
A MAI PROGRAM     KÖZLEMÉNYEK 

  Naplemente 15:58 

9:30                                                 SZOMBATISKOLA 

 
Áhítat   Rácz János   
Tanulmány   „EGYEDÜL HIT ÁLTAL” – A RÓMAI LEVÉL 

Róma 7 embere  
 

10:50 ISTENTISZTELET 

 

 Hirdetések  Tyentés László  
 Óravezető  Pacsai Imre  

Kezdő ének  „Az öröm napja ez a nap…”                          93:1-3 
 Ima   Pacsai Imre  
 Szolgálat 
 Tized- és adományok begyűjtése 

Hálaige   Ráczné Ócsai Ella                               1Tim 6:6-8 
Hálaima   Fekete Istvánné     
Gyermektörténet    
Szolgálatok   

 Igeolvasás  Ráczné Ócsai Ella                                Mk 8:31-38                                 
 Igeszolgálat  Gyetvai Gellért    

Távozz tőlem, Sátán!                  
Ének   „Ó! jöjj, ó! jöjj, Immánuel…”              139:1-2 
Ima   Gyetvai Gellért    
Távozó ének            „Áldja Isten életünket…”         329  

18:00 SZOMBATZÁRÓ ÁHÍTAT 
     

    Ifjúsági prédikációk 

 

PÉNTEK 
 

18:00 SZOMBATKEZDŐ ÁHÍTAT  STRAMSZKI ISTVÁN      
 
     

SZOMBAT 
 

9:30 SZOMBATISKOLA   „EGYEDÜL HIT ÁLTAL” – A RÓMAI LEVÉL  
Nincs többé kárhoztatás  

      
     

10:50 ISTENTISZTELET ZARKA PÉTER  A vége pedig örök élet! Rm 6:22-23 
    Keresztségi istentisztelet  

  
     

17:00 SZOMBATZÁRÓ ÁHÍTAT ZARKA PÉTER  
     

     

KEDD ESTE  18:00 SZOMBATISKOLAI TANÍTÓGYŰLÉS 
SZERDA   10.00 IMAÓRA 
 

 

AKIKÉRT A KÖVETKEZŐ HÉTEN IMÁDKOZZUNK: 
 

Gyülekezetünkből: Erdélyi Lászlóné, Farkas Sándor és felesége, Fekete Ibolya, 
Fekete István és családja, ifj. Fekete István, Fleischer Zoltán és családja, Füredi 
Mihály, Gábor János és családja, Gábor Gábor és családja, Gábor Stefan és családja 
 

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

Imakérések: Kérjük imáinkban emlékezzünk meg a műtétekből gyógyuló testvérekről. 

 

A Területről: Tassi Gyülekezet – Zoboki Nóra lelkész 

Örömmel értesítjük a gyülekezetet, hogy Szigeti Gabriella és 
Szigeti Balázs kislánya, Nóra november 19-én megszületett 
(3300 gr és 55 cm). Jó egészséget, és a jó Isten gazdag áldását 
kívánjuk a babának és az egész családnak.  
December 2-tól február 24-ig a szombat délutáni 
istentisztelet időpontját előre hozzuk 17 órára a korai 

naplemente miatt. A péntek esti istentiszteleti alkalom marad 18 órai kezdéssel. 

Ma istentisztelet után Tesz-Vesz megbeszélést tartunk a tárgyaló szobában. 

A mai napon elmarad a csengettyű és a furulya próba. 

A Tipegő csoportba (0-3 éves kor) tanítót keresünk. Pacsai Teca örömmel fogadja a 
jelentkezőket.  

Megjelent a Fegyvertelen katona c. film DVD-n, ami ajándéknak is kiválóan alkalmas. 
Kedvezményes ára: 2000,- Ft. Megrendelhető a rek@adventista.hu e-mail címen vagy 
Tokics Marikánál. Részletek a faliújságon.  

Ma 18 órakor az Új Advent Kórustársaság koncertje kerül megrendezésre a Józsefvárosi 
gyülekezetben. Meghívó a faliújságon. Szeretettel várják az érdeklődőket!  

Holnap az árvaotthonban folytatódik a helyiségek festése. Találkozó 8 órakor az 
otthonnál. (IX. Szlávy utca 40.) 

