
A MAI PROGRAM     KÖZLEMÉNYEK 

  Naplemente 16:10 

9:30                                                 SZOMBATISKOLA 
 
Áhítat    Kiss Domokos 
 
Tanulmány   JÓB KÖNYVE 
    Megtorló büntetés 

  
10:50 ISTENTISZTELET 

 

 Hirdetések  Tálas Enikő 
 Óravezető  Sztrojiny Csaba 

Kezdő ének  „Isten küldte drága szózat…”                          74:1-3 
 Ima   Sztrojiny Csaba 
 Szolgálat 
 Tized- és adományok begyűjtése 

Hálaige   Sztrojiny Csabáné            Zsolt 66:13-14,17,19-20  
Hálaima   Fekete Istvánné  
Gyermektörténet Vízvári Aladár 
Szolgálatok   

 Igeolvasás  Sztrojiny Csabáné                                   Jn 15:4-7 
 Igeszolgálat  Háló Sándor                    

A Krisztussal való közösségünk két dimenziója 

Ének   „Halld az Úrnak hívó hangját…”                 295:1-4 
Ima   Háló Sándor 
Távozó ének             „Ó! maradj kegyelmeddel mivelünk…”             330:1,6 

 
16:00 SZOMBATZÁRÓ ÁHÍTAT 
     

    Háló Sándor 
Mint sötét helyen világító szövétnek  

 

PÉNTEK 
 

18:00 SZOMBATKEZDŐ ÁHÍTAT Zarkáné Teremy Krisztina 
 
     

SZOMBAT 
 

9:30 SZOMBATISKOLA  JÓB KÖNYVE  
    Ártatlan vér 
     

10:50 ISTENTISZTELET Stramszki István 
    Készülsz-e az ítéletre?  
     

16:00 SZOMBATZÁRÓ ÁHÍTAT   Ifjúsági prédikációk 
     

KEDD ESTE  18:00 SZOMBATISKOLAI TANÍTÓGYŰLÉS 
SZERDA ESTE  18:00 IMAÓRA 
 

AKIKÉRT A KÖVETKEZŐ HÉTEN IMÁDKOZZUNK: 
 

Gyülekezetünkből: dr. Tokics Imre és felesége, Tóth Béláné, Tóth János és 
felesége, Tóth Sándor, Török Etel, Tyentés Györgyné, Tyentés László és felesége, 
Urbán Enikő, Utasi Gyula, Ürge Károlyné, Varga Jánosné  

Betegeink: Balogh Sándorné, dr.Bordásné Szabó Teri, Cserbik Jánosné Piroska, 
Gál Ivánné, Halász Istvánné Márti, dr.Saáry Istvánné Ibi, Szalay Józsefné Editke 
Imakérések: Imádkozzunk a keresztségre készülőkért!  
A Területről: Székesfehérvári ’A’ és ’B’ Gyülekezet – Egervári Miklósné, Szilvási-
Csizmadia Andrea és Hites Gábor lelkészek 
  

Baksa Anikó kéri a Tábea Osztály tagjait, hogy istentisztelet után egy rövid 
megbeszélésre gyűljenek össze a konyhában. 

Emlékeztetőül: A mai naptól a szombatzáró áhítatokat 16 órakor kezdjük. Bízunk 
benne, hogy a korábbi kezdés miatt többen itt tudnak maradni a délutáni áhítatra is.  

Az énekkari próbák ideje is megváltozik: jövő héttől péntek este helyett szombaton 
délután 14 órától tartjuk a próbákat. Az első szombat délutáni próba: november 19. 
14 óra. Szeretnénk bővíteni a kórusunk létszámát, így hívjuk az énekelni vágyókat, 
és reméljük, hogy a szombat délutáni próbaidőpont miatt mind többen be tudnak 
kapcsolódni a kórus szolgálatába.  

A Bibliai Szabadegyetem következő előadása november 14-én, hétfőn 18 órakor 
lesz a Benczúr Hotelben. Téma: Péter II. levele, Júdás levele. Előadó: Zarkáné 
Teremy Krisztina. Szeretettel hívjuk az érdeklődőket!  

