
A MAI PROGRAM     KÖZLEMÉNYEK 

  Naplemente 15:54 
                                                                                       

9:30                                                 SZOMBATISKOLA 
 

Áhítat   Molnár Imre  
Szombatiskola   Egység Krisztusban 
   A legmeggyőzőbb bizonyíték  
 

10:45 ISTENTISZTELET 
 

Hirdetések  Orbán Zoltán  
 Óravezető  Dán Sándor  

Kezdő ének  „Az Úré minden tisztelet…”                            2:1-3 
 Ima   Dán Sándor  
 Szolgálat 
 Tized- és adományok begyűjtése 

Hálaige   Dán Ilona                                     5Móz 23:21-23 
Hálaima   Görög Ernő  
Gyermektörténet Dr. Tokics Imréné 
Vers   Chelcea Dorin 
Szolgálatok   

 Igeolvasás  Dán Ilona                                        2Móz 20:8-11                                                                                                                  
 Igeszolgálat  Dr. Tokics Imre  
    A szombatünneplés eredete  

Ének   „Elmegyek szívesen Jézus veled…”                  204:1-2 
Ima   A szombatünneplés eredete 
Távozó ének            „Ó! égi jó Atyánk…”       334:1 
   

17:00  SZOMBATZÁRÓ ÁHITAT   
     

    Dr. Tokics Imre  
    Pál apostol és a tövisek – 2Kor 12:1-11 

 

PÉNTEK 
 

18:00 SZOMBATKEZDŐ ÁHÍTAT  VÍZVÁRI ALADÁR  
     

SZOMBAT 
 

9:30 SZOMBATISKOLA   Egység Krisztusban 
    Egység és megromlott kapcsolatok 
 
10:50 ISTENTISZTELET KALOCSAI TAMÁS  
    A TÉKOZLÓ ISTEN (LK 15:21-24.) 
 
17:00 SZOMBATZÁRÓ ÁHÍTAT    KALOCSAI TAMÁS    
    

KEDD ESTE  18:00 SZOMBATISKOLAI TANÍTÓGYŰLÉS 
SZERDA   10.00 IMAÓRA 
 

 

AKIKÉRT A KÖVETKEZŐ HÉTEN IMÁDKOZZUNK: 
 

Gyülekezetünkből: Laczkó Ferenc-Inci és családja, dr. Lukács Pálné, Luptovicsné Lukács 
Emese és férje, Madaras Endre és családja, Madarassy Zsófia és családja, Magyari Albert és 
felesége, ifj. Magyari Ildikó, Mailinger Ferenc és családja 
Betegeink: Balogh Lászlóné, Gál Ivánné, Molnár Szabó Ilona, 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: Tatai és Tatabányai Gyülekezet–Stramszki István és Juhász Ernő lelkészek 

Ma munkanap van, a parkolásért a mai napon 18 óráig fizetni kell. 

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy dr.Saáry Istvánné, Ibi elaludt az Úrban. Temetéséről később 
tudunk információt adni. 

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

Örömmel értesítjük a gyülekezetet, hogy Kormosné Dr. 
Döbrei Zsuzsi és Kormos Gábor kislánya, Adél 2018. 
november 24-én 12:55-kor megszületett (3810 gr, 54 cm). A jó 
Isten áldását kívánjuk Adélra és egész családjára! Zsuzsiék jól 
vannak, szeretettel üdvözlik a gyülekezetet és köszönik az értük 
mondott imákat! 

Hadházi Zsigmond, Réka kisfia, az általános iskolák között rendezett országos angol 
versmondó versenyen első helyezést ért el. Gratulálunk szeretettel! 

Tokics Tamást, Ildikó és Péter kisfiát az Úr megőrizte egy balesetben. Hála a jó Istennek, 
nem lett komolyabb baja. Már otthon van. 

Kedvezményes év végi könyvvásárt tart az Advent Kiadó 2018. nov. 26– dec. 21-ig. A 
kedvezményes kiadványok listája az udvari hirdetőtáblán megtekinthető. 

