
A MAI PROGRAM     KÖZLEMÉNYEK 

  Naplemente 17:59 

9:30                                                 SZOMBATISKOLA 

 
Áhítat   ifj. Fekete István 
Szombatiskola   Egység Krisztusban 
   A széthúzás okai 
 

10:50 ISTENTISZTELET 

 
Hirdetések  Tálas Enikő   

 Óravezető  Tyentés László  
Kezdő ének  „Imádjuk őt, mint a szentségnek Istenét…”        20:1-4 

 Ima   Tyentés László  
 Szolgálat 
 Tized- és adományok begyűjtése 

Hálaige   Tyentés Emese                              Zsolt 56:11-14 
Hálaima   Krajcsik Ramón  
Gyermektörténet Vízvári Aladár  
Vers   Király Ildikó 
Szolgálatok   

 Igeolvasás  Tyentés Emese                                            Jel 3:5                                                                
 Igeszolgálat  Végh József        

Hogyan győzhetek?  
Ének   „Ó! jöjj el, Isten Lelke…”                             159:1,4 
Ima   Végh József  
Távozó ének            „Ó! égi jó Atyánk…”       334:1 
   

18:00  SZOMBATZÁRÓ ÁHITAT   
     

    Takácsné Darabos Judit  
    A globális felmelegedés - avagy hogy is van ez? 

 

PÉNTEK 
 

18:00 SZOMBATKEZDŐ ÁHÍTAT  ZARKA PÉTER    
     

SZOMBAT 
 

9:30 SZOMBATISKOLA   Egység Krisztusban  
    „Hogy mindnyájan egyek legyenek” 
 
10:50 ISTENTISZTELET ZARKA PÉTER  
    KERESZTSÉGEK EMLÉKNAPJA 
 

18:00 SZOMBATZÁRÓ ÁHÍTAT    ZARKA PÉTER  
    

KEDD ESTE  18:00 SZOMBATISKOLAI TANÍTÓGYŰLÉS 
SZERDA   10.00 IMAÓRA 
 

 

AKIKÉRT A KÖVETKEZŐ HÉTEN IMÁDKOZZUNK: 
 

Gyülekezetünkből: dr. Erdélyi László és felesége, Erdélyi Lászlóné, Fekete Ibolya, 
Fekete István és felesége, ifj. Fekete István, Fleischer Zoltán és családja, Füredi 
Mihály, Gábor Éva, Gábor Gábor és családja, Gábor Stefan és családja 
Betegeink: Ács Ernőné, Balogh Lászlóné, Cserbik Jánosné, Gál Ivánné, Molnár 
Ilona, dr.Saáry Istvánné, Takács Lajos és felesége, dr.Tarjáni Géza 
Imakérések: Gábor Gábor testvér kórházba került, gondoljunk rá imáinkban. 
Imádkozzunk Dán Sándor beteg édesanyjáért, Hangyás Lilikéért és olasz testvérünk, 
Benjámin súlyosan beteg ismerőséért, Ritáért.  
A Területről: Salgótarjáni Gyülekezet – Ömböli Krisztián lelkész 

Felhívjuk a jelenlévők figyelmét, hogy ma munkanap van, a parkolásért fizetni kell. 

Korondi Erzsébet - gyülekezetünkbe régebben rendszeresen járó testvérnő – kéri, hogy 
imádkozzunk érte, mert megbetegedett és nagy fájdalmai vannak. Nagyon örülne 
testvérnők látogatásának. Molnár Imrét kereshetjük bővebb tájékoztatásért. 

Ismételten kérjük, hogy a szülők ellenőrizzék, hogy a gyermek a gyermekiskolai 
foglalkozásra rágó és mobiltelefon nélkül menjen.  

Ma délben, az istentisztelet után a Tábea Osztály megbeszélést tart. Minden tábea 
tagot szeretettel várunk az emeleti kisteremben. 

Október 15-én, hétfőn 18 órakor lesz a Bibliai Szabadegyetem Jelenések könyve 
sorozatának következő előadása, melynek címe: Isten elpecsételt népe. Előadó: 
Stramszki István. Szeretettel várjuk az érdeklődőket!   

Október 17-én, szerdán 18 órakor gyülekezetünkben az Orvosmuzsikusok Egyesülete 
koncertet tart „Orvosok a zenében” címmel. Szeretettel hívunk minden érdeklődőt! 

Október 27-én, szombaton 14.30-tól „Mozdulj ki!” A Misszió Osztály szeretettel hívja 
a testvéreket, hogy menjünk ki az emberek közé beszélgetni, könyveket osztani. Az 
érdeklődők keressék Takácsné Darabos Juditot. 

