
A MAI PROGRAM     KÖZLEMÉNYEK 

  Naplemente 15:56 

9:30                                                 SZOMBATISKOLA 

 
Áhítat   dr. Abaházi Attila   
Tanulmány   „EGYEDÜL HIT ÁLTAL” – A RÓMAI LEVÉL 

Jóval győzni meg a gonoszt 
 

10:50 ISTENTISZTELET 

 

 Hirdetések  Kormosné dr. Döbrei Zsuzsanna 
 Óravezető  Vízvári Aladár  

Kezdő ének  „Ó! nyíljatok meg szívkapuk…”                      95:1-3 
 Ima   Vízvári Aladár  
 Szolgálatok 
 Tized- és adományok begyűjtése 

Hálaige   Birtalan Mária Magdolna                      Préd 5:4-5 
Hálaima   Ráczné Ócsai Ella     
Szolgálatok   

 Igeolvasás  Birtalan Mária Magdolna                     Jn 10:17-18                                                  
 Igeszolgálat  Zarka Péter    

Fényes égi csillag                 
Ének   „Isten drága, szent szerelme…”              108:1-2 
Ima   Zarka Péter    
Távozó ének            „Áldja Isten életünket…”         329  

17:00 SZOMBATZÁRÓ ÁHÍTAT 
     

    Zarka Péter  

 

PÉNTEK 
 

18:00 SZOMBATKEZDŐ ÁHÍTAT  STRAMSZKI ISTVÁN      
 
     

SZOMBAT 
 

9:30 SZOMBATISKOLA   „EGYEDÜL HIT ÁLTAL” – A RÓMAI LEVÉL  
Keresztény életmód 

      
     

10:50 ISTENTISZTELET ZARKA PÉTER   
     

  
     

18:00 SZOMBATZÁRÓ ÁHÍTAT ZARKA PÉTER  
     

     

KEDD ESTE  18:00 SZOMBATISKOLAI TANÍTÓGYŰLÉS 
 

 

AKIKÉRT A KÖVETKEZŐ HÉTEN IMÁDKOZZUNK: 
 

Gyülekezetünkből: Kelemen Ferenc, Kelemen Irén, Kenyeres Anna, Kenyeres 
Erzsébet, Kenyeres Ildikó, dr.Kézdi Miklós, Király Ervin és családja, Király Thünde, 
Kisgyörgy Ervin és családja, Kiss Domokos és felesége 
 

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

A Területről: Veszprémi Gyülekezet – Kalocsai Tamás lelkész 

Fiatal házaspár keres rövid időre albérletet vagy kiadó szobát max. 3 hónapra. 
Érdeklődni: Zarka Péternél 30/664-3013. 

Egy idős testvérünknek működő automata mosógépre lenne szüksége. Molnár Imrét 
keresse, aki segíteni tudna. 

A Tábea Osztály köszöni a testvéreknek a süteményeket, ruhaadományokat, 
játékokat, melyekkel nagy örömet szereztünk a gyermekotthon lakóinak. 

Tájékoztatjuk a gyülekezetet, hogy Sándor Izabella januártól segítő lesz a „Noé 
Bárkája” óvodás gyermekiskolai csoportban.   

Ma délelőtt elmaradnak a gyermekiskolai foglalkozások. 

Kérjük, hogy ma, istentisztelet után minden gyermek menjen a gyermekiskolai 
termébe. 

December 27-én, szerdán elmarad a délelőtti imaóra. 

December 31-én, vasárnap 17 órakor évvégi hálaadó istentiszteletet tartunk. 
Utána meghívjuk a gyülekezetet egy közös vacsorára. Kérjük süteménnyel járuljunk 
hozzá az étkezéshez.  

December 31-én, vasárnap 20 órától programokkal, meglepetésekkel teli 
gyülekezeti szilveszterezést szervezünk. Kérjük, aki eljön, jelezze ma a kiragasztott 
regisztrációs lapon a kijáratnál vagy a Traktátnál. Kérjük süteményt, hidegtálat, 
üdítőt hozzunk erre az alkalomra. Mindenkit várunk szeretettel! 

