
A MAI PROGRAM     KÖZLEMÉNYEK 

  Naplemente 16:02 
 

9:30                                                 SZOMBATISKOLA 
 
Áhítat    Molnár Imre  
 
Tanulmány   JÓB KÖNYVE 
    Tanulságok Jób könyvéből 

  
10:50 ISTENTISZTELET 

 

 Hirdetések  Kormosné dr. Döbrei Zsuzsanna  
 Óravezető  Kisgyörgy Ervin 

Kezdő ének  „Jövel, drága szombatnap…”                      343:1,3,7 
 Ima   Kisgyörgy Ervin 
 Szolgálat 
 Tized- és adományok begyűjtése 

Hálaige   Kisgyörgy Judit                            1Krón 29:17-18 
Hálaima   Takácsné Darabos Judit 
Gyermektörténet   
Szolgálatok   

 Igeolvasás  Kisgyörgy Judit                                      Zsolt 31:4       
 Igeszolgálat  Zarkáné Teremy Krisztina                

A reménység meg nem szégyenít 

Ének   „Elmúlt már az óesztendő…”                        385:1-2 
Ima   Zarkáné Teremy Krisztina 
Távozó ének             „Ó! maradj kegyelmeddel mivelünk…”             330:1,6 

 
17:00 SZOMBATZÁRÓ ÁHÍTAT 
     

    Zarka Péter  
    Hálaadó Istentisztelet  

 

PÉNTEK 
 

18:00 SZOMBATKEZDŐ ÁHÍTAT Zarka Péter 
 
     

SZOMBAT 
 

9:30 SZOMBATISKOLA  A SZENTLÉLEK ÉS A LELKISÉG 
    A Lélek és az Ige  
     

10:30 ISTENTISZTELET Zarka Péter  
    Úrvacsorai Istentisztelet    
     

16:00 SZOMBATZÁRÓ ÁHÍTAT    Zarka Péter 
   
            

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

AKIKÉRT A KÖVETKEZŐ HÉTEN IMÁDKOZZUNK: 
 

Gyülekezetünkből: Drahotta Sándor, Erben Elvira, Erdélyi László és felesége, dr. 
Erdélyi László és felesége, Farkas Sándor és felesége, Fekete Ibolya, Fekete István 
és családja, Fleischer Zoltán és családja, Füredi Mihály 
 

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.  
 

A Területről: Zalaegerszegi Gyülekezet – Kis István lelkész 
  

Örömmel értesítjük a gyülekezetet, hogy december 27-én, kedden 
megszületett Király Eszter, Király Ildikó és Ervin kislánya. A baba és 
az anyuka jól vannak. Kívánjuk, hogy a jó Isten vigyázzon Eszterre, 
legyen vele egész életében és áldja meg az egész családját. 

A mozikban december 29-étől vetítik a Fegyvertelen katona című 
filmet. Ez jó alkalom, hogy ismerőseinknek szóljunk hitünkről. 

Vásárolhatunk missziós célra GLOW szóróanyagot (Advent kiadó); Desmond Doss 
hite füzetet (Advent kiadó); Fegyvertelen hős dokumentumfilmet (REK).  Facebook 
hivatkozásokat oszthatunk meg barátainkkal ebben a témában a facebook.com/ 
afegyvertelenkatona oldalról, és ajánlhajuk a fegyvertelenkatona.hu netes oldalt is, 
Mindkettőt egyházunk munkatársai szerkesztik. 

Ma délután 17 órakor évvégi hálaadó istentiszteletet tartunk. 

Január 6-ától, péntekenként 18 órától, a szombatkezdő áhítatokon Jelenések 
könyvét fogjuk tanulmányozni egy éven keresztül. Ajánljuk a testvéreknek ezt a 
sorozatot, minél többen vegyünk részt az alkalmakon vagy kísérjük figyelemmel az 
online közvetítéseket a terezvaros.adventista.hu/elo-kozvetites/ oldalon. 

Január 7-én, szombaton úrvacsora istentiszteletünk lesz, kérjük a diakónusokat, 
hogy értesítsék erről a hozzájuk beosztott testvéreket. 

Január 8-án, vasárnap Tesz-Vesz Gyülekezet lesz 15 órától a gyülekezetben.  

Január 14-én szombaton ifjúsági napot tartunk. 13 órakor közös ebédünk lesz, 
majd délután pótszilvesztert tartunk beszélgetéssel, játékkal. Szeretettel várjuk a 
fiatalokat! 

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

HA ISTEN ÉLTET, A JÖVŐ HÉTEN 

ÁLLANDÓ HÉTKÖZNAPI ALKALMAINK 

HÍREINK 

https://www.facebook.com/afegyvertelenkatona
https://www.facebook.com/afegyvertelenkatona
http://fegyvertelenkatona.hu/
http://terezvaros.adventista.hu/elo-kozvetites/


                                                  HÁLAADÁS                                                                                          
 
 

 
„’Mindenben hálákat adjatok; mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézus által 
tihozzátok.’ (1Thess 5:18)  
Szükségtelen olyan dolgokért aggódni, vagy olyanon törni a fejünket, 
melyeken úgysem tudunk változtatni. Az Úr azt szeretné, ha gyermekei 
teljesen megbíznának benne. Gyermekeinek fel kell ismerniük, hogy Ő jó és 
igazságos az élet kis és nagy dolgaiban egyaránt. Akik az aggódó és 
panaszkodó lelkületet ápolják magukban, azok nem ismerik fel Uruk irányító 
kezét. A szükségtelen idegeskedés ostoba dolog, és megakadályozza azt, hogy 
Isten előtt elfoglaljuk valódi helyünket.  
Ha a Szentlélek a szívünkbe költözik, nem akarunk többé panaszkodni és 
zúgolódni, mert semmire sem vágyunk, inkább teljes szívünkből 
megköszönjük Istennek a kapott áldásokat. Munkásainknak nagy szüksége 
van több hálára; s míg ezt a lelkületet nem nyerik el, addig nem készültek fel 
helyükre a mennyei királyságban. Hatalmas munkát kell még elvégeznie 
Istennek mindannyiunkban. Nagyon keveset fogtunk még fel abból, amit 
Isten cselekedni akar általunk. Törekednünk kell arra, hogy felismerjük 
terveinek nagyságát és tanuljunk minden leckéből, melyet megpróbált 
megtanítani nekünk.  
Sok gonoszság születik meg elménkben és képzeletünkben, ha a saját utunkat 
akarjuk járni, mely ellentétes a szeretet törvényével. Itt buknak el sokan. Nem 
ápoljuk a kedvességre való hajlamot, azt szeretnénk, hogy mindig saját 
szempontjaink érvényesüljenek. Ne az legyen a legnagyobb problémánk, 
hogy hogyan valósíthatjuk meg saját terveinket mások terveinek rovására, 
hanem az, hogy hogyan legyen erőnk mindennap Krisztusért élni. Krisztus 
eljött a földre és életét adta azért, hogy nekünk örök üdvösségünk legyen. Ő 
mindannyiunkat a menny légkörével szeretne körülvenni, hogy olyan példa 
lehessünk a világ számára, mely dicsőséget szerez Krisztus vallásának.” 
    

   (Ellen G. White: A Szentlélek eljő reátok – Hálaadás c. fejezet) 

GYÜLEKEZETI HÍREK 
 

2016. DECEMBER 31. 
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN! 

ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 
 

 

„Mert kősziklám és védőváram vagy te; vezess hát engem  
a te nevedért és vezérelj engemet.” 

 Zsolt 31:4 


