
A MAI PROGRAM     KÖZLEMÉNYEK 

  Naplemente 15:52 
 

9:30                                                 SZOMBATISKOLA 
 
Áhítat    Sztrojiny Csaba  
 
Tanulmány   JÓB KÖNYVE 
    A forgószélből megszólaló Úr 

  
10:50 ISTENTISZTELET 

 

 Hirdetések  Chelcea Dorin 
 Óravezető  Orbán Zoltán 

Kezdő ének  „Én Uram, teremtőm…”                                35:1-4 
 Ima   Orbán Zoltán 
 Szolgálat 
 Tized- és adományok begyűjtése 

Hálaige   Orbánné Kuhárcsik Szilvia           5Móz 14:22-23 
Hálaima   Krajcsik Ramon 
Gyermektörténet Vízvári Aladár   
Szolgálatok   

 Igeolvasás  Orbánné Kuhárcsik Szilvia                 Lk 22:31-32            
 Igeszolgálat  Pethő Imre                    

Rostálás, azért, hogy megmaradjunk 

Ének   „Legyen szívünk mindig vidám…”                  222:1-2 
Ima   Pethő Imre  
Távozó ének             „Ó! maradj kegyelmeddel mivelünk…”             330:1,6 

 
16:00 SZOMBATZÁRÓ ÁHÍTAT 
     

    Pethő Imre 

 

PÉNTEK 
 

18:00 SZOMBATKEZDŐ ÁHÍTAT Zarka Péter 
 
     

SZOMBAT 
 

9:30 SZOMBATISKOLA  JÓB KÖNYVE  
    Jób Megváltója 
     

10:50 ISTENTISZTELET Zarka Péter 
    Keresztség 
     

16:00 SZOMBATZÁRÓ ÁHÍTAT    Zarka Péter 
Jótékonysági karácsonyi ünnepély 

      
 

AKIKÉRT A KÖVETKEZŐ HÉTEN IMÁDKOZZUNK: 
 

Gyülekezetünkből: dr. Bíró Dániel és családja, Birtalan István és felesége, Boda Arthur 
Áron, Boda László, Borbáth Attila és családja, dr. Bordás Dezsőné, Boros Sándor és 
családja, Bögi Lóránt, Bugyi Krisztián és családja 
 

Betegeink: Balogh Sándorné, dr.Bordásné Szabó Teri, Cserbik Jánosné Piroska, Gál 
Ivánné, Halász Istvánné Márti, Hangyás Lili, dr.Lukács Pálné Rózsika, Mailinger Ferenc, 
Mailinger Ferencné Magdika, Ócsai Sándor, Szabó Miklósné Klára, dr.Saáry Istvánné 
Ibi, Szalay Józsefné Editke  
 

A Területről: Váci Gyülekezet – Simon László lelkész 

Kokovay Sándorné Ilike köszöni az érte mondott imákat. 

Örömmel tájékoztatjuk a gyülekezetet, hogy a Bibliai Olimplia 2016. évi záró fordulójában 
Kiss Noémi a „felnőtt egyéni” korcsoportban III. helyezést, Szabó Gábor a „felnőtt csapat” 
korcsoportban II. helyezést és Zarka Dávid a „felnőtt csapat” korcsoportban I. helyezést ért 
el csapattársaival. Gratulálunk és kívánjuk, hogy a megismert tudás áldássá váljon az 
életükben! 

A Tábea Osztály ma a szombatzáró áhítat után ruhabörzét tart az étkezőben az 
érdeklődők számára. Kérjük az adakozókat, hogy a ruhaneműket ma délutánig hozzák el. 
Utána nincs lehetőségünk tárolásra, legközelebb a jövő évben tartunk ruhabörzét. 

Roller Barbara és Nagypál Győző december 11-én, holnap 13 órakor tartja esküvőjét 
gyülekezetünkben. Szeretettel várják az érdeklődőket a menyegzői istentiszteletre! 

A Tábea Osztály szervezi a menyegző utáni állófogadást. Kérjük, aki tudna süteményt 
készíteni erre az alkalomra, jelezze Roller Barbarának vagy Baksa Anikónak. 

A Bibliai Szabadegyetem következő előadása december 12-én, hétfőn 18 órakor lesz a 
Benczúr Hotelben. Téma: Jelenések könyve (II.rész). Előadó: Zarka Péter.   