November 18-án, pénteken 14 órakor és november 25-én, pénteken 14 órakor 
a Katasztrófavédelem hivatalos szakembere ismeretátadási előadást tart gyülekeze-
tünkben. A részletekről a faliújságon informálódhatunk. 

Főzőkörünk következő alkalma november 23-án, szerdán 18 órakor lesz. Téma: 
Különleges krémlevesek, sűrítési módszerek. Részvételi díj 300 Ft.  

November 26-án, szombaton közösségi napunk lesz. Kérjük a testvéreket, hogy 
az ebédhez járuljanak hozzá pástétommal, salátával, süteménnyel.  

November 26-án szombaton 16 órakor egyházzenei ünnepélyt rendezünk. 
Szeretettel várjuk az érdeklődőket! Meghívó a bejáratnál elvehető. 

Egy nem adventista férfi keres albérletet 30-35eFt-ért. Aki tud ilyet, kérjük jelezze 
ezt a 06 20/599-5903-as telefonszámon. 

A ma délelőtti és a jövő heti adományokat is gyülekezetünk céljaira fordítjuk.  
                                 

HA ISTEN ÉLTET, A JÖVŐ HÉTEN 

ÁLLANDÓ HÉTKÖZNAPI ALKALMAINK 

HÍREINK 



                                        NYISSUK MEG SZÍVÜNKET!                                                          
 
 

„’Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: Aki énbennem marad, én pedig 
őbenne, az terem sok gyümölcsöt: mert nálam nélkül semmit sem 
cselekedhettek.’ (Jn 15:5) 
  
Az Úr szeretné az embert az isteni befolyás őrzőjévé tenni. Az egyetlen, ami 
ettől az embert megfosztja, ha bezárja szívét az élet világossága előtt. A 
hitehagyás a Szentlélek visszavonulását okozza, de a megváltási terv alapján 
a mennynek ez az áldása azért mindazok számára biztosított, akik komolyan 
vágynak rá. Az Úr megígérte, hogy megad minden jót azoknak, akik azt kérik 
tőle. S minden jó a Szentlélek ajándéka.  
Minél inkább érezzük hiányainkat, lelki szegénységünket, annál jobban 
áhítozunk a Szentlélek ajándékára; így lelkünk csatornája nem önteltséggel és 
becsvággyal telik meg, hanem a legőszintébb vágyakozással a menny 
világossága iránt. De mivelhogy nem látjuk igazán hiányosságainkat és a lelki 
szegénységünket, ezért nem is emelünk fel alázatos, őszinte kéréseket Jézusra 
hivatkozva, aki hitünk szerzője és bevégzője, az áldás adományozója...  
Jézus mondja: ’Kérjetek és adatik néktek; keressetek és találtok; zörgessetek 
és megnyittatik néktek.’ (Mt 7:7) Ezek arányban állnak a lelki dolgok 
értékének és fontosságának a felbecsülésével, amelyeket szeretnénk 
magunkban megvalósítani. ’Nélkülem semmit sem cselekedhettek’ - mondja 
Jézus, habár nagyon sokan azt gondolják, hogy sok mindenre képes az ember 
véges erejével és bölcsességével is. Sátán mindig kész tanácsait felajánlani, s 
így az élet nagy játékában lelkeket nyer magának.  
Mikor nem érezzük annak szükségét, hogy hittestvérünkkel tanácskozzunk, 
valami nincs rendben; akkor saját bölcsességünkben bízunk. Alapvető dolog, 
hogy a problémákat beszéljük meg egymással. Ezt sürgetem az utóbbi 
negyvenöt évben. Ez a felszólítás újra és újra figyelmeztet, hogy mindazok, 
akik az Úr munkájában foglalatoskodnak, ne járjanak a saját fejük után, 
hanem tanácskozzanak egymással.” 
 

(Ellen G. White: A Szentlélek eljő reátok – Nyissuk meg szívünket!  c. fejezetből) 

GYÜLEKEZETI HÍREK 
 

2016. NOVEMBER 12. 
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN! 

ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 
 

 

„Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: Aki én bennem 
marad, én pedig ő benne, az terem sok gyümölcsöt: mert 

nálam nélkül semmit sem cselekedhettek.” 

 Jn 15:5 