A meghirdetett Szülők köre sorozat október 27-ei alkalma elmarad (a szülők, családok 
közül többen részt vesznek a Golgota utcában aznapra meghirdetett hitéleti 
konferencián). Így az első alkalmat november 17-én 14 órakor tartjuk, Zarkáné Teremy 
Krisztina vezetésével. Cím: Hogyan szerettessük meg Jézust gyermekeinkkel? Szeretettel 
hívjuk a szülőket erre az alkalomra. 

Az őszi szünetben, október 28-tól november 1-ig, délutánonként itt a gyülekezetben 
zenei továbbképzést tart Fekete István azoknak az érdeklődőknek, akik hangszerrel 
rendelkeznek vagy szeretnek énekelni. Részletek a faliújságon. 

Ma és a jövő szombaton is gyülekezetünk szükségleteire adakozunk.

HA ISTEN ÉLTET, A JÖVŐ HÉTEN 

ÁLLANDÓ HÉTKÖZNAPI ALKALMAINK 

HÍREINK 



                                NEVÜNK AZ ÉLET KÖNYVÉBEN                                                         
 
 

„’Aki győz, az fehér ruhákba öltözik; és nem törlöm ki annak nevét az élet 
könyvéből, és vallást teszek annak nevéről az én Atyám előtt és az ő angyalai 
előtt.’ (Jel 3:5)  
Az a kifejezés, hogy ’aki győz’ arra figyelmeztet, hogy mindannyiunknak 
győznünk kell valami felett. Aki győz, az Krisztus igazságának fehér ruhájába 
öltözik, s róla írja a Biblia, hogy ’nem törlöm ki annak nevét az élet könyvéből, 
és vallást teszek annak nevéről az én Atyám előtt és az ő angyalai előtt.’ Ó, 
mekkora kiváltság győztesnek lenni, akinek nevéről maga a Megváltó tesz vallást 
Atyja előtt! És amikor győztesekként ’fehér ruhákba’ öltözünk, az Úr ugyanolyan 
valóságosan el fogja ismerni hűségünket, mint tette azt a korai keresztény egyház 
idejében. Az Úr elismerte, hogy ’van Sárdisban egy kevés neved... akik nem 
fertőztették meg ruháikat’, s mi is fehér ruhában járhatunk Megváltónkkal, mert 
engesztelő áldozata által érdemesnek talál arra.  
Drága barátaim, e bátorító ígéretek fényében mennyire kellene törekednünk arra, 
hogy olyan jellemet fejlesszünk ki, mely képessé tesz bennünket arra, hogy 
megálljunk az Isten Fia előtt! Csak azok tudják elviselni jelenlétének dicsőségét, 
amikor megjelenik ’hatalommal és nagy dicsőséggel’, akik igazságának ruháját 
öltötték fel magukra.  
Győztesnek lenni nagyon sokat jelent. Az ellenség befolyását és gonosz eszközeit 
állhatatosan vissza kell utasítanunk. Minden percben résen kell lennünk. 
Egyetlen pillanatra sem veszíthetjük szem elől Krisztust és hatalmát, mely 
megvéd minket a megpróbáltatás órájában. Kezünket az övébe kell helyeznünk, 
s így hatalmának ereje fenn fog tartani minket.  
Az Igaz Tanúbizonyság kijelenti: ’adtam elődbe egy nyitott ajtót.’ (8. vers) 
Köszönjük ezt meg Istennek szívünkkel, lelkünkkel és ajkunkkal egyaránt, és 
tanuljunk meg úgy közeledni hozzá, mint egy nyitott ajtón keresztül, bízva 
abban, hogy szabadon járulhatunk hozzá kéréseinkkel, mert ő hallja azokat és 
válaszol is rájuk. Az ő erejébe vetett élő hit által segít nekünk, hogy erőt 
kaphassunk ahhoz, hogy - a győzelem biztos reményében - megharcoljuk a hit 
harcát.” 
(Ellen G. White: A Szentlélek eljő reátok – Nevünk az élet könyvében c. fejezet) 

GYÜLEKEZETI HÍREK 
 

2018 OKTÓBER 13. 
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN! 

ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 
 

 

„Aki győz, az fehér ruhákba öltözik; és nem törlöm ki 
annak nevét az élet könyvéből, és vallást teszek annak 

nevéről az én Atyám előtt és az ő angyalai előtt.” 

Jel 3:5 


