
A MAI PROGRAM     KÖZLEMÉNYEK 

  Naplemente 15:53 
                                                                                       

9:30                                                 SZOMBATISKOLA 
 

Áhítat   Boros Sándor  
Szombatiskola   Egység Krisztusban 
   Egység az istentiszteletben  
 

10:45 ISTENTISZTELET 
 

Hirdetések  Tálas Enikő  
 Óravezető  Chelcea Dorin  

Kezdő ének  „Itt a szívem, égi Atyám…”                          218:1-3 
 Ima   Chelcea Dorin  
 Szolgálat 
 Tized- és adományok begyűjtése 

Hálaige   Baksa Anikó                                            Fil 4:6-7 
Hálaima   Boros Sándor  
Gyermektörténet Árvai Tamás  
Vers   Dr. Abaháziné Oláh Enikő 
Szolgálatok   

 Igeolvasás  Baksa Anikó                                  ApCsel 4:36-37                                                                                                               
 Igeszolgálat  Árvai Tamás  
    A vigasztalás Fia 1.  

Ének   „Drága hon, ragyogóbb, mint a nap…”            153:1-2 
Ima   Árvai Tamás  
Távozó ének            „Ó! égi jó Atyánk…”       334:1 
   

17:00  SZOMBATZÁRÓ ÁHITAT   
     

    Árvai Tamás 
    A vigasztalás Fia 2. (ApCsel 11:19-26) 

 

PÉNTEK 
 

18:00 SZOMBATKEZDŐ ÁHÍTAT  ORBÁN ZOLTÁN  
     

SZOMBAT 
 

9:30 SZOMBATISKOLA   Egység Krisztusban 
    Egyházszervezet és egység 
 
10:50 ISTENTISZTELET ZARKA PÉTER: Tehetetlenné lett, akinek  

semmi sem lehetetlen (Lk. 1:36-38)  
     
17:00 SZOMBATZÁRÓ ÁHÍTAT     ZARKA PÉTER 
 

    
KEDD ESTE  18:00 SZOMBATISKOLAI TANÍTÓGYŰLÉS 
SZERDA   10.00 IMAÓRA 
 

 

AKIKÉRT A KÖVETKEZŐ HÉTEN IMÁDKOZZUNK: 
 

Gyülekezetünkből: Molnár Patrícia és családja, Molnár Szabó Ilona, Mózsi János 
és felesége, dr. Náday Gyula, Nagy Attila, Nagy György és felesége, Nagy Jenőné, 
Nagy József, Nagyné Gál Vilma, Nagypál Győző és felesége, Nordfält Ágnes 

Betegeink: Balogh Lászlóné, Gál Ivánné, Molnár Szabó Ilona, Takács Lajos és 
felesége  
Imakérések: Imádkozzunk Dán Sándor beteg édesanyjáért, olasz testvérünk, 
Benjámin súlyosan beteg ismerőséért, Ritáért. Baksa Anikó kéri, hogy 
imádkozzunk kedves barátnőjéért, aki nagyon beteg, és barátnője családjáért.  
A Területről: Vecsési Gyülekezet – Henter Barna lelkész 

Munkanap van, figyeljünk a parkolási díj megfizetésére!!! 

Dr. Saáry Istvánné testvérünk temetése december 21-én, pénteken 11.00 
órakor lesz a Bartók Béla út 149. szám alatti urnatemetőben.  

Kedvezményes év végi könyvvásárt tart az Advent Kiadó 2018. nov. 26– dec. 
21-ig. A kedvezményes kiadványok listája az udvari hirdetőtáblán 
megtekinthető. 

Decemberben 20-án, 24-én, 25-én, 26-án, 29-én, 30-án, 31-én lenne szükség 
a segítségünkre hajléktalanszállón ételosztásában. Jelentkezés: Takácsné 
Darabos Judit misszióvezetőnél.  

Ma délután 14 órakor a Szülők köre alkalmon Árvai Pálma beszél a keresztény 
szexuális nevelésről. Szeretettel hívjuk a szülőket! 

December 22-én, jövő szombaton délelőtt Adventi ünnepélyt tartunk. 

December 31-én, hétfőn 17 órakor tartjuk évvégi hálaadó istentiszteletünket.  

Boldog Otthon címmel beszélgetős sorozat kezdődik 2019. év minden hónap 
utolsó szombatján 14 órai kezdettel. A beszélgetést vezeti Vízvári Aladár, 
előadó: Végh József, Zarka Péter. 

Ma és a jövő szombaton is gyülekezetünk szükségleteire adakozunk. 
 
