
A MAI PROGRAM     KÖZLEMÉNYEK 

  Naplemente 16:00 
                                                                                       

9:30                                                 SZOMBATISKOLA 
 

Áhítat   Vízvári Aladár  
Szombatiskola   Egység Krisztusban 
   Az egység végső helyreállítása  
 

10:45 ISTENTISZTELET 
 

Hirdetések  Krajcsik Ramón 
 Óravezető  ifj. Fekete István   

Kezdő ének  „Nagy kegyelmed árad…”                               57:1-3 
 Ima   ifj. Fekete István  
 Szolgálat 
 Tized- és adományok begyűjtése 

Hálaige   Birtalan Mária                                 5Móz 8:17-18  
Hálaima   Rohánszki Lászlóné  
Gyermektörténet Zarkáné Teremy Krisztina  
Vers   Boros-Kovács Szilvia 
Szolgálatok   

 Igeolvasás  Birtalan Mária                                           Neh 2:18                                                                                                               
 Igeszolgálat  Zarkáné Teremy Krisztina  
    Nehémiás és a fal  

Ének   „Mennyei otthonom: Éden…”                        150:1-2 
Ima   Zarkáné Teremy Krisztina  
Távozó ének            „Ó! égi jó Atyánk…”       334:1 
   

17:00  SZOMBATZÁRÓ ÁHITAT   
     

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

 

PÉNTEK 
 

18:00 SZOMBATKEZDŐ ÁHÍTAT  BÁCSI MIKLÓS  
     

SZOMBAT 
 

9:30 SZOMBATISKOLA   Jelenések könyve: A patmoszi evangélium
  

 

10:50 ISTENTISZTELET DR. ŐSZ-FARKAS ERNŐ                                                                  
FÜLBELÖVÉS ÉS ÚRVACSORA - 2 MÓZ 21, 2-6 

     

15:00 SZOMBATZÁRÓ ÁHÍTAT     DR. SZABÓ JÁNOS  
 

18.00    DR. SZABÓ JÁNOS 
TIED A DICSŐSÉG! Ifjúsági Hálaadó Koncert 

 

KEDD ESTE  18:00 SZOMBATISKOLAI TANÍTÓGYŰLÉS 
SZERDA   10.00 IMAÓRA 
 

 

AKIKÉRT A KÖVETKEZŐ HÉTEN IMÁDKOZZUNK: 
 

Gyülekezetünkből: Papp János és felesége, Papp Lajosné, Paraghy Gábor, Perecsényi 
Norbert, Rácz János és felsége, Ráczné Koska Marianna, Ráduly András, Rajki Jánosné, 
Rohánszki Lászlóné, Rostás Máté és családja 
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: Zalaegerszegi Gyülekezet – Frend László lelkész 

December 31-én, hétfőn 17 órakor tartjuk évvégi hálaadó istentiszteletünket. Igét 
hirdet Ócsai Tamás unióelnök. Ezen az alkalmon szeretnénk elbúcsúzni Zarka Pétertől 
és feleségétől Zarkáné Teremy Krisztinától, akik januártól más területen folytatják 
szolgálatukat.    

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

Január 1-jén elmarad a szombatiskolai tanítógyűlés. 

2019. januárjától gyülekezetünknek Dr. Szabó János lesz a lelkésze, akinek Járai Zsolt 
segíti a munkáját segédlelkészként. Január 5-én szombaton délelőtt kerül sor az 
ünnepélyes lelkészi beiktatásra. 

Ugyanezen a napon, 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 
kerül megrendezésre gyülekezetünkben.. 

Január 6-án, vasárnap 15 órától Tesz-Vesz gyülekezet lesz gyülekezetünkben.  Téma: 
Jézus második misszióútja – Tanításai és az emberek megvendégelése. 

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/


                                             A FAL ÉPÍTŐI                                                                                
 
 

„Nehémiás egész lelkével benne volt a vállalkozásban. Reménysége, tettereje, 
lelkesedése, eltökéltsége ugyanezzel a szent bátorsággal és fennkölt szándékkal hatotta 
át a többieket is. Minden ember egy-egy Nehémiássá vált a maga helyén, szomszédja 
szívét és kezét erősítve. Amikor Izráel ellenségei meghallották, hogy mit akarnak a zsidók 
csinálni, kinevették őket, és ezt mondták: ’Mit akartok csinálni? Talán a király ellen 
akartok föllázadni?’ Nehémiás így válaszolt: ’Maga a menny Istene ad nekünk sikert, és 
mi az ő szolgáiként kezdjük el az építést. Nektek azonban semmi részetek és jogotok 
nincs, emléketek sem marad Jeruzsálemben.’ 
Elsők között a papokat ragadta magával Nehémiás lelkesedése. Befolyásos tisztségüknél 
fogva sokat tehettek a munka előbbrevitelére vagy hátráltatására. Készséges 
együttműködésük már az induláskor sokban hozzájárult a sikerhez. Izráel fejedelmeinek 
és vezetőinek többsége jelesen állt hozzá kötelességéhez, és ezeket a hittel teljes 
embereket Isten könyve megdicséri. A tekóai előkelők azonban ’nem hajtották a 
nyakukat uruk szolgálatába’. E rest szolgák gyalázattal megbélyegzett emlékét 
megörökítették a későbbi nemzedékek figyelmeztetésére.  
Minden vallásos mozgalomban vannak olyanok, akik - bár nem tagadják, hogy az ügy az 
Istené - elzárkóznak, és nem hajlandók segíteni. Jó volna, ha a mennyei feljegyzésekre 
gondolnának - arra a könyvre, amelyből nem marad ki semmi, nincs benne tévedés, - 
amelyek alapján meg lesznek ítélve. Isten szolgálatára visszautasított minden alkalmat 
feljegyeznek abban; ugyancsak a hitből és a szeretetből fakadó tettek is örök emlékezetre 
vannak fenntartva.  
Nehémiás jelenlétének ösztönző befolyása mellett a tekóai előkelők példájának nem 
nagy súlya volt. A népet általában a hazaszeretet és a buzgóság fűtötte. Jó képességű és 
befolyásos emberek csoportokba szervezték a polgárság különböző osztályait. Minden 
vezető felelősséget vállalt a fal egy bizonyos részének felépítéséért. Egyesekről azt 
olvassuk, hogy ’éppen a maga házával szemben’ javítgatott.  
Nehémiás tettereje akkor sem csökkent, amikor a munka ténylegesen megkezdődött. 
Felkészülve minden eshetőségre, fáradhatatlan éberséggel ellenőrizte az építkezést, 
irányította a munkásokat, meglátta az akadályokat. A három mérföld hosszúságú fal 
mentén állandóan érezhető volt befolyása. Kellő időben mondott szavakkal bátorította 
a félénkeket, felrázta a lustákat, megdicsérte a szorgalmasakat. Közben állandóan figyelte 
ellenségeik mozdulatait, akik időről időre bizonyos távolságban összegyűltek és 
tárgyaltak, mintha valami gonoszságot terveznének. Majd közelebb húzódva a 
munkásokhoz, megkísérelték figyelmüket másfelé terelni.” 

     
              Ellen G. White: Próféták és királyok – A fal építői c. fejezetből) 

GYÜLEKEZETI HÍREK 
 

2018. DECEMBER 29. 
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN! 

ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 
 

 

„És megjelentettem nékik az én Istenemnek rajtam nyugvó 
jó kegyelmét, és a király beszédeit is, amelyeket nékem 

szólt, és mondták: Keljünk fel és építsük meg! És 
megerősítették kezeiket a jóra.”  

ApCsel 4:36-37 


