
A MAI PROGRAM     KÖZLEMÉNYEK 

  Naplemente 17:57 

9:30                                                 SZOMBATISKOLA 
 

Sztrojiny Csaba 
„EGYEDÜL HIT ÁLTAL” – A RÓMAI LEVÉL 
A konfliktus 
  

10:50 ISTENTISZTELET 
 

 Hirdetések  Vízvári Aladár  
 Óravezető  Bugyi Krisztián 

Kezdő ének  „Imádjuk Őt…”      20:1-4 
 Ima   Bugyi Krisztián   
 Szolgálat 
 Tized és adományok  

begyűjtése 
Hálaige   Tálas Enikő              Zsolt 116:12-14 
Hálaima   Chelcea Dorin 
Gyermektörténet Zsiga Attila  
Szolgálatok   

 Igeolvasás  Tálas Enikő                                                 Jón 2:7 
 Igeszolgálat  Zsiga Attila 
 

Hajszálon a halszájba:  
A pallóról biztos ez lenne az út? –  
Szállj ki a hajóból, ha rossz járatra szálltál!                             

 

Ének   „Ó jöjj el Isten Lelke…”    159:1,4 
Ima   Zsiga Attila  
Távozó ének            „Áldja Isten életünket…”         329 
  

18:00 SZOMBATZÁRÓ ÁHÍTAT 
     

    Zsiga Attila    

 

PÉNTEK 
 

18:00 SZOMBATKEZDŐ ÁHÍTAT  DR. TOKICS IMRE  
 

SZOMBAT 
 

9:30 SZOMBATISKOLA   „EGYEDÜL HIT ÁLTAL” – A RÓMAI LEVÉL  
Az emberiség helyzete 

      
     

10:50 ISTENTISZTELET ZARKÁNÉ TEREMY KRISZTINA 
    Ellen White a reformációról, Róm 1:16-17  
     
     

18:00 SZOMBATZÁRÓ ÁHÍTAT ZARKÁNÉ TEREMY KRISZTINA 
White és a reformáció – interaktív istentisztelet 

     

KEDD ESTE  18:00 SZOMBATISKOLAI TANÍTÓGYŰLÉS 
SZERDA   10.00 IMAÓRA 
 

 

AKIKÉRT A KÖVETKEZŐ HÉTEN IMÁDKOZZUNK: 
 

Gyülekezetünkből: Vincze Katalin és családja, Virágné Vass Klára, Vízvári Aladár 
és felesége, Wendler Tiborné, William Poku Aduse és felesége, Zarka Dénesné, 
Zarka Péter és családja, Zemplényi Arturné 
 

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. 
Imádkozzunk Váradiné Ócsai Eszter sarkadi testvérért, akin szívátültetést hajtottak 
végre. Imádkozzunk a komplikációmentes gyógyulásáért és családjáért. 
 

 

A Területről: Salgótarjáni Gyülekezet – Ömböli Krisztián lelkész  

Egy idős adventista testvérnő szeretné kiadni külön bejáratú bútorozott szobáját 
adventista nőnek vagy férfinak. Akit érdekel, keresse meg Molnár Imre testvért, aki 
megadja a testvérnő telefonszámát. 

Ma istentisztelet után kérjük az imalánc tagjait, hogy egy rövid megbeszélésen 
vegyenek részt az emeleti tárgyaló szobában. 

Ma ifjúsági szombatunk van. Szeretettel hívjuk a fiatalokat közös ebédre, majd 14 
órakor Zsiga Attila vezetésével beszélgetést tartunk.  

Október 15-én, holnap az ifjúság bográcsozással egybekötött kirándulást szervez 
Király Ervinékhez Gyúróra. Kérjük az érdeklődők keressék Bugyi Krisztiánt.  

Október 16-án, hétfőn 18 órakor lesz gyülekezetünkben a Bibliai Szabadegyetem 
következő előadása. Címe: Három példázat a várakozásról: tíz szűz, tálentumok, 
utolsó ítélet. Előkészület az utolsó vacsorára; tanítványok rangvitája; lábmosás. 
Előadó: Dr. Tokics Imre. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!  

