
A MAI PROGRAM     KÖZLEMÉNYEK 

  Naplemente 16:04 

9:30                                                 SZOMBATISKOLA 

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

Győzelem a bűn felett 
 

10:50 ISTENTISZTELET 

 

 Hirdetések  Hadházi-Borsos Réka  
 Óravezető  Vízvári Aladár   

Kezdő ének  „Erős vár a mi Istenünk…”                          285:1-3 
 Ima   Vízvári Aladár   
 Szolgálat 
 Tized- és adományok begyűjtése 

Hálaige   Tajti Enikő                                     2Kor 9:9-13 
Hálaima   Tyentés Emese    
Gyermektörténet    
Szolgálatok   

 Igeolvasás  Tajti Enikő                                 
 Igeszolgálat  Ferencz-Zorgel József Attila   

Új föld                    
Ének   „A könyörgésem hozzád száll…”              283:1-2 
Ima   Ferencz-Zorgel József Attila   
Távozó ének            „Áldja Isten életünket…”         329  

18:00 SZOMBATZÁRÓ ÁHÍTAT 
     

    Ferencz-Zorgel József Attila  
    Reformációs emlékünnepély  

 

PÉNTEK 
 

18:00 SZOMBATKEZDŐ ÁHÍTAT  ZARKA PÉTER     
 
     

SZOMBAT 
 

9:30 SZOMBATISKOLA   „EGYEDÜL HIT ÁLTAL” – A RÓMAI LEVÉL  
Róma 7 embere  

      
     

10:50 ISTENTISZTELET GYETVAI GELLÉRT   
    Távozz tőlem, Sátán! Mk 8: 31-38 

  
     

18:00 SZOMBATZÁRÓ ÁHÍTAT IFJÚSÁGI PRÉDIKÁCIÓK 
    

 

 

AKIKÉRT A KÖVETKEZŐ HÉTEN IMÁDKOZZUNK: 
 

Gyülekezetünkből: Csókásiné Molnár Éva és családja, Dán Sándor és felesége, David 
Gábriel, Dienes Károly, Dienes Károlyné, Döbrei Gábor és családja, Dragiša Ivkovic, 
Drahotta Sándor, Erben Elvíra, dr. Erdélyi László és felesége 
 

Betegeink: Ács Ernőné, Balla Zsuzsa, Brust Zsuzsa, Gál Ivánné, Kokovai Sándorné 
Ili, dr. Saáry Istvánné Ibi, Takács Lajos és felesége 
Imakérések: Váradiné Ócsai Eszter, dr.Szigeti Jenő, Simon Zoltán, Vízvári Aladár 
szülei, dr.Abaházi Attila testvérek az elmúlt napokban, hetekben műtéteken estek át. A 
körülményekhez képest jól vannak, mindannyian köszönik a testvérek imáit. 
Imádkozzunk Gábor Stefán feleségéért, Marikáért, és folytassuk az imát Hangyás Liliért.  
 

A Területről: Szombathelyi Gyülekezet – Szilvási Csaba lelkész 

Szeretettel köszöntjük gyülekezetünkben Ferencz-Zorgel József Attila lelkészt és 
családját, a Reménység Férfikórust és kedves családtagjaikat Mezőfeléből. Köszönjük az 
egész napi szolgálatukat! 

A gyermekiskolai tanítók kérik a szülőket, hogy (az óvodás csoport kivételével) a 
foglalkozás alatt ne tartózkodjanak a gyermekiskolai termekben.  

Megjelent a Fegyvertelen katona c. film DVD-n, ami ajándéknak is kiválóan alkalmas. 
Kedvezményes ára: 2000,- Ft. Ma kapható a traktátban. Megrendelhető a 
rek@adventista.hu e-mail címen vagy Tokics Marikánál. Részletek a faliújságon.  

Ne felejtsék el a gyerekek, hogy ma istentisztelet után csengettyű próba, 17 
órakor pedig furulya próba lesz!   

Ma 18 órakor reformációs emlékünnepélyt tartunk gyülekezetünkben. Meghívó a 
bejáratnál elvehető. Szeretettel várjuk az érdeklődőket! 

November 19-én, holnap 10 órától gyermektanítók és szülők képzése lesz a Szüret 
utcai gyülekezetben. Szeretettel várnak minden érdeklődőt. Részletek a faliújságon. 

