! 
A Területről: Zalaegerszeg – Frend László lelkész 

Tájékoztatjuk a szülőket, hogy a ma délelőtti istentisztelet alatt nem lesz gyermekiskola. 

Szeretettel köszöntjük Barbara Bucurt (Takács Barbarát) és kedves családját: férjét 
Mariot és kislányukat Ariana Mariát, akinek ma lesz a gyermekbemutatása. Kívánjuk, 
hogy a jó Isten vigyázzon Ariana Mariára egész életében, az Úr áldja meg őt és családját! 

Szerdán testvéreink meglátogatták a VI. kerületi Családok Átmenti Otthonát. A családok 
nagyon örültek az intézmény 
udvarán megtartott ünnepi 
műsornak, az ADRÁ-s 
cipősdobozoknak és a pénz-
adományokból vásárolt por-
szívóknak. A jó isten megál-
dotta ezt a szép alkalmat.  

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

Az ez évi utolsó imaóra december 29-én, szerdán 10 órától kerül megtartásra. A jövő 
évi első alkalom január 12-én lesz.  

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 



                                           KARÁCSONY                                                                            
 

„Ne feledkezzünk meg Jézusról! - Testvéreim, miközben ajándékokat adtok 
egymásnak, emlékeztetlek benneteket mennyei Barátunkra, nehogy 
elfeledkezzetek igényéről. Vajon nem nyernénk-e el tetszését, ha 
megmutatnánk, nem feledkeztünk el róla? Jézus, az élet fejedelme mindent 
odaadott, hogy közel hozza az üdvösséget... Még a halált is elszenvedte, hogy 
örök életet adhasson nekünk.  
Krisztus által nyerünk minden áldást... Vajon mennyei Jótevőnk ne 
részesüljön hálánk és szeretetünk jeleiből? Jöjjetek, Testvéreim, 
gyermekeitekkel, még a karjaitokon levő csecsemőkkel is, és hozzatok 
áldozatot Istennek lehetőségeitek szerint! Keljenek szárnyra a dallamok 
szívetekben és legyen az Ő dicsérete ajkaitokon!  
A karácsony Isten tiszteletének ideje. - A világ könnyelműséggel, 
szertelenséggel, torkossággal és önmaga fitogtatásával tölti el e napokat... A 
közelgő karácsonykor és újévkor ezreket költenek lényegtelen élvezetekre, 
ami rosszabb, mintha kidobnák azt... De kiváltságunk, hogy elkerüljük e 
romlott kor szokását és gyakorlatát; s az étvágy kielégítése, a szükségtelen 
díszek és ruházati cikkekre való költekezés helyett olyan alkalommá tehetjük 
a közelgő ünnepeket, amelyen tisztelhetjük és dicsőíthetjük Istent.  
Krisztus legyen legfőbb célunk; mégis, ahogyan ünneplik a karácsonyt, a 
dicsőséget róla a halandó emberre fordítják, akinek bűnös, gyarló jelleme tette 
szükségessé, hogy lejöjjön világunkba.  
Jézus, a mennyei felség, a menny királya letette királyságát, otthagyta a 
dicsőség királyi székét, magas parancsnoki tisztségét, és lejött világunkba, 
hogy isteni segítséget hozzon az erkölcsileg legyengült és a bűn által 
megrontott ember számára...  
A szülők tárják gyermekeik elé e dolgokat és tanítsák meg őket pontról 
pontra, előírásról előírásra Isten - és nem egymás - iránti kötelezettségükre, 
hogy tiszteljék és dicsérjék egymást ajándékokkal és áldozatokkal.” 
    
    
 

   (Ellen G. White: Boldog Otthon – Karácsony c. fejezetből) 

 

GYÜLEKEZETI HÍREK 

 

2021. DECEMBER 25. 
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN! 

ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 
 

 

 

„És te Betlehem, Júdának földje, semmiképpen 
sem vagy a legkisebb Júda fejedelme városai között:                        

mert belőled származik a fejedelem, aki legeltetni 
fogja az én népemet, az Izraelt.” 

 Máté 2:6 


