
A MAI PROGRAM     KÖZLEMÉNYEK 

  Naplemente 16:03 

9:30                                                 SZOMBATISKOLA 
 
Áhítat    Gerencsér László 
 
Tanulmány   JÓB KÖNYVE 
    Ártatlan vér 

  
10:50 ISTENTISZTELET 

 

 Hirdetések  ifj. Fekete István 
 Óravezető  Vízvári Aladár 

Kezdő ének  „Téged, Isten, dicsérünk…”                               7:1-3 
 Ima   Vízvári Aladár 
 Szolgálat 
 Tized- és adományok begyűjtése 

Hálaige   Tajti Enikő                                           Préd 5:4-5 
Hálaima   ifj. Fekete István 
Gyermektörténet  
Szolgálatok   

 Igeolvasás  Tajti Enikő                                             Jel 20:1-3 
 Igeszolgálat  Stramszki István                     

Készülsz-e az ítéletre?  

Ének   „Elmegyek szívesen, Jézus, veled…”                204:1-4 
Ima   Stramszki István  
Távozó ének             „Ó! maradj kegyelmeddel mivelünk…”             330:1,6 

 
16:00 SZOMBATZÁRÓ ÁHÍTAT 
     

    Ifjúsági prédikációk:  
Orbán Zoltán, Chelcea Dorin-Emilian, Fleischer Zoltán 

 

 

PÉNTEK 
 

18:00 SZOMBATKEZDŐ ÁHÍTAT Kisgyörgy Ervin 
 
     

SZOMBAT 
 

9:30 SZOMBATISKOLA  JÓB KÖNYVE  
    Burkolt célzás a reménységre 
     

10:50 ISTENTISZTELET Zarka Péter  
    Keresztségi megemlékezés, konyha felavatása 
     

16:00 SZOMBATZÁRÓ ÁHÍTAT    Zarka Péter  
Egyházzenei ünnepély 

     

 

AKIKÉRT A KÖVETKEZŐ HÉTEN IMÁDKOZZUNK: 
 

Gyülekezetünkből: Varjú Balázs és családja, Vincze Katalin és családja, Virágné Vass 
Klára, Vízvári Aladár és családja, Wendler Tiborné, William Poku Aduse és felesége, 
Zarka Dénesné, Zarka Péter és családja, Zemplényi Arturné 
Betegeink: Balogh Sándorné, dr.Bordásné Szabó Teri, Cserbik Jánosné Piroska, 
Gál Ivánné, Halász Istvánné Márti, dr.Lukács Pálné Rózsika, dr.Saáry Istvánné Ibi, 
Szalay Józsefné Editke 
Imakérések: Imádkozzunk a keresztségre készülőkért!  
A Területről: Szombathelyi Gyülekezet – Szilvási Csaba és Oláh László lelkészek 

Szomorú szívvel tájékoztatjuk a gyülekezetet, hogy Lukács Árpádné, szül: Sárkány Éva 
hétfőn elhunyt. Évike az Újbudai Gyülekezet tagja volt, de rendszeresen járt a Bibliai 
Szabadegyetemünkre és gyülekezetünkbe is szombatonként.   

Ma istentisztelet után a Tesz-Vesz Gyülekezet szervezőit és a gyermekiskolai tanítókat 
megbeszélésre hívjuk az emeleti tárgyaló terembe.  

Emlékeztetőül: Ma a szombatzáró áhítatot 16 órakor kezdjük. Bízunk benne, hogy a 
korábbi kezdés miatt többen itt tudnak maradni ezentúl a délutáni áhítatra is.  

A kóruspróbákat a mai naptól péntek este helyett szombat délután 14 órától tartjuk. 
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. Várunk minden énekest ma 14 órakor a próbára! 

A délutáni istentisztelet és a kóruspróba időpontjának megváltoztatása miatt a negyedik 
heti közösségi napokat a jövő év közepéig felfüggesztjük.  

A Bibliai Szabadegyetem következő előadása november 21-én, hétfőn 18 órakor lesz a 
Benczúr Hotelben. Téma: János apostol I. levele. Előadó: Dr. Szilvási József. Szeretettel 
hívjuk az érdeklődőket!  

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

November 25-én, pénteken 14 órakor a Katasztrófavédelem hivatalos szakembere 
ismeretátadási előadást tart gyülekezetünkben. Részletes tájékoztató a faliújságon. 

November 26-án szombaton 16 órakor egyházzenei ünnepély lesz gyülekezetünkben. 
Szeretettel várjuk az érdeklődőket! Meghívó a bejáratnál elvehető. 

