
A MAI PROGRAM     KÖZLEMÉNYEK 

  Naplemente 16:18 
                                                                                       

09:30                                                 SZOMBATISKOLA 

  
Áhítat   Chelcea Dorin   
Szombatiskola   Az utolsó napokban:  

A zsidókhoz írt levél üzenete 
    Jézus, a megígért Fiú 
 
10:45 ISTENTISZTELET 

  
Hirdetések  Város Viktória 
Óravezető  Bugyi Krisztián  
Kezdő ének  „Ó! bárcsak ezer ajkam volna…”                        27:1             

 Ima   Bugyi Krisztián  
Szolgálat  Zeneszám 

 Tized- és adományok begyűjtése 
Hálaige, hálaima  Kuhárcsik Zoltán                                2Kor.9:6-8 
Gyermektörténet Vízvári Aladár 
Vers szolgálat  Bácsi Margit  
Ének szolgálat  Kórus 

Igeszolgálat Dr. Szabó János                               1Pt. 3:8 
A hazatérés tapasztalata 

 Ima   Dr. Szabó János  
Ének                           „Isten Lelke, béke Lelke…”                            164:1 

     

 
     

PÉNTEK 
 
17:30       SZOMBATKEZDŐ ÁHÍTAT  MOLNÁR IMRE  
     
SZOMBAT 
 
9:30 SZOMBATISKOLA AZ UTOLSÓ NAPOKBAN:  

A ZSIDÓKHOZ ÍRT LEVÉL ÜZENETE 
    JÉZUS, HŰSÉGES TESTVÉRÜNK 

 
10:45 ISTENTISZTELET           DR. TOKICS IMRE  
    A ZSIDÓ JÉZUS FELTÁMADÁSA (LK.24:1-6) 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                   

SZERDA   10.00 IMAÓRA 
SZERDA    18.00       TANÍTÓGYŰLÉS 
PÉNTEK   17.30        SZOMBATKEZDŐ ÁHÍTAT 
 

 

AKIKÉRT A KÖVETKEZŐ HÉTEN IMÁDKOZZUNK: 
 

Gyülekezetünkből: dr.Kézdi Miklós, Király Ervin és felesége, Király Tündi, 
Kisgyörgy Ervin és családja, Kiss Domokos és felesége, Kiss Ervin, Kiss Éva és 
férje 

Betegeink: Bakó Mária, Gábor Terézia, Kokovai Sándorné Ilike, Korondi 
Erzsébet, Gál Ivánné Rózsika, Nagyné Gál Vilma és férje 
Imakérések: Ócsai Sándor testvér és felesége, Lili betegek, kérjük imádkozzunk 
értük. Imádkozzunk Kormos Ágiért, Kabainé Marika férjéért és Pippa Istvánért, 
valamint a kétéves Adélkáért is. 
A Területről: Balatonfüred, ajkai misszió – Kalocsai Tamás, Cserpán Ádám és 
Szabó Attila lelkészek, Stramszki István DET kincstárnok  

Sok szeretettel üdvözli a testvéreket Murányi Magdi néni és Halász Márti. 
Mindketten a jó Isten áldását kívánják a gyülekezetre ebben az új évben. 

Szerdánként, a 18 órakor kezdődő tanítógyűlés alkalma nyitott testvérek, 
érdeklődők számára is. Részt vehetünk az alkalmon online is, zoom-on keresztül. A 
csatlakozáshoz szükséges információkat gyülekezetünk Facebook oldalán találjuk. 

Január 22-én, jövő szombaton 18.00 órától Az Adventista-Zsidó Barátság Napja 
alkalmából ünnepélyes Művészeti Est lesz gyülekezetünkben, ahol zsidó kántorok 
zsoltár-imádságokat énekelnek. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk erre a 
különleges zenei istentiszteletre. 

Január 29-én, szombaton délután 17.00 órától a Magyarországi 
Orvosmuzsikusok Egyesülete tart komolyzenei koncertet gyülekezetünkben. 
Szeretettel várjuk az érdeklődőket erre az alkalomra. 
 
 
 
 
 
 
Ma a Dunamelléki egyházterület beruházásaira gyűjtjük adományainkat, jövő 
szombaton gyülekezetünk szükségleteire adakozunk. 

JÖVŐ HÉTI PROGRAMJAINK 

ÁLLANDÓ HÉTKÖZNAPI ALKALMAINK 

HÍREINK 



                             MINDNYÁJAN EGYETÉRTŐK                                                          
 

„A rubeniták és társaik által megnyilvánult bölcsesség méltó a követésre. Míg 
ők őszintén keresték az igaz vallás ügyének előmozdítását, addig rosszul 
ítélték meg és keményen feddték őket, de ők mégsem nehezteltek. Udvariasan 
és türelemmel hallgatták végig testvéreik vádjait, mielőtt megkísérelték 
védelmezni magukat, azután előadták indítékaikat és bebizonyították 
ártatlanságukat. Így barátságosan intéződött el a nehéz ügy, amely oly súlyos 
következményekkel fenyegetett. 
Akinek igaza van, az nyugodt és megfontolt maradhat akkor is, amikor hamis 
vádakkal illetik. Isten mindent ismer, amit az ember félreért és tévesen 
magyaráz. Ügyünket nyugodtan kezébe tehetjük. Akik belé vetik bizalmukat, 
azok ügyét éppoly biztosan igazolja, mint ahogy felderítette Ákán bűnét. 
Azok, akiket Krisztus Lelke vezérel, azzal a szeretettel rendelkeznek, amely 
hosszútűrő és kegyes. 
Az az Isten akarata, hogy népe között egység és testvéri szeretet legyen. 
Megfeszítése előtt Krisztus azért könyörgött, hogy tanítványai egyek 
legyenek, amint ő is egy az Atyával, és elhiggye világ: Isten küldte őt. Ez a 
rendkívül megindító és csodálatos imádság minden időkre érvényes, egészen 
napjainkig, mert szavai így hangzottak: ’De nemcsak őérettük könyörgök, 
hanem azokért is, akik az ő beszédökre hisznek majd énbennem’ (Jn 17:20). 
Míg az igazság egyetlen alapelveit sem áldozzuk fel, állandóan törekedjünk 
arra, hogy elérjük az egység eme szintjét. Ez tanítványságunk bizonyítéka. 
Jézus mondta: ’Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, 
ha egymást szeretni fogjátok’ (Jn 13:35). Péter apostol inti a gyülekezetet: 
’Végezetre mindnyájan legyetek egyértelműek, rokonérzelműek, 
atyafiszeretők, irgalmasak, kegyesek. Nem fizetvén gonosszal a gonoszért, 
avagy szidalommal a szidalomért: sőt ellenkezőleg áldást mondván, tudva 
hogy arra hívattatok el, hogy áldást örököljetek’ (1Pt 3:8-9).”    
   
 

(Ellen G. White: Pátriárkák és próféták – Kánaán felosztása c. fejezetből) 

 
 
 

GYÜLEKEZETI HÍREK 

 

2022. JANUÁR 15. 
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN! 

ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 
 

 

 

 

„Végül pedig legyetek mindnyájan egyetértők, 
együttérzők, szeressétek a testvéri közösséget, 

legyetek irgalmasok, alázatosak!” 

 1 Péter 3:8 