November 27-én, hétfőn 18 órakor folytatódik a BSZE sorozatunk. Cím: Jézus 
temetése és a sír őrzése; Jézus feltámadása. Előadó: Dr. Tokics Imre  

December 3-án, jövő vasárnap 15 órától Tesz-Vesz Gyülekezet. Téma: Mózes 
születése és ifjúkora. Hívjunk kisgyermekes családokat erre az alkalomra! 

Ma és a jövő héten is gyülekezetünk szükségleteire gyűjtjük adományainkat.  

HA ISTEN ÉLTET, A JÖVŐ HÉTEN 

ÁLLANDÓ HÉTKÖZNAPI ALKALMAINK 

HÍREINK 

mailto:rek@adventista.hu


                                A KERESZT ÁRNYÉKÁBAN                                                               
 
 

„Jézus most elmagyarázta tanítványainak, hogy az Ő önmegtagadó élete például kell 
szolgáljon a saját életükhöz is. A tanítványokkal együtt magához szólította az ott 
időző embereket is, és így szólt: ’Ha valaki énutánam akar jőni, tagadja meg magát, 
és vegye, fel az ő keresztjét minden nap, és kövessen engem’ (Mt 16:24). A kereszt 
fogalma Róma hatalmához kapcsolódott. A legkegyetlenebb, legmegalázóbb 
halálnem eszköze volt. A legaljasabb gonosztevőknek kellett maguknak vinniük a 
keresztet a kivégzés színhelyére, s gyakran, amikor vállukra akarták helyezni, 
kétségbeesett erőfeszítéssel tiltakoztak, míg megtörték őket, s a kínzóeszközt rájuk 
kötözték. Jézus azt parancsolta követőinek, hogy vegyék föl keresztjüket, és 
hordozzák Őutána. A tanítványok számára szavai azt jelentették - noha csak 
homályosan értették meg azokat -, hogy alá kell vetniük magukat a legkeserűbb 
megaláztatásnak, akár mindhalálig Krisztus kedvéért. A Megváltó szavai nem 
érzékeltethettek volna tökéletesebb alárendeltséget. Mindezt vállalta értük. Jézus 
szemében a menny nem tűnt kívánatos helynek, ha eközben mi elveszünk. A 
mennyei udvart megvetéssel, támadásokkal teli életre és szégyenteljes halálra cserélte 
föl. Ő, aki gazdag volt a mennyben a mérhetetlen kincsek között, szegénnyé lett, 
hogy szegénysége által mi meggazdagodjunk. Azt az utat kell követnünk, melyen Ő 
járt.  
Szeretni a lelkeket, akikért Krisztus meghalt - ez az ÉN keresztre feszítését jelenti. 
Aki Isten gyermeke, az ettől kezdve egy szemnek tekinti magát a világ megmentésére 
lebocsátott láncban. Egy Krisztussal az Ő kegyelmi tervében, s Vele jár, hogy 
megkeresse és megmentse, aki elveszett. A keresztény embernek mindig észben kell 
tartania, hogy ő Istennek szentelte magát, és jellemével Krisztust kell bemutatnia a 
világnak. Az önfeláldozásnak, szeretetnek, együttérzésnek, melyek Krisztus életében 
megnyilvánultak, újra meg kell jelenniük Isten munkásának életében.  
’Valaki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt; valaki pedig elveszti az ő életét 
énérettem és az evangéliumért, az megtalálja azt’ (Mk 8: 35). Az önzés halál. A test 
egyetlen szerve sem maradhat életben, ha működését csak önmagára korlátozza. A 
szív, ha nem tudná életadó vérét továbbítani a kézbe és a fejbe, hamarosan 
elveszítené erejét. Az életadó vérhez hasonlóan járja át Krisztus szeretete az Ő 
titokzatos testének minden részét. Egymáshoz rendelt tagok vagyunk, s aki nem 
hajlandó másoknak juttatni, az elpusztul. És ’Mit használ az embernek, - mondta 
Jézus - ha az egész világot megnyeri is, de az ő lelkében kárt vall? Avagy micsoda 
váltságot adhat az ember az ő lelkéért?’ (Mt 16: 26)” 
 

       (E.G. White: Jézus élete – A kereszt árnyékéban c. fejezetből) 

GYÜLEKEZETI HÍREK 
 

2017. NOVEMBER 25. 
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN! 

ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 
 
 

 
 

„Távozz tőlem Sátán, mert nem gondolsz az Isten dolgaira, 
hanem az emberi dolgokra.” 

Mk 8:33 