November 27-én vasárnap kirándulást szervezünk a Mátyás-hegyre, ahol egy várromot 
is megnézünk. A kirándulás hossza kb. 8 km. Találkozás a Széll Kálmán téren a metró 
kijáratnál 09:15-kor. Innen villamossal és buszal megyünk tovább. Érdeklődni Bugyi 
Krisztián és Tyentés László testvéreknél lehet. Várunk minden kedves kimozdulni 
vágyót. 

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

HA ISTEN ÉLTET, A JÖVŐ HÉTEN 

HÍREINK 



                                       A FÖLD PUSZTULÁSA                                                                             
 
 
„A kietlen föld lesz ezer esztendeig Sátánnak és gonosz angyalainak az otthona. A földhöz 
láncolt Sátánnak nem lesz lehetősége arra, hogy más világokat is felkeressen, és arra sem, 
hogy kísértse és megzavarja azokat, akik soha nem buktak el. Ilyen értelemben lesz 
megkötözve. Nem lesz a földön senki, aki felett hatalmát gyakorolhatná. Meg lesz fosztva a 
csalás és a rontás lehetőségétől, ami hosszú századokon át egyedüli öröme volt.  
  Ésaiás próféta, előre látva Sátán pusztulását, így kiált: ’Miként estél alá az égből fényes 
csillag, hajnal fia!? Levágattál a földre, aki népeken tapostál!... Ezt mondád szívedben: Az 
égbe megyek fel, az Isten csillagai fölé helyezem ülőszékemet... Hasonló leszek a 
Magasságoshoz. Pedig a sírba szállsz alá, sírgödör mélységébe! Akik látnak, rád tekintenek, 
és elgondolják: Ez-é a föld ama háborgatója, aki királyságokat rendített meg? Aki a föld 
kerekségét pusztasággá tette, városait lerontá, és foglyait nem bocsátá haza! ’ (Ésa 14:12-17).  
Sátán a hatezer éves lázadásával a ’föld ama háborgatója’ lett. ’A föld kerekségét pusztasággá 
tette, városait lerontá, és foglyait nem bocsátá haza. ’ Hatezer éven át börtönébe zárta Isten 
népét, és örökre fogságában is tartotta volna. De Krisztus letörte a bilincseket, és szabadon 
bocsátotta a foglyokat.  
Isten még a gonoszokat is elzárja az ördög hatalmától. Sátán egyedül marad itt gonosz 
angyalaival, hogy meglássa a bűn átkos következményét. ’A népeknek minden királyai 
dicsőségben nyugosznak, ki-ki az ő sírjában. l e pedig messze vettetel sírodtól, mint valami 
hitvány gally... Nem egyesülsz velük a sírban, mert elpusztítád földedet, megölted népedet’ 
(Ésa 14:18-20).  
Sátán ezer évig mérhetetlen szenvedések között fog ide-oda kóborolni a kihalt földön, és 
nézi Isten törvénye elleni lázadásának következményeit. Bukása óta a szüntelen tevékenység 
száműzte életéből az elmélkedést. De amikor hatalmától meg lesz fosztva, gondolkozhat 
azon, mit csinált a mennyei kormányzat elleni lázadása óta. Félhet és retteghet az ijesztő 
jövőtől, amikor minden gonoszságáért szenvednie, és az általa okozott bűnökért bűnhődnie 
kell.  
  Isten népének Sátán fogsága örömet és boldogságot hoz. Így szól a próféta: ’Majd ama 
napon, amelyen nyugalmat ád néked az Úr fáradságodtól és nyomorúságodtól, és ama 
kemény szolgálattól, amellyel szolgálnod kellett, e gúnydalt mondod Babilon királya felett 
(aki itt Sátánt ábrázolja), és szólsz: Miként lőn vége a nyomorgatónak...! Eltörte az Úr a 
gonoszok pálcáját, az uralkodónak vesszejét. Aki népeket vert dühében szüntelen való 
veréssel, leigázott népségeket haraggal, kergettetik feltartóztathatatlanul’ (Ésa 14:3-6).” 
 

(Ellen G. White: A nagy küzdelem – A Föld pusztulása c. fejezetből) 
 
 

 

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

GYÜLEKEZETI HÍREK 
 

2016.NOVEMBER 19. 
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN! 

ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 
 

 

„És veti őt a mélységbe, és bezárja azt és bepecsételi 
felette, hogy többé el ne hitesse a népeket,                       

míg betelik az ezer esztendő; azután el kell néki oldoztatni 
egy kevés időre.” 

 Jel 20:3 

ÁLLANDÓ HÉTKÖZNAPI ALKALMAINK 


