
A MAI PROGRAM     KÖZLEMÉNYEK 

  Naplemente 17:32 
                                                                                       

09:30                                                 SZOMBATISKOLA 

  
Áhítat   Tyentés Emese  
Szombatiskola   Az utolsó napokban:  

A zsidókhoz írt levél üzenete 
    Jézus megnyitja az utat a kárpiton át 
 
10:45 ISTENTISZTELET 
  

Hirdetések  Tyentés László  
Óravezető  Dr. Tokics Imréné 
Kezdő ének  „A jóság Urát áldom én…”        15:1-3  

 Ima   Dr. Tokics Imréné 
Szolgálat  Kovács Ernőné - fuvolaszóló 

 Tized- és adományok begyűjtése 
Hálaige, hálaima  Takácsné Darabos Judit                     Mal.3:10-12 
Gyermektörténet Vízvári Aladár  
Szolgálat  Dr. Szabó Jánosné – vers 

Női kar 

Igeszolgálat Bodnár Jánosné                      Józs.1:2,9,16 
    Nők nemzetközi Imanapja 
    Imádkozás az utolsó időkben 
 Ima   Bodnár Jánosné  

Ének                           „Veled járok Üdvözítőm…”           202:1,2,5 
     

 
     

PÉNTEK 
 
17:30       SZOMBATKEZDŐ ÁHÍTAT  SIMON ISTVÁN  
     JÉZUSHOZ VEZETŐ ÚT 15.FEJEZETE 
     
SZOMBAT 
 
9:30 SZOMBATISKOLA AZ UTOLSÓ NAPOKBAN:  

A ZSIDÓKHOZ ÍRT LEVÉL ÜZENETE 
    JÉZUS, HITÜNK SZERZŐJE ÉS BETELJESÍTŐJE 

 
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: Molnár Szabó Ilona, Mózsi János, dr.Nádai Gyula, Nagy Attila, Nagy 
Jenőné, Nagy József Miklós, Nagyné Gál Vilma, Nagypál Győző és felesége, Nordfält Ágnes 
Betegeink: Ács Ernőné, Bakó Mária, Dr. Nádai Gyula, Gábor Terézia, Kokovai Sándorné 
Ilike, Korondi Erzsébet, Gál Ivánné Rózsika, Nagyné Gál Vilma és férje 
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 Bakó Mária testvérnő unokájáért, Kormos Ágiért, 
Kabainé Marika férjéért és Pippa Istvánért, valamint a kétéves Adélkáért.  
A Területről: Bp. Pesterzsébet – Simon Zsolt lelkész 

Tájékoztatjuk a gyülekezetet, hogy az ukrajnai menekültek segítését négy területen tudjuk 
támogatni: Gyülekezetünkben átmeneti szállást, ellátást biztosítunk adventista kisgyermekes 
családoknak. Aki ebben a szolgálatban segítene, keresse Tálas Enikőt. Az ADRA budapesti 
szolgálatába kapcsolódunk be (ételosztás, stb.) Aki segítene, keresse Orbán Zoltánt. 
Gyülekezetünkben gyűjtünk a menekülteknek tisztálkodási szereket, élelmiszert (gyorsleves, 
konzerv, müzliszelet, keksz, pelenka, kézfertőtlenítő, stb.) Információ: Dr. Szabó Jánosné. 
Az ADRA országos tevékenységével, támogatásával kapcsolatban pedig keressük Bodnár 
Zsóka testvérnőt. Bővebb információ a faliújságon. 

A Gyermekiskola nyári tábort szervez Parádfürdőre 2022. június 15-22-ig. Bővebb 
információ, jelentkezés: Pacsai Tecánál. 

Március 12-én, jövő szombaton 16 órától szeretettel hívjuk a kisgyermekes családokat egy 
interaktív beszélgetésre. Témavezető: Horváth Gábor, téma: a gyermekek és a számítógép 
egészséges kapcsolata. A beszélgetés alatt gyermekfoglalkozást tartunk. Vacsorával zárjuk az 
alkalmat.  

