
A MAI PROGRAM     KÖZLEMÉNYEK 

  Naplemente 16:28 
                                                                                       

09:30                                                 SZOMBATISKOLA 

  
Áhítat   Bugyi Krisztián  
Szombatiskola   Az utolsó napokban:  

A zsidókhoz írt levél üzenete 
    Jézus, hűséges Testvérünk 
 
10:45 ISTENTISZTELET 

  
Hirdetések  Perecsényi Norbert  
Óravezető  Takácsné Darabos Judit  
Kezdő ének  „Erős vár a mi Istenünk…”                             285:1             

 Ima   Takácsné Darabos Judit  
Szolgálat  Zeneszám 

 Tized- és adományok begyűjtése 
Hálaige, hálaima  Pacsainé Kleinert Terézia                     1Tim6:6-8 
Gyermektörténet Szigeti Gabriella  
Szolgálat  Kurucz Margit – vers 
Szolgálat  Kórus 

Igeszolgálat Dr. Tokics Imre                           Lk.24:1-6 
A zsidó Jézus feltámadása 

 Ima   Dr. Tokics Imre  
Ének                           „A könyörgésem hozzád száll…”                      283:1 

     

 
     

PÉNTEK 
 
17:30       SZOMBATKEZDŐ ÁHÍTAT  SZABÓ TÍMEA 
     
SZOMBAT 
 
9:30 SZOMBATISKOLA AZ UTOLSÓ NAPOKBAN:  

A ZSIDÓKHOZ ÍRT LEVÉL ÜZENETE 
    JÉZUS, AKI NYUGALMAT AD 

 
10:45 ISTENTISZTELET           DR. ŐSZ-FARKAS ERNŐ  

Várva várt ítélet –  
Az adventista identitás pillére: Jel 14:7  
"Mert eljött az Ő ítéletének órája" 

 
                                                                                                                                                                   

SZERDA   10.00 IMAÓRA 
SZERDA    18.00       TANÍTÓGYŰLÉS 
PÉNTEK   17.30        SZOMBATKEZDŐ ÁHÍTAT 
 

 

AKIKÉRT A KÖVETKEZŐ HÉTEN IMÁDKOZZUNK: 
 

Gyülekezetünkből: Kiss Domokos és felesége Piroska, Knezsovics Bogdánné 
Knezsovics Ibolya, Kodori Lajos és felesége Tünde, Kohulák Ferencné, Kohulák 
Mária, Kokovai Sándorné Ilike, Konkolyné Varga Zsuzsa és családja. 
Betegeink: Ács Ernőné, Bakó Mária, Gábor Terézia, Kokovai Sándorné Ilike, 
Korondi Erzsébet, Gál Ivánné Rózsika, Nagyné Gál Vilma és férje, Ócsai Sándor és 
felesége Lili 
Imakérések: Vaszi Szilvia, istentiszteleti alkalmainkat látogató hölgy, kéri, hogy 
imádkozzunk érte és családjáért, hogy az a nehéz lelki helyzet, amelyben most 
vannak, Isten kegyelméből megoldódjon. Imádkozzunk Kormos Ágiért, Kabainé 
Marika férjéért és Pippa Istvánért, valamint a kétéves Adélkáért is. 
 

A Területről: Balatonlelle – Ömböli Dávid lelkész, DET Bizottság tagjai 

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. 

Ma délután 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 és jövő szombaton is gyülekezetünk szükségleteire gyűjtjük adományainkat. 

JÖVŐ HÉTI PROGRAMJAINK 

ÁLLANDÓ HÉTKÖZNAPI ALKALMAINK 

HÍREINK 



                       NINCS ITT, HANEM FELTÁMADOTT                                                       
 

„Azok az asszonyok, akik Krisztus keresztjénél álltak, órákig vigyáztak és vártak 
a szombat elmúlására. A hét első napján már nagyon korán útban voltak a 
sírbolthoz. Magukkal vitték az értékes fűszereket, hogy megkenjék az Üdvözítő 
testét. Nem gondoltak a feltámadására. Reménységük napja leáldozott, és sötét 
éjszaka telepedett a szívükre. Útközben beszélgettek, részletesen megemlékeztek 
Krisztus irgalmas cselekedeteiről és vigasztalást nyújtó szavairól. Erre az ígéretre 
azonban nem emlékeztek: ’Ismét meglátlak majd titeket’ (Jn 16:22). 
Nem volt tudomásuk arról, hogy az éppen most következik majd be. Közeledtek 
a kerthez. Menet közben csak azt fontolgatták: ’Kicsoda hengeríti el nékünk a 
követ a sírbolt szájáról?’ (Mk 16:3). Azt tudták, hogy ők nem bírják elmozdítani 
a követ. Mégis tovább mentek útjukon a sírbolt felé. Ímé, az ég hirtelen lángoló 
dicsőséggel kivilágosodott és ez a világosság nem a felkelő naptól volt. A föld 
megremegett. A sírbolthoz érve az asszonyok azt látták, hogy a nagy követ 
elhengerítették. A sír pedig üres volt. 
Az asszonyok nem mind ugyanabból az irányból érkeztek a sírbolthoz. Mária 
Magdaléna volt az első, aki a helyszínre érkezett. Mikor azt látta, hogy a követ 
elhengerítették, sietve eltávozott, hogy megmondja a tanítványoknak. Közben 
más asszonyok is odaérkeztek a kertbe. Ezek azt látták, hogy világosság fénylett 
a sírbolt körül, de Jézus teste nem volt ott. Amint a sírbolt körül álltak, hirtelen 
észrevették, hogy nincsenek egyedül. Egy fehér ruhába öltözött fiatal férfi ült a 
sírboltban. Ez volt az az angyal, aki elhengerítette a követ. Emberi alakot öltött 
magára, hogy meg ne riassza Jézus barátait. A mennyei dicsőség világossága még 
körülragyogta alakját. Az asszonyok megijedtek. Megfordultak, hogy elfussanak, 
de az angyal szavai megállították őket: ’Ne féljetek!- mondotta nékik - A Názáreti 
Jézust keresitek, aki megfeszíttetett; föltámadott, nincsen itt; ímé a hely, ahová 
Őt helyezék. De menjetek el, mondjátok meg az ő tanítványainak és Péternek, 
hogy előttetek megyen Galileába’ (Mk 16:6-7). Ismét betekintettek a sírboltba, és 
újból hallották a csodálatos hírt. Emberi alakban egy másik angyal is ott volt a 
sírboltban, aki azt mondotta nekik: ’Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs 
itt, hanem feltámadott: emlékezzetek rá, mint beszélt néktek, mikor még 
Galileában volt, mondván: Szükség az ember Fiának átadatni a bűnös emberek 
kezébe és megfeszíttetni és harmadnapon feltámadni’ (Lk 24:5-7) 
 

(Ellen G. White: Jézus élete – Mit sírsz? c. fejezetből) 
 

GYÜLEKEZETI HÍREK 

 

2022. JANUÁR 22. 
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN! 

ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 
 

 

 

 

„Nincs itt, hanem feltámadott: emlékezzetek rá, 
mint beszélt néktek…” 

 Lk.24:6 