Ma istentisztelet után a Tesz-Vesz Gyülekezet szervezőinek egy rövid megbeszélést 
tartunk a tárgyaló szobában.  

December 1-től újra várjuk a testvéreket hajléktalanok ételosztásának a szolgálatára. 
Jelentkezés: Takácsné Darabos Judit misszióvezetőnél.  

Holnap 15 órától Tesz-Vesz gyülekezet lesz. Cím: Jézus első misszióútja és csodálatos 
gyógyításai. Szeretettel várjuk az érdeklődőket! 

A BSZE Jelenések könyve sorozatának következő előadása december 3-án, hétfőn 18 
órakor lesz. Cím: A Babilon fölötti ítélet. Előadó: Stramszki István.  

Ma délelőtt gyülekezetünk céljaira adakozunk, jövő szombaton a magyar ADRÁ-nak gyűjtjük 
adományainkat.

HA ISTEN ÉLTET, A JÖVŐ HÉTEN 

ÁLLANDÓ HÉTKÖZNAPI ALKALMAINK 

HÍREINK 



                                                   SZOMBAT                                                                              
 
 

„Isten a szombatot nem valami új intézményként vezette be, mert a teremtés 
alkalmával alapította. Meg kell emlékeznünk róla és ünnepként kell 
megtartanunk, mint Isten teremtő munkájának emlékét. Mivel a szombat a 
menny és a föld Teremtőjeként mutat rá Istenre, ezért az igaz Istent 
megkülönbözteti a hamis istenektől. Mindazok, akik megtartják a hetedik napot, 
ezzel a cselekedetükkel azt fejezik ki, hogy ők Jahve imádói. Így a szombat az 
Isten iránti hűségünk jele mindaddig, amíg emberek élnek a földön azért, hogy 
szolgálják Istenünket. A negyedik parancsolat az egyetlen parancsolat a tíz közül, 
amelyben benne van a törvényadó neve és jogcíme. Ez az egyetlen parancsolat, 
amely megmutatja, kinek a tekintélye adta a törvényt. Magán viseli Isten 
pecsétjét, amelyet törvényére helyezett annak hitelessége és kötelező ereje 
bizonyítékaként.  
Isten hat napot adott az embereknek a munkálkodásra, és Isten meg is követeli 
tőlünk, hogy minden munkánkat végezzük is el a hat munkanap alatt. Isten 
megengedi, hogy az irgalmasság elkerülhetetlenül szükséges munkáit szombaton 
is elvégezzük: a betegekről és a szenvedőkről mindenkor gondoskodni kell; de a 
szükségtelen munkák végzését szigorúan kerülni kell. ’Ha megtartóztatod 
szombaton lábadat, és nem űzöd kedvtelésedet szent napomon, és a szombatot 
gyönyörűségnek hívod, az Úr szent és dicsőséges napjának, és megszenteled azt, 
dolgaidat nem tévén, foglalkozást sem találván’ (Ésa 58:13). A tiltásnak azonban 
még nincs vége. A próféta még azt is hozzáteszi: ’Hamis beszédet sem szólván’. 
Azokat, akik szombaton üzleti ügyeiket tárgyalják meg és terveket készítenek, 
Isten olyanoknak tekinti, mint akik tényleges üzleti tevékenységet hajtanak végre. 
Ha a szombatot valóban szent napnak akarjuk megtartani, akkor nem szabad 
megengednünk, hogy elménk világi jellegű dolgokkal foglalatoskodjék. Ez a 
parancsolat mindent magában foglal, ami kapuinkon belül van. Mindazok, akik 
házunkban laknak, háztartásunkhoz tartoznak, tegyék félre világi dolgaik 
intézését a szent órák alatt. Mindnyájan készséges szolgálattal tiszteljék Istent az 
ő szent napján.” 
 
Ellen G. White: Pátriárkák és próféták – Az Izraelnek adott törvény c. fejezetből) 

GYÜLEKEZETI HÍREK 
 

2018. DECEMBER 1. 
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN! 

ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 
 

 

 

„Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. 
Hat napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat; 
De a hetedik nap az Úrnak a te Istenednek szombatja."  

2Móz 20:8-10 


