
A MAI PROGRAM     KÖZLEMÉNYEK 

  Naplemente 18:53 
 

9:30                                                  SZOMBATISKOLA 
 
Áhítat    Pacsai Imre  
Tanulmány   A GALÁCIAI LEVÉL  

    Lélek által élni  
 

10:50 ISTENTISZTELET 

 

 Hirdetések  Kormosné dr. Döbrei Zsuzsanna    
 Óravezető  Bugyi Krisztián    

Kezdő ének  „Szent vagy, szent vagy, szent vagy…”               10:1-3 
 Ima   Bugyi Krisztián    
 Szolgálat 
 Tized- és adományok begyűjtése 

Hálaige   Hugyecz Katalin                          1Krón 29:13-14 
Hálaima   Takácsné Darabos Judit  
Gyermektörténet            Palotás Kristóf    
Szolgálatok   

 Igeolvasás  Hugyecz Katalin                                          Jn 6:9                         
 Igeszolgálat  Palotás Kristóf   
    Helytelen. Helyes.   

Ének   „Nagy Istenem…”                    
Ima   Palotás Kristóf  
Távozó ének             „Áldja Isten éltünket…”                                     329 
 

18:00 SZOMBATZÁRÓ ÁHÍTAT 
         

Palotás Kristóf  

 

PÉNTEK 
 

18:00 SZOMBATKEZDŐ ÁHÍTAT  Bihari Csaba    
 
 
     

SZOMBAT 
 

9:30 SZOMBATISKOLA  A GALÁCIAI LEVÉL 
Az evangélium és az egyház  

     

10:50 ISTENTISZTELET Zarka Péter  
    Gyermekkórus találkozó    

  
18:00 SZOMBATZÁRÓ ÁHÍTAT    Zarka Péter  
 
     

KEDD ESTE  18:00 SZOMBATISKOLAI TANÍTÓGYŰLÉS 
SZERDA   10.00 IMAÓRA 
 
 

AKIKÉRT A KÖVETKEZŐ HÉTEN IMÁDKOZZUNK: 
 

Gyülekezetünkből: Sütő Eleonóra, Szabó Miklós és felesége, Szabó Ottó és 
családja, Szadai Gábor, Szalai Józsefné, Száraz Lajos, Száraz Lajosné, dr. Száraz 
Zoltán és családja, Szebeni Péterné, Székely Árpád és felesége, Szemerics Kinga 
 

Betegeink: Brust Zsuzsa, Gál Ivánné, Kokovai Sándorné Ili, dr. Saáry Istvánné Ibi, 
Takács Lajos és felesége 
 

Imakérések: Kérjük a testvéreket, hogy imádkozzunk továbbra is Hangyás Liliért. 
 

 

A Területről: Péceli Gyülekezet – Szilvási József lelkész 
  

Szeretettel köszöntjük a „Gólyaelosztó”-ra érkezett fiatalokat, és a gyülekezetek 
ifjúsági képviselőit. Istentisztelet után közös ebédre várjuk vendégeinket és 
gyülekezetünk ifjúságát. A 18 órakor kezdődő istentisztelet után kellemes közösségi 
estével (beszélgetés, pingpongozás) egybekötött finom vacsorára hívjuk a fiatalokat. 

Ma istentisztelet után megbeszélést tartunk a tárgyaló teremben a Tesz-Vesz 
Gyülekezet szervezőinek. Szeretnénk hívni segíteni vágyó testvéreinket, hogy 
csatlakozzanak ehhez a szolgálathoz, és az új érdeklődőket is várjuk a mai 
megbeszélésre. 

Szeptember 18-án, hétfőn 18 órakor lesz gyülekezetünkben a Bibliai 
Szabadegyetem következő előadása. Címe: Jézus megtérésre intő beszédei. Előadó: 
Dr. Tokics Imre. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!  

Szeptember 20-án, és ezentúl minden szerdán délelőtt 10 órára várjuk 
testvéreinket gyülekezetünkbe imaórára, beszélgetésre, teázásra.  

