
A MAI PROGRAM     KÖZLEMÉNYEK 

  Naplemente 16:09 
                                                                                       

09:30                                                 SZOMBATISKOLA 

  
Áhítat   Bodnár Jánosné  
Szombatiskola   Az utolsó napokban:  

A zsidókhoz írt levél üzenete 
    A zsidókhoz írt levél üzenete 
 
10:45 ISTENTISZTELET 

  
Hirdetések  Szigeti Gabriella  
Óravezető  ifj. Fekete István  
Kezdő ének  „Áldja Isten szentségét…”                                  18:1             

 Ima   ifj. Fekete István  
Szolgálat  Zeneszám 

 Tized- és adományok begyűjtése 
Hálaige, hálaima  Csapkó-Zohán Tünde                        Mal.3:10-12 
Szolgálat  Simon István – vers  
Szolgálat  Kórus 

Igeszolgálat Bodnár János               Ésa 29:17-20, 22-23 
    Ünneptől ünnepig 
 Ima   Bodnár János  

Ének                           „Drága hon, ragyogóbb, mint a nap…”               153:1 
     

 
     

PÉNTEK 
 
17:30       SZOMBATKEZDŐ ÁHÍTAT  TYENTÉS EMESE 
     
SZOMBAT 
 
9:30 SZOMBATISKOLA AZ UTOLSÓ NAPOKBAN:  

A ZSIDÓKHOZ ÍRT LEVÉL ÜZENETE 
    JÉZUS, A MEGÍGÉRT FIÚ 

 
10:45 ISTENTISZTELET           DR. SZABÓ JÁNOS  
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                   

SZERDA   10.00 IMAÓRA 
SZERDA    18.00       TANÍTÓGYŰLÉS 
PÉNTEK   17.30        SZOMBATKEZDŐ ÁHÍTAT 
 

 

AKIKÉRT A KÖVETKEZŐ HÉTEN IMÁDKOZZUNK: 
 

Gyülekezetünkből: Kádár Tünde, Kodori Lajos, dr.Kaiserné Kárpáti Magdolna, 
Kakula Ildikó, Katranicz Ferenc, Kékesi Jánosné, Kenyeres Anna, Kenyeres 
Erzsébet, Kenyeres Ildikó 

Betegeink: Bakó Mária, Gábor Terézia, Kokovai Sándorné Ilike, Korondi 
Erzsébet, Gál Ivánné Rózsika, Nagyné Gál Vilma és férje 
Imakérések: Kormos Ági a héten hazament a kórházból, gyenge még, de nem kell 
hetekig tartó rehabilitáción részt vennie. Köszönjük az imákat a további 
erősödéséért, gyógyulásáért! Imádkozzunk Kabainé Marika férjéért és Pippa 
Istvánért, valamint a kétéves Adélkáért is.  
A Területről:  Baja – Kis István lelkész, Tóth Szilárd – DET titkár 

Az óvodás csoportnak továbbra is az istentisztelet alatt van foglalkozás. Ezekre az 
alkalmakra a 3 évet betöltött gyermekeket várjuk szeretettel. Kérjük, hogy a 
kisebbekre a szüleik figyeljenek.  

Ma délután 15 órai kezdettel ,,Vivaldi négy évszak -Tél” címmel jótékonysági 
koncert kerül megrendezésre gyülekezetünkben a besenyszögi Covid árvák 
támogatására, Novák Zita, Áchim Kovács Anikó hegedűművészek, Karsai Ildikó és 
Kaposi Tamás az Albinoni zenekar tagjai, Papp Nóra és Tóka Szabolcs 
orgonaművész közreműködésével. Szeretettel várunk mindenkit erre az alkalomra! 
Aki szeretné, átutalással is segíthet a családnak: OTP 11773456-07559299 Boros 
Rebeka Judit. 

Ma délután 16 órától kisgyermekes szülők találkozója kerül megtartásra. Téma: 
Mitől lesz minőségi idő az együtt töltött idő? Napi adag, hány főnek? Témavezető: 
Hadházi-Borsos Réka. 