Március 19-én 13.30-kor Végh József szeretettel hívja a férfi testvéreket, vendégeket a 
Keresztény Férfiak Iskolája program első alkalmára. Természetesen az őket kísérő 
feleségeket, testvérnőket is szeretettel látjuk az alkalmon. 

6 részes stresszkezelő alkalmakat indítunk gyülekezetünkben testvérek és vendégek számára. 
Jelentkezni lehet e-mailen (emesetyentes@gmail.com) vagy telefonon (30/664 32 18). 
Kezdési időpont a jelentkezőkkel egyeztetve történik. 

Veszteség feldolgozó csoport indul vendégek számára. Ha ismerünk környezetünkben olyan 
személyt, akit veszteség ért, csalódott, gyászol, és szívesen beszélgetne 4-5 fős 
csoportban élethelyzeti nehézségeiről feldolgozás céljából, akkor juttassuk el neki a kijáratnál 
található szórólapot. 

Ma gyülekezetünk részére gyűjtjük adományainkat, jövő szombaton a magyarországi 
Reménység Médiaközpont és az Adventista Világrádió szükségleteire adakozunk. 

JÖVŐ HÉTI PROGRAMJAINK 

ÁLLANDÓ HÉTKÖZNAPI ALKALMAINK 

HÍREINK 

mailto:emesetyentes@gmail.com


                                  AZ IMA MEGERŐSÍT                                                                
 

„Miközben Jézus, Közbenjárónk, a mennyben esedezik érettünk, a Szentlélek 
munkálkodik bennünk, hogy akaratunk és tetteink az ő tetszése szerintiek legyenek. Az 
egész menny érdekelt a lelkek megmentésében. Milyen okunk van tehát abban 
kételkedni, hogy az Úr akar és fog is segíteni nekünk? Nekünk magunknak is, akik 
tanítjuk az embereket, élő kapcsolatban kell állnunk Istennel.  
Bátorítsd a gyülekezetet; segíts nekik imában Istenhez emelkedni. Mondd el, hogy 
amikor úgy érzik, hogy vétkeztek és nincs erejük imádkozni, éppen akkor van ideje az 
imádkozásnak. Sokan megalázottnak érzik magukat bukásuk után, mert az ellenség 
győzött felettük, ahelyett hogy ők kerültek volna ki győztesen. Világiasság, önzés és 
testiesség gyengítette el őket, és úgy érzik, semmi értelme sincs Istenhez jönni. Ám ez a 
gondolat egy az ellenség sugalmazásai közül. Lehet, hogy szégyenkeznek és mélyen 
megalázottaknak érzik magukat, de imádkozniuk és hinniük kell. Amint megvallják 
bűneiket, Ő, aki igaz és hű, megbocsátja bűneiket és eltörli minden álnokságaikat. (Lásd: 
1Jn 1:9) Amikor elméd elkalandozik ima közben, ne essél kétségbe, hanem tereld vissza 
a trónhoz, és ne hagyd el a kegyelem királyi székét, míg el nem nyered a győzelmet. 
A Szentlélek rendeltetése, hogy minden lelki megmozdulásunkat vezesse. Az Atya a Fiát 
adta értünk, hogy a Fiú által a Szentlélek eljöjjön hozzánk és az Atyához vezessen 
bennünket. Isten közreműködése által a közbenjárás lelkét kaptuk, ami által úgy 
esedezhetünk Istennél, mint ahogy az ember szokott kérni barátjától.” 
 

(Ellen G. White: A Szentlélek eljő reátok – Az ima megerősít c. fejezetből) 
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GYÜLEKEZETI HÍREK 

 

2022. MÁRCIUS 5. 
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN! 

ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 
 

 

 
„…Légy bátor és erős! 

Ne félj és ne rettegj, mert veled lesz az Úr…” 

 Józs.1:9 

                           