Szeptember 23-án, jövő szombaton a 13. heti szombatiskolánkhoz érkezünk. A 
13. heti szombatiskolai adományokat az indiai adventista középiskolai oktatás 
fejlesztésére gyűjtjük. Kérjük gondoljunk előre e szükségletek támogatására.   

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

Szeptember 30-án, szombaton közvetlenül a délelőtti istentisztelet után 
testvérórát tartunk a DET gyülekezetünk 2011-2012-es évre vonatkozó tized 
bevételének revíziós helyzetével kapcsolatosan. 

Október 1-jén, vasárnap 15 órától folytatódnak a Tesz-Vesz Gyülekezet alkalmak. 
Kérjük hívjátok az ismerős családokat, gyermekeket ezekre az alkalmakra.  

Ma és a jövő héten is gyülekezetünk céljaira gyűjtjük adományainkat.

HA ISTEN ÉLTET, A JÖVŐ HÉTEN 

ÁLLANDÓ HÉTKÖZNAPI ALKALMAINK 

HÍREINK 



                                      ISTEN MUNKATÁRSAI                                                                           
 
 

 
„Az a feladat, amelyet az Úr minden korban az emberekre bízott, megmutatja 
gyermekei iránti tiszteletét, megbecsülését. Isten rábízta gyermekeire az 
embertársaikért végzendő munkát. Arra hívja el őket, hogy részesei legyenek a 
megváltás nagy munkájának. Miként egy apa fiát beveszi társnak az üzletébe, 
ugyanígy az Úr is társnak veszi magához gyermekeit. Isten munkatársai vagyunk. 
Jézus így szól: ’Amiképpen Te küldtél engem e világra, úgy küldöm én is őket e 
világba.’ … 

 
A fiatal férfiaknak és nőknek Krisztus kegyelmére van a legnagyobb szükségük, hogy 
a keresztény életelveket a mindennapokban megvalósítsák. A Krisztus eljövetelére 
való előkészület annyit jelent, hogy Krisztus Urunk készít elő bennünket 
legmagasztosabb képességeink felhasználására. Minden fiatal kiváltsága, hogy szép 
jellemet fejlesszen. De ehhez elengedhetetlenül szükséges, hogy Jézus közelében 
legyünk. Ő a mi erősségünk és hatalmunk, Ő tesz alkalmassá az igazán hasznos 
munka végzésére. Egyetlen pillanatra sem bízhatunk saját magunkban…  

 
Minden tehetségedről Istennek tartozol számadással. Tested, értelmed és lelked 
minden ereje Istené, hogy Őérte használd fel. Idődért, befolyásodért, képességeidért, 
ügyességedért számot kell adnod Isten előtt, aki mindezek adományozója. Az az 
ember használja fel legjobban a képességeit, aki komolyan törekszik arra, hogy 
megvalósítsa az Úrnak az emberiség felemelését szolgáló nagy tervét.  

 
A megkezdett munkában tarts ki, míg győzelemről győzelemre jutsz. Tervszerűen 
dolgozz és tanulj! Legyen szemed előtt a legmagasabb cél, hogy mind több és több 
jót tehess, így sugározd szét Isten dicsőségét. 
 
Isten örök tervében mindenkinek megvan a maga helye. Mindenkinek együtt kell 
munkálkodnia Krisztussal lelkek megmentésére. Miként a mennyben kijelölt hely 
készül számunkra, úgy itt a földön is rendelt helyünk van, amelyen Istenért 
munkálkodnunk kell.”  
 

 
(E.G.White: Üzenet az ifjúságnak – Isten munkatársai és a Munka különböző nemei c. 
fejezetből) 

GYÜLEKEZETI HÍREK 
 

2017. SZEPTEMBER 16. 
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN! 

ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 
 
 
SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK A GÓLYAELOSZTÓ 

RÉSZTVEVŐIT! 
 

 

 


