
A MAI PROGRAM     KÖZLEMÉNYEK 

  Naplemente 19:21 
 

9:30                                                 SZOMBATISKOLA 
 
Áhítat    Tyentés László  
Tanulmány   A GALÁCIAI LEVÉL  

    A két szövetség 
 

10:50 ISTENTISZTELET 

 

 Hirdetések  Hadházi-Borsos Réka  
 Óravezető  ifj.Fekete István  

Kezdő ének  „Erős vár a mi Istenünk…”                         285:1-4 
 Ima   ifj. Fekete István  
 Szolgálat 
 Tized- és adományok begyűjtése 

Hálaige   Birtalan Mária                               5Móz 14:22-23 
Hálaima   Boros Sándor  
Gyermektörténet            Konkolyné Varga Zsuzsanna   
Szolgálatok   

 Igeolvasás  Birtalan Mária                              Ézsaiás 58:10-14                                             
 Igeszolgálat  dr. Tonhaizer Tibor  
    Isten népének reformációja egykor és ma  

Ének   „Az egyháznak csak Jézus…”                       306:1-4 
Ima   dr. Tonhaiser Tibor  
Távozó ének             „Áldja Isten éltünket…”                                     329 
 

18:00 SZOMBATZÁRÓ ÁHÍTAT 
         

dr. Tonhaizer Tibor  
    Jézus Krisztus Luther Márton életében  

 

PÉNTEK 
 

18:00 SZOMBATKEZDŐ ÁHÍTAT  Zarka Péter  
 
 
     

SZOMBAT 
 

9:30 SZOMBATISKOLA  A GALÁCIAI LEVÉL 
Szabadság Krisztusban  

     

10:50 ISTENTISZTELET Zarka Péter  
         
18:00 SZOMBATZÁRÓ ÁHÍTAT    Zarka Péter  
 
     

 

KEDD ESTE  18:00 SZOMBATISKOLAI TANÍTÓGYŰLÉS 
 
 

AKIKÉRT A KÖVETKEZŐ HÉTEN IMÁDKOZZUNK: 
 

Gyülekezetünkből: Rácz János és felesége, Rácz Norbert és felesége, Ráczné 
Koska Marianna, Ráduly András, Rajki Jánosné, Rohánszki Lászlóné, Rostás Máté 
és családja, dr. Saáry Istvánné, Sándor Csaba, Sándor Enikő és családja, Sárkány 
László  
 

Betegeink: Brust Zsuzsa, Gál Ivánné, Kokovai Sándorné Ili, dr. Saáry Istvánné Ibi, 

Takács Lajos és felesége 
 

A Területről: Nemesvámosi Gyülekezet – Kalocsai Tamás és Szabó Attila lelkészek 
  
 

Szeptembertől decemberig folytatjuk péntek esténként Jelenések könyvéről a 
sorozatunkat. Tegnap megtartottuk a nyári szünet utáni elsői alkalmat. Mindenkit 
szeretettel várunk! 

Szilvásiné Sajgó Mária testvérnőnek szemműtétje volt a héten. Köszöni a 
gyülekezetnek az érte mondott imákat. Kívánunk mielőbbi gyógyulást! 

Szeptember 6-ától, szerdánként délelőtt 10 órára nyugdíjas testvéreinket várjuk 
gyülekezetünkbe imaórára, beszélgetésre, teázásra. 

Szeptember 9-én, jövő szombaton az istentisztelet után gyermektanító 
megbeszélést tartunk. Kérjük, hogy minden gyermektanító vegyen részt ezen a 
megbeszélésen.  

Szeptember 11-én, hétfőn 18 órakor a nyári szünet után folytatódik 
gyülekezetünkben a Bibliai Szabadegyetem. Téma: A jó pásztor. Az első alkalmat 
Zarkáné Teremy Krisztina tartja. A meghívók hamarosan elkészülnek. 

