
A MAI PROGRAM     KÖZLEMÉNYEK 

  Naplemente 16:05 

9:30                                                 SZOMBATISKOLA 
 

Áhítat   Dán Sándor  
Szombatiskola   Egység Krisztusban 
   Konfliktushelyzetben 
 

10:50 ISTENTISZTELET 
 

Hirdetések  Chelcea Dorin   
 Óravezető  Pacsai Imre  

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

Hálaige   Pacsainé Kleinert Teréz                       2Kor 9:6-8 
Hálaima   Orbán Zoltán   
Gyermektörténet Zarkáné Teremy Krisztina  
Vers   Szentes Klára  
Szolgálatok   

 Igeolvasás  Pacsainé Kleinert Teréz                              Jel 15:3                                                                                                
 Igeszolgálat  Zarkáné Teremy Krisztina  

Mózes és a Bárány éneke  
Ének   „A könyörgésem hozzád száll…”                   283:1-2 
Ima   Zarkáné Teremy Krisztina  
Távozó ének            „Ó! égi jó Atyánk…”       334:1 
 
 

18:00  SZOMBATZÁRÓ ÁHITAT   
     

    Zenei áhítat – Zarkáné Teremy Krisztina 
    Orvos Muzsikusok Egyesületének koncertje   

 

PÉNTEK 
 

18:00 SZOMBATKEZDŐ ÁHÍTAT  VÉGH JÓZSEF  
     

SZOMBAT 
 

9:30 SZOMBATISKOLA   Egység Krisztusban 
    A hit egysége  
 
10:30 ISTENTISZTELET PÖRNEKI ATTILA  
    AZ IMÁDKOZÓ SZÜLŐK EREJE – JN 3:4 
 
17:00 SZOMBATZÁRÓ ÁHÍTAT     ZARKA PÉTER  
    ÖRÖMHÍR ADVENTI JÓTÉKONYSÁGI KONCERT  
     

KEDD ESTE  18:00 SZOMBATISKOLAI TANÍTÓGYŰLÉS 
SZERDA   10.00 IMAÓRA 
 

 

AKIKÉRT A KÖVETKEZŐ HÉTEN IMÁDKOZZUNK: 
 

Gyülekezetünkből: Knezsovits Bogdánné, Knezsovits Ibolya, Kocsis Jenő és 
felesége, Kodori Lajos, Kohulák Ferencné, Kohulák Mária, Kokovay Sándorné, 
Kolozsi Sándorné, Konkolyné Varga Zsuzsanna és családja 
Betegeink: Ács Ernőné, Balogh Lászlóné, Balogh Sándorné, Gábor Gábor, Gál 
Ivánné, Molnár Szabó Ilona, dr.Saáry Istvánné, 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: Szombathelyi Gyülekezet – Tóth Szilárd, Oláh László lelkészek 

December 1-jétől március 30-ig a szombatzáró áhítat 17 órakor fog kezdődni. 

Ma, a délelőtti istentisztelet után gyermektanítói megbeszélést tartunk a 
tanácsteremben. Várunk minden gyermektanítót! 

Ma 14 órakor kerül sor a Bibliai olimpia őszi fordulójára. Kérjük a résztvevőket, 
hogy a tanácsterembe jöjjenek.  

Ma 14 órakor Szülők köre programunk lesz a gyülekezeti teremben. Címe: Hogyan 
szerettessük meg Jézust gyermekeinkkel? A beszélgetést vezeti: Zarkáné Teremy 
Krisztina. Szeretettel hívjuk az érdeklődő szülőket! 

Ma délután 18 órakor a Magyarországi Orvos Muzsikusok Egyesületének koncertje 
kerül megrendezésre gyülekezetünkben. A programban Bach, Händel művek 
szerepelnek. Meghívó a faliújságon és a bejáratnál megtalálható. Szeretettel hívjuk 
az érdeklődőket! 

Holnap országos gyermektanító- és szülőképzés lesz itt a gyülekezetben. Téma: 
Játék a digitális generációk hitoktatásában. Előadó: Miklya Luzsányi Mónika.  

A BSZE Jelenések könyve sorozatának következő előadása november 19-én, 
hétfőn 18 órakor lesz. Cím: Isten örökkévaló evangéliuma. Előadó: Zarkáné 
Teremy Krisztina. Szeretettel várjuk az érdeklődőket! 

November 24-én, jövő szombaton kórustalálkozó lesz gyülekezetünkben. 
Vendégül látjuk az érdi, a gödöllői, az isaszegi gyülekezetek kórusait és az Acapella 
& Musica énekegyüttest.  

