
A MAI PROGRAM     KÖZLEMÉNYEK 

  Naplemente 15:55                                                                
                       

9:30                                                 SZOMBATISKOLA 
 

Áhítat   Vízvári Aladár  
Szombatiskola   Egység Krisztusban 
   Egyházszervezet és egység  
 

10:45 ISTENTISZTELET 
 

Hirdetések  Tokics Ildikó  
 Óravezető  Vízvári Aladár  

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

Hálaige   Hugyecz Katalin                                Zsolt 20:2-6 
Hálaima   Takácsné Darabos Judit  
Gyermektörténet   
Vers 
Szolgálatok   

 Igeolvasás  Hugyecz Katalin                                   Lk 1:36-38                                                                                                               
 Igeszolgálat  Zarka Péter  
    Tehetetlenné lett, akinek semmi sem lehetetlen 

Ének   „Isten drága, szent szerelme…”                      108:1-2 
Ima   Zarka Péter  
Távozó ének            „Ó! égi jó Atyánk…”       334:1

   

17:00  SZOMBATZÁRÓ ÁHITAT   
     

    Zarka Péter  
    Gyermek karácsonyi ünnepély 

 

PÉNTEK 
 

18:00 SZOMBATKEZDŐ ÁHÍTAT  ZARKA PÉTER  
     

SZOMBAT 
 

9:30 SZOMBATISKOLA   Egység Krisztusban 
    Az egység végső helyreállítása  
 
10:50 ISTENTISZTELET ZARKÁNÉ TEREMY KRISZTINA  
    NEHÉMIÁS ÉS A FAL  
 
17:00 SZOMBATZÁRÓ ÁHÍTAT     ZARKÁNÉ TEREMY KRISZTINA  

„Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy 
 bölcs szívhez jussunk” 

     

KEDD ESTE  18:00 SZOMBATISKOLAI TANÍTÓGYŰLÉS 
SZERDA   10.00 IMAÓRA 
 

 

AKIKÉRT A KÖVETKEZŐ HÉTEN IMÁDKOZZUNK: 
 

Gyülekezetünkből: Nyári István, Ócsai Sándor és felesége, Orbán Gábor, Orbán 
Zoltán és családja, Orosz Istvánné, Örsi Mária, Pacsai Gabriella és családja, Pacsai 
Imre és felesége, ifj. Pacsai Imre és családja, Paniti Zoltán 

Betegeink: Balogh Lászlóné, Gál Ivánné, Molnár Szabó Ilona, Takács Lajos és 
felesége  
Imakérések: Imádkozzunk olasz testvérünk, Benjámin súlyosan beteg 
ismerőséért, Ritáért. Baksa Anikó kéri, hogy imádkozzunk kedves barátnőjéért, 
aki nagyon beteg, és barátnője családjáért.  
A Területről: Veszprémi Gyülekezet – Kalocsai Tamás és Szabó Attila lelkészek 

Dán Sándor édesanyjának állapota javult, Dán testvér köszöni az érte mondott imákat.  

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

Ma 17 órakor gyermek karácsonyi ünnepélyt tartunk gyülekezetünkben, gyermekek 
szolgálnak ezen az alkalmon. Mindenkit szeretettel várunk vissza, hogy együtt örüljünk a 
gyerekeknek. 

December 25-én és január 1-jén elmarad a szombatiskolai tanítógyűlés. 

December 31-én, hétfőn 17 órakor tartjuk évvégi hálaadó istentiszteletünket. Igét hirdet 
Ócsai Tamás unióelnök. 

December 31-én a hálaadó istentisztelet után közös szilveszterezést szervezünk 
gyülekezetünk tagjainak. Kérjük a testvéreket, hogy süteményt hozzanak erre az alkalomra. 

Január 5-én, szombat délelőtt úrvacsorai istentiszteletet tartunk, kérjük a diakónusokat, 
hogy értesítsék a hozzájuk beosztott testvéreket. 

Január 5-én, szombaton délben közös ebédre hívjuk a testvéreket. A szombatzáró áhítat 
ezen a napon 15 órakor fog kezdődni. 

