
A MAI PROGRAM     KÖZLEMÉNYEK 

  Naplemente 16:16 
 
                                                                                       

09:30                                                 SZOMBATISKOLA 
  

Áhítat  Ferencz Zoltán  
Szombatiskola   Sáfárkodni, amíg a Gazda vissza nem tér  
   Isten velünk kötött szövetségei 
 

10:45 ISTENTISZTELET 
  

Hirdetések  ifj. Fekete István   
Óravezető  Molnár Imre  
Kezdő ének   „Az Úré minden tisztelet…”                           2:1-4 

 Ima   Molnár Imre  
Szolgálat  Kínai kórus  

 Tized- és adományok begyűjtése 
Hálaige, hálaima  Szentes Klára                                   Jób 22:24-28 
Gyermektörténet  Kalocsai Tamás  
Szolgálat Dán Ilona – vers  
 Kórus  

Igeszolgálat  Kalocsai Tamás                                Jn.3:14 
 Jézus a cserepadon?                

 Ima   Kalocsai Tamás  
Ének                           „Egek nagy királya…”                                  32:1-3 

     

 

PÉNTEK 
 

18:00       SZOMBATKEZDŐ ÁHÍTAT    MOLNÁR ANDRÁS   
     

SZOMBAT 
 

9:30 SZOMBATISKOLA            SÁFÁRKODNI, AMÍG A GAZDA VISSZA NEM TÉR                                                                                  
        A tizedfizetés szerződése 

 

10:45 ISTENTISZTELET            DR. SZABÓ JÁNOS  
……………………………………………………………………………………                        

A MÚLT HÉT VÉGÉN KÉT GYERMEKOTTHONBAN JÁRTUNK! 
 

SZERDA   10.00 IMAÓRA 
SZERDA    19.00!!!!!! TANÍTÓGYŰLÉS 
PÉNTEK    18.00        SZOMBATKEZDŐ ÁHÍTAT 
 

 

AKIKÉRT A KÖVETKEZŐ HÉTEN IMÁDKOZZUNK: 
 

Gyülekezetünkből: Chelcea Dorin és felesége, Czucz Viktória, Csákány Ervin, Csákány Szandi, 
Csapkó Zohán Tünde és családja, Császi Dorottya Emese, Csegedi Károly és felesége, Csepecz 
Erzsébet, ifj. Csepecz Erzsébet 
Betegeink: Ács Ernőné, Kokovai Sándorné, Korondi Erzsébet, Gál Ivánné, dr.Nyári Éva 
Imakérések: Imádkozzunk Zohán Csabáért, Laczkó Ödönért, Kohulák Marikáért, Gábor 
Istvánért és családjáért, Kiss Zsuzsáért és családjáért, Sztrojiny testvérek ismerőséért, Adélkáért.  
A Területről: Baja – Kis István lelkész 

Tájékoztatjuk a testvéreket, hogy gyülekezetünket kiválasztotta a Generálkonferencia Szombat-
iskolai Osztálya, hogy a fejlesztésük alatt álló, kísérleti gyermekiskolai anyagot tanulmányozzunk 
az óvodás és kisiskolás csoportjainkban. Kísérje a jó Isten áldása ezeket az új tanulmányokat! 

Köszönjük a gyermekotthonba szánt adományokat, melyeket a gyermekek nagy örömmel és 
köszönettel fogadtak! 

Keressük Tálas Enikőt (209929653), ha tudunk olyan testvérről, akit élelmiszerrel támogathatunk. 

Ma, a délelőtti istentisztelet után pótúrvacsorát tartunk. Szeretettel várjuk az első emeleti 
tárgyalóba azokat a testvéreket, akik szeretnének élni a lehetőséggel. 

 Folytatódnak a 10 napos imaközösség alkalmai, ma délután és hétfőtől minden délután 18.00 
órától imaórát tartunk itt a gyülekezetben.  

Szeretettel várjuk az érdeklődőket a január 18-án, szerdán az imóra után, kivételesen 19 
órakor kezdődő tanítógyűlésünkre, melyet Tokics Imre testvér vezet majd. 

Január 21-én, jövő szombaton délután 16 órától kisgyerekes szülők alkalmát tartunk. Előadó: 
Árvai Pálma, téma: Gyermekek szexuális nevelése - kihívások, veszélyek és örömök.  