December 14-én szerdán 18 órakor a Magyarországi Orvos Muzsikusok Egyesülete 
„Orvosok a zenében” címmel koncertet tart gyülekezetünkben. Minden érdeklődőt 
szeretettel várunk. Részletes program a faliújságon található.  

December 17-én, jövő szombaton 16 órkor ADRA Adventi Jótékonysági Koncertet 
tartunk a gyülekezetben „Örvendj világ” címmel. Adományainkat a helyszínen adjuk át az 
oxigénhiánnyal született kilenc éves kisfú törökországi gyógykezelésére az édesanyának. 
Felajánlásokat az ADRA OTP Bank Zrt. 11707024-20430928 számlaszámára köszönettel 
fogadunk. Közleménybe a „Krisz gyógyíttatására” megjegyzést írjuk be. 

Az Advent Kiadó évvégi könyvvásárának, a Reménység Evangélizációs Központ 
kedvezményes CD vásárának az akciós listája a faliújságon megtekinthető. 

A ma délelőtti adományokat gyülekezetünk céljaira fordítjuk, jövő héten az egyházterület 
beruházásait támogatjuk adományainkkal.                                  
 

HA ISTEN ÉLTET, A JÖVŐ HÉTEN 

HÍREINK 



                                          TEST ÉS LÉLEK                                                                                    
 
 

„Az Úr hűséges szolgái a rostálásban, a próba idejében láthatóvá lesznek. E drága 
lények, akik nem hajtottak térdet Baálnak, most rejtve vannak. Nékik nem volt 
ragyogó világosságuk, mely vakító fényben ragyogott volna rájuk. A nyers és nem 
vonzó külső alatt a valódi keresztény jellem tiszta fényessége rejtőzött. Ha a menny 
felé nézünk nappal. nem látjuk a csillagokat, pedig ott vannak az égboltra erősítve, 
de a szem nem érzékeli azokat. Éjjel látjuk eredeti fényüket.   
Az üldözések alkalmával a tanúk dönthetnek Krisztus mellett vagy ellen. Azok, akik 
együttérzést mutatnak a gonoszul elítélt emberek iránt, akik nem keseredtek meg 
velük szemben, megmutatják krisztus iránti ragaszkodásukat.   
Ha feltámad az ellenségeskedés; ha újra úr lesz a vakbuzgóság és a vallási 
türelmetlenség; ha lángra lobban az üldözés, a lágymelegek és a képmutatók 
meginognak, és feladják hitüket. De az igazi keresztény sziklaszilárdan megáll. Hite 
erősebb, reménysége fényesebb lesz, mint amilyen a jólét napjaiban volt.   
Néhányan ki lettek rostálva és elmaradtak az úton. A gondatlanok, a közömbösek, 
akik nem csatlakoztak azokhoz, akik a győzelmet és a megváltást nagyra becsülték, 
és kitartóan imádkoztak és küzdöttek érte, nem nyerik el azt, és a sötétségben 
lemaradnak. Helyüket azonnal mások foglalják el, akik megragadva az igazságot, 
sorainkba jönnek.  
A megtört sorokat betöltik Krisztusnak oly képviselői, akik a tizenegyedik órában 
jöttek. Sokan vannak, akikkel Isten lelke küzd. Isten pusztító ítéletének ideje a 
kegyelem ideje azoknak, akiknek [most] nincs alkalmuk megismerni mi az igazság. 
Az Úr szelíden néz rájuk, a kegyelem szíve érinti őket, keze ki van nyújtva 
megőrzésükre: míg az ajtó be van zárva azok előtt, akik nem lépnek be a sorba. Nagy 
számban csatlakoznak olyanok, akik ezekben az utolsó napokban hallják először az 
igazságot.  
Az Úr seregéből zászló zászló után hullt a porba, század század után csatlakozott az 
ellenséghez; az ellenség soraiból törzs törzs után egyesült Isten törvénytartó 
népével.”   

(Ellen G. White: Utolsó napok eseményei – Rostálás c. fejezetből) 
 

 

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

 

GYÜLEKEZETI HÍREK 
 

2016.DECEMBER 10. 
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN! 

ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 
 
 

 

 

„Monda pedig az Úr: Simon! Simon! Ímé a Sátán kikért 
titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát. ” 

 Lk 22:31 

ÁLLANDÓ HÉTKÖZNAPI ALKALMAINK 