November 4-én, szombat délelőtt „Hálát adok Uram” címmel hálaadó ünnepélyt 
tartunk. Kérjük, akik tehetik, hozzanak terményeket, gyümölcsöket, hogy az Úr 
oltárára helyezhessük hálánk jeléül. Az ünnepély után a hozott terményeket közösen 
elfogyasztjuk. Délután 17 órakor orvos zenekari koncert kerül megrendezésre.  
Szeretettel várunk mindenkit erre a napra! 

Ma és a jövő héten is gyülekezetünk céljaira adakozunk. Szeretnénk emlékeztetni 
gyülekezetünk tagjait, hogy aki teheti, lehetősége szerint járuljon hozzá 
gyülekezetünk havi fenntartási költségeihez 3 600 Ft-tal. Köszönettel! 
  

HA ISTEN ÉLTET, A JÖVŐ HÉTEN 

ÁLLANDÓ HÉTKÖZNAPI ALKALMAINK 

HÍREINK 



                                               IFJÚSÁG                                                                                   
 
 

„’Örvendezz ifjú a te ifjúságodban, és vidámítson meg téged a te szíved a te 
ifjúságodnak idejében, és járj a te szívednek útaiban, és szemeidnek látásiban; de 
megtudd, hogy mindezekért az Isten tégedet ítéletre von!’(Préd 12:1)  
Ha átadjuk magunkat Istennek, nagy előnyökhöz jutunk. Így ha jellembeli 
hiányosságaink vannak - márpedig mindannyiunknak vannak -, akkor egyesülhetünk 
azzal, aki elég hatalmas megmentésünkhöz. Tudatlanságunkat egyesíthetjük az ő 
bölcsességével, törékenységünket az ő tartós erejével, s mint Jákób, mi is Isten 
fejedelmévé válhatunk. Ha összeköttetésben vagyunk Izráel Istenével, fentről jövő 
erőt kaphatunk, mely képessé tesz bennünket a győzelemre, s ha részt kapunk az 
isteni szeretetből, akkor utat találhatunk az emberek szívéhez is. Remegő kezünk 
megerősödhet, amikor a Végtelen trónját szorítjuk, s így szólunk: ’Nem bocsátlak el 
téged, míg meg nem áldasz engemet.’ (1Móz 32:26)  
Isten bizonyosságát adta annak, hogy megáld minket és áldássá tesz; ez a mi 
világosságunk, örömünk és győzelmünk. Amikor az ifjak megértik, mit jelent, ha a 
szívükben Isten kegyelme és szeretete lakik, akkor kezdik felismerni Jézus vérén 
megváltott jogaik értékét, Istennek szentelik képességeiket és minden Istentől kapott 
erejükkel azért küzdenek, hogy tálentumaikat a Mester szolgálatában használják fel.  
A fiatalok egyetlen biztonsága a bűn és rémtettek korszakában az lehet, ha élő 
kapcsolatban maradnak Istennel. Meg kell tanulniuk, hogyan keressék Istent, hogy 
Szentlelke betölthesse őket s úgy cselekedjenek, mint akik tudják, hogy a menny 
egész serege érdeklődéssel és féltő szeretettel szemléli őket, készen arra, hogy 
szolgáljanak nekik a veszélyes helyzetekben és a szükség idején. Az ifjakat 
figyelmeztetésekkel és utasításokkal kell elbarikádozni a kísértések ellen. Meg kell 
tanítani nekik, milyen lelkesítő feladatokat tartogat számukra Isten Igéje. De 
ecsetelni kell előttük azt is, milyen veszéllyel jár az, ha csak egyetlen lépést is tesznek 
a gonoszság mellékútjain. Meg kell tanítani őket arra, hogy tiszteljék Istennek a szent 
helyekre vonatkozó tanácsait. Úgy kell irányítani őket, hogy határozottan 
ellenálljanak a gonosznak, és elhatározzák, hogy nem fognak olyan ösvényre lépni, 
ahová nem várhatják, hogy Jézus elkísérje őket és áldását adja rájuk.” 
  

 
(E.G. White: A Szentlélek eljő reátok – Az ifjúság erőt kap a győzelemhez) 

GYÜLEKEZETI HÍREK 
 

2017. OKTÓBER 14. 
 
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN! 

ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 
 
 

 
 

„A hegyek alapjáig süllyedtem alá; bezáródtak a föld 
závárjai felettem örökre! Mindazáltal kiemelted életemet 

múlásból, oh Uram, Istenem!” 

Jónás 2:7 