Szeptember 16-án, szombaton gyülekezetünkben kerül megrendezésre a 
Budapesten tanuló egyetemisták találkozója, a „Gólyaelosztó”.  Egyházunk Ifjúsági 
Osztályának vezetése szeretne lehetőséget nyújtani a tanulmányaikat most kezdő 
egyetemistáknak, hogy jobban megismerjék egymást, könnyebben tudjanak 
gyülekezetet választani, ahová tartoznának a Budapesten töltött éveik alatt. Ha 
ismerünk tanulmányait Budapesten kezdő fiatalt, ajánljuk neki ezt az alkalmat!  

Szeptember 23-án, szombaton gyülekezetünkben gyermekkórusok találkozója 
lesz. Vendégül látjuk a jelentkező gyülekezetek gyermekkórusait. 

Ma gyülekezetünk céljaira gyűjtjük adományainkat, jövő héten a Generál 
Konferencia világmissziójára adakozunk.  
 
                                 

HA ISTEN ÉLTET, A JÖVŐ HÉTEN 

ÁLLANDÓ HÉTKÖZNAPI ALKALMAINK 

HÍREINK 



                                               REFORMÁCIÓ                                                                                
 
 

„A próféta ezt mondja a félredobott törvényről: ’Az emberöltők alapzatait 
felrakod, és neveztetel romlás építőjének, ösvények megújítójának, hogy itt 
lakhassanak. Ha megtartóztatod szombaton lábadat, és nem űzöd 
kedvtelésedet szent napomon, és a szombatot gyönyörűségnek hívod, az Úr 
szent és dicsőséges napjának, és megszenteled azt, dolgaidat nem tevén, 
foglalkozást sem találván, hamis beszédet sem szólván: akkor gyönyörűséged 
lesz az Úrban’ (Ésa 58:12-14). Ez a prófécia a mi korunknak is szól. A rést 
Isten törvényén akkor ütötték, amikor a római hatalom megváltoztatta a 
szombatot. Elérkezett azonban e mennyei rendelkezés visszaállításának az 
ideje. A törést ki kell javítani, és az emberöltők alapzatait fel kell állítani.  
A Teremtő megáldotta, megszentelte a szombatot, és megpihent ezen a 
napon. A bűntelen Ádám, az Éden szent lakója is megünnepelte a szombatot, 
még a bűneset után is, amikor száműzték boldog lakhelyéről. Minden 
pátriárka megtartotta ezt a napot, Ábeltől az igaz Noéig, Ábrahámtól Jákóbig. 
De az Egyiptomban raboskodó választott nép közül sokan elfelejtették Isten 
törvényét az elharapódzott bálványimádás közepette. Az Úr, amikor 
megszabadította Izraelt, félelmes fényességben kihirdette törvényét az 
összegyűlt sokaságnak, hogy tudják meg, mi az akarata; hogy örökre féljék 
Őt, és engedelmeskedjenek neki. Ettől a naptól kezdve mindig voltak olyan 
emberek, akik ismerték Isten törvényét, és megtartották a negyedik 
parancsolatot, a szombat parancsát. ’A bűn emberé’-nek sikerült ugyan Isten 
szent napját a sárba taposni, de még parancsuralmának idején is voltak 
hűséges emberek, akik rejtekhelyükön tiszteletben tartották a szombatot. A 
reformáció óta minden nemzedékben éltek olyanok, akik megünnepelték ezt 
a napot. Jóllehet sokszor gyalázat és üldözés közepette, de állandóan hangzott 
a bizonyságtevés Isten törvényének örökérvényűségéről, és a teremtés 
szombatjához fűződő szent kötelességről.” 
 

 
(Ellen Gould White: Nagy Küzdelem: Egy reformációs munka c. fejezetből) 
 

GYÜLEKEZETI HÍREK 
 

2017. SZEPTEMBER 2. 
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN! 

ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 
 
 

 
 

„És vezérel téged az Úr szüntelen, megelégíti lelkedet   
nagy szárazságban is, és csontjaidat megerősíti, és olyan 

leszel, mint a megöntözött kert, és mint vízforrás,                
amelynek vize el nem fogy.” 

Ésaiás 58:11 