Az Országos Rabbiképző Zsidó Egyetem Goldmark Kórusa fog szolgálni a gyülekezetünkben 
2023. január 21-én, szombaton 18 órakor, amelyen híres és kiváló kántorok zsoltár imádságokat 
adnak elő. A programon megnyitó beszédet tart: Dr. Tokics Imre egyetemi tanár és lelkész testvér. 
Mindenkit szeretettel hívunk és várunk erre a különleges programra! 

Január 22-én, vasárnap 15 órától Tesz-Vesz Gyülekezetet tartunk. Téma: Isten, a vizek Ura (A 
Vörös tengernél és a pusztai vándorlásnál) Szeretettel várjuk a gyerekeket szüleikkel! 

A Zenei Osztály Újévi jótékonysági koncertet szervez január 28-án, szombaton délután 17 
órakor, a Bózsvai Zenei Tábor Soli Deo Gloria kórusával. A támogatást Sztrojiny Csabáék 
ismerősének, Adélkának a gyógyíttatására ajánljuk fel, aki családjával együtt személyesen részt 
vesz a koncerten. A kórustagok vidékről érkeznek majd, ezért az étkeztetéshez kérjük a gyülekezet 
támogatását, lehetőség szerint hozhatunk főtt ételt, pástétomot, gyümölcsöt, süteményt.  

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

ÁLLANDÓ HÉTKÖZNAPI ALKALMAINK 

JÖVŐ HÉTI PROGRAMJAINK 

HÍREINK 



                     TEKINTSETEK FEL ÉS ÉLJETEK!                                                               
 

 
 
„A pusztában, amikor az Úr megengedte, hogy mérges kígyók marják meg a 
lázadó izraelitákat, Mózesnek fel kellett emelnie egy rézkígyót, és arra 
szólítania a sebesülteket, hogy nézzenek rá és éljenek. Azonban sokan nem 
láttak segítséget ebben a mennyből jövő gyógyszerben. Halottak és haldoklók 
vették körül őket, és tudták, hogy isteni segítség nélkül sorsuk 
megpecsételődött. De ők inkább panaszkodtak sebeik, fájdalmuk és biztos 
haláluk miatt, mígnem erejük elhagyta őket és szemük meghomályosodott, 
holott azonnali gyógyulásban részesülhettek volna. 
’És amiképpen felemelte Mózes a kígyót a pusztában, akképpen kell az ember 
Fiának felemeltetnie. Hogy valaki hiszen őbenne, el ne vesszen, hanem örök 
élete legyen’ (Jn 3:14-15). Ha tudatában vagy bűneidnek, ne áldozd minden 
idődet arra, hogy bánkódj felettük, hanem tekints fel és élj! Egyedüli 
Megváltónk Jézus, és noha milliók fogják Őt visszautasítani, akiknek 
gyógyulásra van szükségük, a Benne bízó lelkek közül egyetlen egy sem fog 
elveszni. Nem szabad elcsüggednünk, miközben felismerjük reménytelen 
helyzetünket Krisztus nélkül! Hagyatkozzunk a megfeszített és feltámadt 
Megváltóra! Szegény, bűnbeteg, csüggeteg lélek: csak tekints fel és élj! Jézus 
szavát adta, hogy üdvözíti mindazokat, akik Hozzá jönnek. 
Néhányan úgy érzik, hogy mielőtt igényelhetnék az Úr áldásait, először egy 
próbaidőn keresztül be kell bizonyítaniuk, hogy megújultak. Ezek a kedves 
lelkek azonban már most kérhetik az áldásokat. Krisztus kegyelmére - az Ő 
Lelkére van szükségük gyengeségeik megsegítésére, máskülönben nem 
építhetnek keresztény jellemet. Jézus örül annak, ha bűnös, elveszett, 
segítségre szoruló állapotunkban - vagyis ahogyan csak vagyunk - Hozzá 
jövünk.” 
 

(Ellen G. White: Szemelvények Ellen G. White írásaiból I. – Az 1883. évi 
témakör c. fejezetből) 

 
 
 
 

 

GYÜLEKEZETI HÍREK 

 

2023.JANUÁR 14. 
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN! 

ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 
 
 
 

 
 

„És amiképpen felemelte Mózes a kígyót a 
pusztában, akképpen kell az ember Fiának 

felemeltetnie.” 

Jn.3:14 


