
A MAI PROGRAM     KÖZLEMÉNYEK 

  Naplemente 16:01 

9:30                                                 SZOMBATISKOLA 

 
Áhítat   Molnár Imre   
Tanulmány   „EGYEDÜL HIT ÁLTAL” – A RÓMAI LEVÉL 

Keresztény életmód 
 

10:50 ISTENTISZTELET 

 

 Hirdetések  ifj. Fekete István  
 Óravezető  Bugyi Krisztián  

Kezdő ének  „Nagy kegyelmed árad…”                               57:1-3 
 Ima   Bugyi Krisztián  
 Szolgálat 
 Tized- és adományok begyűjtése 

Hálaige   Tálas Enikő                              3Móz 27:30-32,34 
Hálaima   Vízvári Aladár      
Gyermektörténet    
Szolgálatok   

 Igeolvasás  Tálas Enikő                                        Mt 25:20-21                                     
 Igeszolgálat  Zarka Péter    

Sikerünk Istentől függ                 
Ének   „Mennyei otthonom: Éden…”              150:1-2 
Ima   Zarka Péter    
Távozó ének            „Áldja Isten életünket…”         329 
  

17:00 SZOMBATZÁRÓ ÁHÍTAT 
     

    Zarka Péter  
     

 

PÉNTEK 
 

18:00 SZOMBATKEZDŐ ÁHÍTAT  ZARKA PÉTER      
 
     

SZOMBAT 
 

9:30 SZOMBATISKOLA  SÁFÁRSÁG: A SZÍV INDÍTÉKAI 
    Az anyagiasság hatása  

 
     

10:30 ISTENTISZTELET ZARKA PÉTER  
    Úrvacsora  

  
     

17:00 SZOMBATZÁRÓ ÁHÍTAT ZARKA PÉTER  
      

 
KEDD ESTE  18:00 SZOMBATISKOLAI TANÍTÓGYŰLÉS 
SZERDA   10.00 IMAÓRA 
 

 

AKIKÉRT A KÖVETKEZŐ HÉTEN IMÁDKOZZUNK: 
 

Gyülekezetünkből: Kiss Ervin, Kiss György és felesége, Knezsovits Bogdánné, 
Knezsovits Ibolya, Kocsis Jenő és felesége, Kodori Lajos és felesége, Kohulák 
Ferencné, Kohulák Mária, Kokovay Sándorné, Kolozsi Sándorné 
 

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

Imakérések: Reimanné Évike eltörte a könyökét, imádkozzunk érte! 
A Területről: Zalaegerszegi Gyülekezet – Kis István lelkész 

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

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

Kérjük, hogy ma, istentisztelet után a Tesz-Vesz szervezők egy megbeszélésre 
menjenek az emeleti tárgyaló szobába.  

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

December 31-én, holnap 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. Kérjük akik jönnek, hozzanak gyermekkori fényképet magukról 
és adják át 19 óráig Bugyi Krisztiánnak. Mindenkit várunk szeretettel! 

Január 2-án, kedden elmarad a tanítói óra. 

Január 6-án, jövő szombaton úrvacsora lesz gyülekezetünkben. Kérjük, hogy a 
diakónusok hívják a testvéreket az ünnepélyes alkalomra. 

Január 7-én, jövő vasárnap 15 órakor Tesz-Vesz Gyülekezet! Téma: A hűséges 
Mózes. Hívjunk kisgyermekes családokat! 

Ma és a jövő héten is gyülekezetünk szükségleteire gyűjtjük adományainkat. Látjátok, 
hogy sikerült megvenni két nagyobb TV készüléket a kivetítéshez a földszintre és a 
karzatra. Fel kell újítanunk a technikai asztalt és technikáját. Kérjük támogassátok 
ezt a bővítést. Köszönjük!!! 

Áldott új évet, Istennel szerzett tapasztalatokat kívánunk 
mindenkinek! 

HA ISTEN ÉLTET, A JÖVŐ HÉTEN 

ÁLLANDÓ HÉTKÖZNAPI ALKALMAINK 

HÍREINK 



                                          HŰ SZOLGA                                                                                 
 
 
 

 „Már csak kevés ideig kell harcra buzdítanunk magunkat, mert Krisztus eljön és 
a lázadásnak az utolsó fejezete is lezárul. Még meg kell tennünk a végső 
erőfeszítéseket, hogy Krisztusért és országának előrehaladásáért dolgozzunk. 
Egyesek, akik a frontvonalon álltak és buzgón küzdöttek a betolakodó gonosz 
ellen, elestek őrhelyükön, mások bánatosan nézik az elesett hősöket. De nincs 
idő abbahagyni a munkát. Zárniuk kell soraikat, ki kell venniük a zászlót a 
mozdulatlan kezekből és újult erővel védeni az igazságot és Krisztus tiszteletét. 
Úgy kell védekezni a bűn és a sötétség erői ellen, mint még soha. Az idő erőteljes 
és határozott cselekvést követel meg azoktól, akik a jelenvaló igazságban hisznek. 
Elveikkel és példájukkal egyaránt tanítaniuk kell az igazságot.  
Ha úgy tűnik, hogy Üdvözítőnk eljövetele késik, ha a csapások súlya alatt 
roskadozunk és a nehéz munka megviselt, türelmetlenül várjuk megbízatásunk 
végét és azt, hogy jutalmul eltávozhassunk a háborúból, akkor véssük 
emlékezetünkbe - s ez a visszaemlékezés tartsa féken zúgolódásunkat -, hogy 
Isten azért hagy még a földön bennünket, hogy viharok és konfliktusok érjenek, 
s így tökéletesítsük keresztény jellemünket. Azt akarja, hogy jobban megismerjük 
Istent, a mi Atyánkat és Krisztust, idősebb testvérünket és menjünk el a 
munkába a Mester szolgálatában és mentsünk lelkeket Krisztusnak, s végül 
boldogan halljuk e szavakat: ’Jól vagyon jó és hű szolgám, ... menj be a te uradnak 
örömébe.’ (Mt 25:21)  
Légy türelmes, keresztény harcostársam! Még egy kevés idő, és aki eljövendő, el 
fog jönni. Már majdnem vége a megpróbáló várakozás, az őrködés és a 
panaszkodás éjszakájának. Hamarosan megkapjuk jutalmunkat, beköszönt az 
öröklét hajnala. Most nincs idő az alvásra és arra, hogy haszontalan 
sajnálkozásokba merüljünk. Aki most megkockáztatja az alvást, a jó cselekedetek 
gazdag lehetőségeit szalasztja el. Azt az áldott kiváltságot kaptuk az Úrtól, hogy 
kévéket gyűjtsünk a nagy aratásban; és minden megmentett lélek egy további 
csillagot jelent Jézus, drága Üdvözítőnk koronájában. Ki olyan türelmetlen, hogy 
most letegye fegyverzetét? Ha még egy kicsit kitart a csatában, új győzelmeket 
arathat és új diadalemlékeket gyűjthet az örökkévalóságra.” 
 

(E.G. White: A Szentlélek eljő reátok  –  A Fővezér parancsait követve c. fej.) 

GYÜLEKEZETI HÍREK 
 

2017. DECEMBER 30. 
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN! 

ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 
 

 

 

„Jól vagyon jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra 
bízlak ezután; menj be a te uradnak örömébe.” 

Mt 25:21 