 
 

HA ISTEN ÉLTET, A JÖVŐ HÉTEN 

ÁLLANDÓ HÉTKÖZNAPI ALKALMAINK 

HÍREINK 



                                AZ EVANGÉLIUM HÍRNÖKEI                                                                 
 
 

„Noha Pál és Barnabás a pisidiai Antiókhiában a pogányokhoz fordultak, azonban 
szüntelenül fáradoztak a zsidókért is; ahol csak alkalmuk kínálkozott, vagy ahol 
befogadták őket. Később Pál és munkatársai Thessalonikában, Korinthusban, 
Efézusban és más fontos városban prédikálták az evangéliumot, úgy zsidónak, mint 
pogánynak egyaránt. Isten országa építése terén a fősúlyt azonban attól kezdve a pogány 
országokra és olyan népekre helyezték, melyek keveset, vagy semmit sem tudtak még az 
igaz Istenről és szent Fiáról.  
Pálnak és munkatársainak részvét támadt szívében azok iránt, kik ’Krisztus nélkül valók 
voltak, Izráel társaságától idegenek és az ígéret szövetségeitől távolvalók’ voltak. Tehát 
’reménységük nem volt’ és ’Isten nélkül valók voltak e világon.’ Az apostoloknak a 
pogányok között végzett fáradhatatlan munkálkodása következtében megtanulták ’a 
vendégek és idegenek’, akik ’egykor távol voltak’, hogy ’közelvalókká lettek a Krisztus 
vére által’ és az ő engesztelő áldozatában való hit által ’polgártársai a szenteknek és 
cselédei az Istennek.’ (Eféz. 2, 12. 13. 19.) Pál hitben tört előre és állandóan azon 
fáradozott, hogy Isten országát felépítse azok között, kiket Izráel tanítói elhanyagoltak. 
Állandóan Jézus Krisztust magasztalta, mint ’a királyok Királyát és az urak Urát’ (1. Tim. 
6, 15.) és intette a hívőket, hogy ’meggyökerezvén és tovább épülvén Ó benne’ 
megerősödjenek a hitben. (Kol. 2, 7.)  
Akik hisznek, azoknak Krisztus a biztos alap. Erre az élő Kőre egyaránt építhetnek 
zsidók és pogányok. Elég nagy mindenki számára és elég erős, hogy az egész világ súlyát 
és terhét viselje. Ezt a tényt Pál maga is világosan felismerte. Mielőtt tanítói működését 
befejezte, a pogányok közül megtért hívők egyik csoportjához fordult, akik szilárdan 
kitartottak az evangéliumi igazság iránti szeretetükben. Így írt nekik: ’Ti, kik 
fölépíttettetek az apostoloknak és prófétáknak alapkövén, lévén a szegletkő maga Jézus 
Krisztus.’ (Ef. 2, 19. 20.)  
Mialatt az evangélium üzenete Pisidiában terjedt, az antiókhiai hitetlen zsidók, 
előítéletüktől elvakultan, fellázították ’az istenfélő és tisztességbeli asszonyokat és a 
városnak eleit és üldözést támaszfának Pál és Barnabás ellen, és kiűzték őket határukból.’ 
Ez a bánásmód nem tántorította el az apostolokat; emlékeztek Mesterük szavaira: 
’Boldogok vagytok, ha szidalmaznak és háborgatnak titeket és minden gonosz 
hazugságot mondanak ellenetek én érettem. Örüljetek és örvendezzetek, mert a ti 
jutalmatok bőséges a mennyekben; mert így háborgatták a prófétákat is, akik előttetek 
voltak’. (Máté 5, 11. 12.)  
  Az Evangélium szépen haladt előre; az apostoloknak volt rá okuk, hogy bizakodók 
legyenek. A pisidiaiak között Antiókhiában folytatott munkájuk gazdagon 
gyümölcsözött. Az ott visszahagyott hívők is, noha időnként egyedül folytatták a 
munkát, ’betelnek vala örömmel és Szent Lélekkel’.” 
 

     Ellen G. White: Apostolok története – Az evangélium hírnökei c. fejezetből) 

GYÜLEKEZETI HÍREK 
 

2018. DECEMBER 15. 
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN! 

ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 
 

 

„József is, ki az apostoloktól Barnabásnak neveztetett el 
(ami megmagyarázva annyi, mint Vigasztalás Fia), Lévita, 

származása szerint ciprusi. Mivelhogy néki mezője volt, 
eladván, a pénzt elhozta, és az apostolok lábainál letette.”  

ApCsel 4:36-37 