Január 2-án, kedden elmarad a tanítói óra. 

Ma és a jövő héten is gyülekezetünk szükségleteire gyűjtjük adományainkat. 

  

HA ISTEN ÉLTET, A JÖVŐ HÉTEN 

ÁLLANDÓ HÉTKÖZNAPI ALKALMAINK 

HÍREINK 



                                FÉNYES ÉGI CSILLAG                                                                      
 
 

„’Amikor pedig megszületett Jézus a júdeai Bethlehemben, Heródes király 
idejében, ímé napkeletről bölcsek jöttek Jeruzsálembe, ezt mondván: Hol van a 
zsidók királya, aki megszületett? Mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és azért 
jöttünk, hogy tisztességet tegyünk néki’ (Mt 2:1-2).  
A keleti bölcsek filozófusok voltak; annak a hatalmas és befolyásos nemesi 
osztálynak tagjai, amely a nemzet vagyonának és tudásának legnagyobb részével 
rendelkezett. E nemesek közül sokan kihasználták a nép hiszékenységét. Mások 
viszont egyenes emberek voltak, akik a Gondviselés bizonyítékait kutatták a 
természetben. Őket becsületességükért és bölcsességükért nagyrabecsülték. 
Ilyen jelleműek voltak a Jézust felkereső bölcsek.  
Az isteni világosság minden időben beragyogja a pogányság sötétségét. Mialatt 
ezek a bölcsek az eget kutatták és a csillagok fényes pályájának rejtett titkait 
igyekeztek kideríteni, bepillanthattak a Teremtő dicsőségébe. Nagyobb 
világosság után vágyakoztak, és ezért a héber írásokhoz fordultak. Hazájukban 
őriztek olyan prófétai írásokat, amelyek isteni tanító eljövetelét jövendölték. 
Bálám - Isten egykori prófétája egyben mágus is volt. Annak idején a Szentlélek 
által megjövendölte Izrael fénykorát és a Messiás megjelenését. Próféciáit a 
hagyományok őrizték meg századokon át. Az Ószövetség azonban sokkal 
világosabban jelenti ki a Megváltó eljövetelét. A bölcsek örömmel ébredtek rá, 
hogy a Messiás eljövetele közel van, és az egész földet betölti majd Isten 
dicsőségének ismerete.  
A bölcsek rejtélyes égi fényt láttak azon az éjszakán, amikor Isten dicsősége 
beragyogta a bethlehemi dombokat. Amint a fény halványodott, egy fényes 
csillag jelent meg, és ott maradt az égen. Nem állócsillag volt és nem bolygó, 
ezért a jelenség különös érdeklődést váltott ki.  
A csillag fénylő angyalok távoli serege volt, de erről a bölcsek mit sem tudtak. 
Mégis az volt az érzésük, hogy ez a csillag különösen jelentős számukra. 
Papokkal és bölcselőkkel tanácskoztak, és átkutatták az ősi feljegyzéseket. Bálám 
jövendölése kijelenti: "Csillag származik Jákóbból és királyi pálca támad 
Izraelből" (4Móz 24:17). Ez a csillag lenne a Megígért előfutára? A bölcsek 
örömmel köszöntötték a mennyei igazság fényét, amely most már ragyogóbb 
sugarakkal áradt rájuk. Álomban utasítást kaptak, hogy induljanak az újszülött 
Fejedelem felkeresésére.” 
 

       (E.G. White: Jézus élete  –  „Láttuk az ő csillagát” c. fejezetből) 

GYÜLEKEZETI HÍREK 
 

2017. DECEMBER 23. 
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN! 

ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 
 
 

 

„Azért szeret engem az Atya, mert én leteszem az én életemet, 

hogy újra felvegyem azt... Van hatalmam letenni azt, és van 

hatalmam ismét felvenni azt. Ezt a parancsolatot vettem az 

én Atyámtól.” 

Jn. 10:17-18 