November 24-én, jövő szombat délután 17 órakor Örömhír adventi jótékonysági 
koncert kerül megrendezésre a Terézvárosi Család- és Gyermekjóléti Központ 
javára. Meghívók a bulletinekben és a bejáratnál elvehetők. Hívjunk vendégeket! 

Ma és a jövő szombaton is gyülekezetünk céljaira gyűjtjük adományainkat. 

HA ISTEN ÉLTET, A JÖVŐ HÉTEN 

ÁLLANDÓ HÉTKÖZNAPI ALKALMAINK 

HÍREINK 



                    „A BÁRÁNYÉ AZ ÁLDÁS ÉS A TISZTESSÉG”                                                 
 
 

„Ott a halhatatlan lények soha nem csökkenő örömmel fogják a teremtő hatalom 
csodáit, a megváltó szeretet titkait fürkészni. Ott nem lesz Isten elfelejtésére kísértő 
kegyetlen, ámító ellenség. Ott minden tehetség fejlődik, minden képesség 
gyarapszik. A tanulás nem fogja elménket fárasztani, és erőnket kimeríteni. Ott a 
legnagyobb vállalkozások is véghezvihetők, a legmagasztosabb törekvések is 
megvalósíthatók, a legmagasabb célok is elérhetők. Mindig új magaslatok 
hívogatnak, új csodák gyönyörködtetnek, új igazságokat érthetünk meg, és új dolgok 
serkentgetik a lélek és a test képességeit. A világegyetem minden kincse kutatásra 
tárul Isten megváltott gyermekei elé. A halandóság béklyóitól megszabadult ember 
fáradhatatlanul szárnyal távoli világok felé, amelyeknek lakói sírtak az emberi 
szenvedés láttán, de örömének csendült ajkukon már egyetlen ember megtérésének 
hírére is. E föld lakói kimondhatatlan élvezettel osztoznak az el nem bukott lények 
boldogságában és bölcsességében. Megismerik tudásuk kincseit, amelyeket a 
végtelen korszakokon át Isten keze munkájának szemlélésével gyűjtöttek. Tisztán 
látó szemmel nézik a természet dicsőségét - napokat, csillagokat és naprendszereket 
-, amelyek kijelölt pályájukon keringenek Isten trónja körül. Mindenre - a 
legparányibbtól a legnagyobbig - a Teremtő neve van írva. Minden Isten végtelen 
hatalmát hirdeti.  
És az évek, az örökkévalóság évei folyamán még káprázatosabb, még dicsőségesebb 
dolgok tárulnak fel Istenről és Krisztusról. Nő a szeretet, a tisztelet és a boldogság, 
miként a tudás is. Az ember minél többet megtud Istenről, annál jobban csodálja 
jellemét. Ahogy Jézus feltárja a megváltás kincseit, és a Sátánnal vívott nagy 
küzdelem csodálatos eredményeit, a megváltottak szívét még nagyobb áhítat tölti be, 
és még mámorosabb örömmel pengetik aranyhárfájukat. Tízezerszer tízezer és 
ezerszer ezer hang cseng össze a dicsőítés hatalmas kórusában. ’Minden teremtmény 
a mennyben és a földön, a föld alatt és a tengerben, és minden, ami ezekben van, ezt 
mondja: A királyi széken ülőé, és a Bárányé az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a 
hatalom örökkön-örökké ’(Jel 5:13).  
A nagy küzdelem véget ért. Nincs többé bűn, és nincsenek bűnösök. Az egész 
világegyetem megtisztult. A végtelen nagy teremtettséget tökéletes harmónia és 
boldogság tölti be. Tőle, aki mindent teremtett, árad az élet, a fény és az öröm a 
határtalan téren át. Élők és élettelenek - a legparányibb atomtól a legnagyobb 
csillagig - tökéletes szépségükkel és felhőtlen boldogságukkal hirdetik, hogy Isten a 
szeretet.” 
 

(Ellen G. White: A nagy küzdelem – A küzdelem véget ér c. fejezetből) 

GYÜLEKEZETI HÍREK 
 

2018 NOVEMBER 17. 
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN! 

ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 
 

 

„És énekelték Mózesnek az Isten szolgájának énekét, és a 
Báránynak énekét, ezt mondván: Nagyok és csodálatosak a 
te dolgaid, mindenható Úr Isten; igazságosak és igazak a te 

utaid, óh szentek Királya!” 

Jel 15:3 