November 20-án, hétfőn 18 órakor folytatódik a BSZE sorozatunk. Cím: Jézus 
kihallgatása Heródes Antipász előtt; második kihallgatás Pilátus előtt; Jézus keresztre 
feszítése. Előadó: Zarka Péter 

November 23-án, csütörtökön 19.30-kor a Mátyás templomban komolyzenei koncert 
lesz Bach, Mozart, C Frank műveiből.  A belépés ingyenes, önkéntes adakozásra 
lehetőséget biztosítanak. 

Az árvaotthonban múlt vasárnap több helyiséget, lakószobát sikerült kifesteni a gyerekek 
és a nevelők nagy örömére. Köszönjük a festőknek az áldozatos munkát! November 
26-án, vasárnap újra elmegyünk, és még néhány helyiséget kifestünk. Ezen a napon 
lehetőség lesz találkozni, sportolni a gyerekekkel is. Aki szívesen eljönne, kérjük jelezze 
Bugyi Krisztiánnak.  

Ma és a jövő héten is gyülekezetünk szükségleteire gyűjtjük adományainkat.

HA ISTEN ÉLTET, A JÖVŐ HÉTEN 

HÍREINK 

mailto:rek@adventista.hu


                                 A SZENTEK ÖRÖKSÉGE                                                                
 
 

„A mennyei udvarok békéjét és összhangját nem rontja meg a durvák, 
barátságtalanok jelenléte. 
A mennyben minden nemes és magasztos. Mindenki a másik érdekét és 
boldogságát keresi. Senki sem törődik önmagával. Minden szent lény fő öröme, 
hogy biztosítsa a körülötte lévők örömét és boldogságát.  
Úgy látszott, mintha ott lennék, ahol minden béke, ahová a föld viharos viszályai 
sohasem jutnak el; a menny az igazságosság királysága, ahová minden szent, 
tiszta és áldott össze van gyűjtve, tízezerszer tízezren és ezerszer ezren 
boldogságban, tiszta meghittségben, Istent és a trónon ülő Bárányt dicsérve 
élnek és járnak.  
Hangjuk tökéletes összhangban van. Sohasem tesznek egymásnak rosszat! A 
menny fejedelmei és hatalmas uralkodói felülmúlják egymást a jóban, keresvén a 
másik boldogságát és örömét. A legnagyobb ott a legkisebb önbecsülésben, és a 
legkisebb a legnagyobb hálájában és szeretetének gazdagságában.  
Ott nincs sötét tévedés, mely elborítja az értelmet. Az igazság és ismeret, amely 
világos, erős és tökéletes, minden kételyt eltávolít és a kétkedés homálya nem 
vetíti káros hátrányait boldog lakóira. Semmi vita nem rontja a menny édes, 
tökéletes békéjét. Lakói nem ismerik a bánatot, szomorúságot, könnyet. Minden 
tökéletes összhangban, tökéletes rendben és tökéletes boldogságban van... A 
menny olyan otthon, ahol együttérzés él minden szívben és minden tekintet ezt 
fejezi ki. A szeretet ural mindent. Nincsenek civódó elemek, és nincs szavaknak 
hangzavara, vitája vagy csatája. 
A jó és gonosz tudásának fája többé nem nyújt alkalmat a kísértésre. Ott nem 
lesz kísértő, és így nem lesz lehetőség a gonosz elkövetésére.  
Az angyalok és a megváltott szentek győzelmi kiáltását hallottam, ami tízezer 
hangszerként hallatszott, mert sátán többé nem bántja, s nem kísérti őket, és 
mert más világok lakói is megszabadultak jelenlététől és kísértéseitől.” 

 
(E.G. White: Utolsó napok eseményei – A szentek öröksége c. fejezetből) 

 
 
 

 

KEDD ESTE  18:00 SZOMBATISKOLAI TANÍTÓGYŰLÉS 
SZERDA   10.00 IMAÓRA 

GYÜLEKEZETI HÍREK 
 

2017. NOVEMBER 18. 
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN! 

ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 
 
 

 

KÜLÖN SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK 

GYÜLEKEZETÜNKBEN                                         

MEZŐFELÉBŐL ÉRKEZETT TESTVÉREINKET! ÁLLANDÓ HÉTKÖZNAPI ALKALMAINK 