Január 5-én szombaton 18 órakor Tied a dicsőség! címmel Ifjúsági Újévi Koncert lesz 

gyülekezetünkben. 

Január 9-19-ig Tíz napos imaközösséget tartunk egyházunkban. A részletekről a 
www.adventista.hu honlapon tájékozódhatunk. 

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 

http://www.adventista.hu/


                    „SZÜLETETT NÉKTEK MA A MEGTARTÓ”                                                   
 
 

„A dicsőség Királya mélyen megalázkodott, amikor eljött földünkre, hogy magára 
öltse az emberi természetet. Egyszerűek és kedvezőtlenek voltak életkörülményei. 
Dicsőségét eltakarta, hogy a külsejéből sugárzó fenség ne váljék az érdeklődés 
középpontjává. Mellőzött minden külső pompát. Gazdagság, világi tekintély vagy 
emberi nagyság nem ment meg egyetlen lelket sem a haláltól. Jézus szándéka az volt, 
hogy ne a földi dicsőség utáni vágy vonzza hozzá az embereket; aki Őt követi, azt 
csakis a mennyei igazság szépsége késztesse erre. A jövendölések régóta szóltak a 
Messiás jelleméről, és Jézus azt akarta, hogy az emberek Isten szavának 
bizonyságtevése alapján fogadják el Őt.  
Az angyalok csodálták a dicsőséges megváltási tervet. Figyelték, hogyan fogadja 
Isten népe az emberi testet öltött Isten Fiát. Angyalok jöttek a választott nép 
hazájába. Más nemzetek mesékben hittek és hamis isteneket imádtak. Ám arra a 
földre, amelyen Isten dicsősége megnyilatkozott, s ahol a próféciákból áradó 
világosság fénylett - lejöttek az angyalok. Láthatatlanul Jeruzsálembe, a szent 
kinyilatkoztatások hivatásos tanítóihoz és Isten házának szolgáihoz mentek. 
Zakariás - miközben papi szolgálatát teljesítette az oltár előtt - már kijelentést kapott 
Krisztus eljövetelének közelségéről. A Messiás útkészítője már megszületett, és 
küldetését csodák, jövendölések igazolták. Mindenfelé elterjedt a hír születéséről és 
küldetésének csodálatos jelentőségéről. Jeruzsálem mégsem készült Megváltója 
fogadására.  
A mennyei küldöttek megdöbbenve szemlélték annak a népnek a közömbösségét, 
amelyet Isten azért hívott el, hogy a szent igazság világosságát eljuttassa a világhoz. 
A zsidó nemzetet annak bizonyságául őrizte meg Isten, hogy Krisztusnak Ábrahám 
magvából, Dávid családjából kellett megszületnie; s ez a nép mégsem ismerte fel, 
hogy az Üdvözítő eljövetele már a küszöbön van. A templomban napról napra 
elvégezték az Isten Bárányára mutató reggeli és esti áldozatokat, de még ott sem 
készültek fogadására. A nemzet papjai és tanítói mit sem tudtak arról, hogy minden 
idők legnagyobb eseményének az ideje érkezett el. Ismételgették semmitmondó 
imáikat, végezték istentiszteleti szertartásaikat, hogy az emberek lássák azt, de 
eközben a gazdagságot és a világi tekintélyt hajszolták, és nem készültek fel a Messiás 
kinyilatkoztatására. Ez a közömbösség jellemezte az egész országot. Önző, világhoz 
ragaszkodó szívüket nem érintette az egész mennyet ujjongásra késztető öröm. Csak 
kevesen vágyakoztak arra, hogy meglássák a Láthatatlant. Ezekhez küldettek a 
menny követei.” 
 
            (Ellen G. White: Jézus élete – „Született néktek ma a Megtartó” c. fejezetből) 

GYÜLEKEZETI HÍREK 
 

2018. DECEMBER 22. 
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN! 

ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 
 

 

 

„Mert az Istennél semmi sem lehetetlen. Mondta pedig 
Mária: Ímhol az Úrnak szolgálója; legyen nékem a te 

beszéded szerint. És elment tőle az angyal.” 

Lk 1:37-38 