2022. január 5-15-ig egyházunk Tíznapos imaközösségéhez csatlakozhatunk. 
Minden este 19 órától a Facebook Imaszoba oldalán részt vehetünk az imaórán 
online zoom-os formában vagy nézhetjük az élő közvetítést. Az imaközösség írásos 
anyaga letölthető a https://adventista.hu/esemeny/tiz-napos-imakozosseg-2022 
honlapról.  

Január 12-én, szerdán 10 órától imaórát tartunk. Szeretettel várjuk az 
érdeklődőket! 

Ma gyülekezetünk szükségleteire adakozunk, jövő szombaton a Dunamelléki 
egyházterület beruházásaira gyűjtjük adományainkat. 

JÖVŐ HÉTI PROGRAMJAINK 

ÁLLANDÓ HÉTKÖZNAPI ALKALMAINK 

HÍREINK 

https://adventista.hu/esemeny/tiz-napos-imakozosseg-2022/


                                               ÖRÖM                                                                                      
 

 

„’Dicsérlek Uram teljes szívemmel, hirdetem minden csudatételedet. Örülök 
és örvendezek tebenned, zengedezem, oh Magasságos, a te nevedet.’ (Zsolt 
9:2-3) 
Több hitre van szükségünk! Kezdjünk el hinni üdvösségünkben! Járuljunk 
hittel és teljes bizodalommal Istenhez, hogyha mindent átadunk neki, akkor 
keresztényi jellemet alakít ki bennünk! Újra és újra el kell ezt mondanunk 
mindenkinek. Ha eggyé válunk Krisztussal, akkor tudjuk bemutatni Őt a 
világnak; s hagyunk fel minden kapkodó, görcsös munkánkkal. 
Tiszteljük hát meg Istent azzal, hogy szilárd hitet és megingathatatlan 
bizalmat tanúsítunk iránta. Ne felejtsük el, hogy ingerlékeny és bánatos 
lelkületülettel nem dicsőíthetjük Istent. Az Úr gondot visel a virágokra. 
Szépséggel és illattal ajándékozza meg őket. Nem adná-e sokkal inkább 
nekünk a derűs lelkület illatát? Nem állítaná-e helyre bennünk az isteni 
képmást? Akkor pedig higgyünk benne! Most rögtön húzódjunk oda, ahol 
Szentlelkét megkaphatjuk! Ezután bizonyíthatjuk be a világ előtt, mit tesz az 
igazi vallás a férfiakkal és nőkkel. A szívünket betöltő Megváltónk feletti 
örömünk adja nekünk azt a békét és bizonyosságot, mely képessé tesz 
bennünket annak kimondására, hogy ’tudom, hogy az én megváltóm él’. (Jób 
19:25) 
Igéjében az Úr úgy mutatja be népét, mint egy örvendező népet. Az igazi hit 
felemeli birtokosa kezét, és megragadja azt az Egyetlent, aki ez ígéret mögött 
áll: ’nagy lesz fiaid békessége.’ (Ésa 54:13) ’Mivel így szól az Úr: Ímé 
kiterjesztem rá a békességet, mint egy folyóvizet.’ (Ésa 66:12) Istenben 
’kibeszélhetetlen és dicsőült örömmel’ örvendezhetünk (1Pt 1:8), ’vele áldják 
magokat mind a nemzetek, és magasztalják őt’. (Zsolt 72:17) Törekedjünk 
arra, hogy megtanítsuk a hívőket az Úrban való örvendezésre! A cselekvő hit 
eredménye a lelki öröm. Isten népének hittel és Szentlélekkel teljesnek kell 
lennie, s Uruk csak akkor dicsőül meg bennük.” 
    
    
 

   (Ellen G. White: A Szentlélek eljő reátok – Öröm c. fejezet) 

 

GYÜLEKEZETI HÍREK 

 

2022. JANUÁR 8. 
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN! 

ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 
 

 

 

 

„És nagy örömük lesz a szenvedőknek az Úrban, és 
a szegény emberek vígadnak Izrael Szentjében.” 

 Ésa 29:19 


