
A MAI PROGRAM     KÖZLEMÉNYEK 

  Naplemente 17:42 

9:30                                                 SZOMBATISKOLA 
 
Áhítat    Kisgyörgy Ervin 
 
Tanulmány   JÓB KÖNYVE 
    Isten és az emberi szenvedés 

  
10:50 ISTENTISZTELET 

 

 Hirdetések  Kormosné Dr. Döbrei Zsuzsanna 
 Óravezető  Bugyi Krisztián 

Kezdő ének  „Szent vagy, szent vagy, szent vagy…”               10:1-3 
 Ima   Bugyi Krisztián 
 Szolgálat 
 Tized- és adományok begyűjtése 

Hálaige   Tálas Enikő                                         1Tim 6:6-8 
Hálaima   Szentes Klára 
Gyermektörténet Csizmadia Róbert 
Szolgálatok   

 Igeolvasás  Tálas Enikő                                        Lk 15:20-24 
 Igeszolgálat  Csizmadia Róbert                     

A szerető Atya – a gyülekezet mint szülő 
Ének   „Jézus Krisztus feltámadt!…”                        126:1-4 
Ima   Csizmadia Róbert 
Távozó ének             „Ó! maradj kegyelmeddel mivelünk…”             330:1,6 

 
18:00 SZOMBATZÁRÓ ÁHÍTAT 
     

    Csizmadia Róbert 
    Gyermekeké az Isten országa   

 

PÉNTEK 
 

18:00 SZOMBATKEZDŐ ÁHÍTAT Molnár Imre 
 

     

SZOMBAT 
 

9:30 SZOMBATISKOLA  JÓB KÖNYVE  
    Átkozd meg a napot! 
     

10:50 ISTENTISZTELET Zarka Péter 
    Aratási hálaadó istentisztelet  
    Zsolt. 34:8-9 
     

17:00 SZOMBATZÁRÓ ÁHÍTAT   Zarka Péter 
    Imaheti felolvasás – első szombat 

AKIKÉRT A KÖVETKEZŐ HÉTEN IMÁDKOZZUNK: 
 

Gyülekezetünkből: Sólyom Mihályné, dr. Sólyom Péter, Sós Sándor és felesége, Sütő 
Eleonóra, Szabó Miklós és felesége, Szabó Ottó és családja, Szadai Gábor, Szalai Józsefné, 
Száraz Lajos, Száraz Lajosné, dr. Száraz Zoltán, Szebeni Péterné 
 

Betegeink: Balogh Sándorné, dr.Bordásné Szabó Teri, Gál Ivánné, Halász Istvánné Márti, 
dr. Lukács Pálné Rózsa, dr.Saáry Istvánné Ibi, Szalay Józsefné Editke 
 

A Területről: Siófoki Gyülekezet – Tóth Sándor és Horváth Gábor lelkészek 

Ma, közvetlenül a délelőtti istentisztelet után testvéri órát tartunk. Szeretnénk beszámolni a 
pénzügyi helyzetünkről, a jövő évi terveinkről és lehetőségeinkről, és beszélnénk a 
szombatzáró istentiszteleteink időpontjának előrébb hozataláról. Kérjük, hogy 
gyülekezetünk tagjai maradjanak itt erre az alkalomra. Tervezett időtartam: 1 óra 15 perc. 

 A Tesz-Vesz Gyülekezet első alkalmát november 6-án, vasárnap 15 
órakor tartjuk gyülekezetünkben. Ez a missziós program nagyszerű 
lehetőség, hogy családokat gyülekezetünkbe hívjunk, és lehetőség 
mindannyiunknak, hogy az Úr munkatársai legyünk emberek elérésében.  

      Kérjük a testvéreket, hogy imában egyesülve támogassuk ezt a programot: ki-ki 
lehetőségéhez mérten, kedden reggelenként 7 órakor és/vagy csütörtök esténként 19 órakor 
csatlakozzon az együttes szívvel történő imádság szolgálatához.  

       Kérjük azokat a testvéreket, akik segítenének a kézműves foglalkozásban, keressék meg 
Bögi Lórántot, akik dekoráció, díszletkészítésben tudnának segíteni, keressék Tálas Enikőt.  

       Ma a testvéri óra után Tesz-Vesz meghívókat terjesztünk a környéken. Aki csatlakozna 
ehhez a szolgálathoz, kérjük, keresse óra után Molnár Évát. 

A Bibliai Szabadegyetem következő előadása október 24-én, hétfőn 18 órakor lesz a 
Benczúr Hotelben. Téma: A zsidókhoz írt levél - 2.rész. Előadó: Zarka Péter. Szeretettel 
hívjuk az érdeklődőket!  

Október 26-án, szerdán 18 órakor „Orvosok a zenében” címmel komolyzenei koncert 
kerül megrendezésre gyülekezetünkben. Szeretettel hívjuk az érdeklődőket! 

Október 29-én, jövő szombaton közösségi napunk lesz.  

    Délelőtt aratási hálaadó istentiszteletet tartunk. Kérjük, hogy aki teheti, hozzon a 
kertjéből terményeket erre az alkalomra. A közös ebéden a bemutatott élelmiszereket 
elfogyasztjuk.  

    A déli szünetben is vinnénk Tesz-Vesz meghívókat a környék postaládáiba, kérjük, 
minél többen jelentkezzetek erre a szolgálatra. 

    14.30-kor Zarka Péter az egyiptomi szolgálatukról, az ottani gyülekezeti életről tart 
vetítéses beszámolót.  

   Október 29-én kezdődik az őszi imahét. 17 órakor a szombatzáró áhítat keretében 
kezdjük meg együtt az imahetet és kedd kivételével a következő szombatig minden nap 18 
órakor imaórát tartunk a gyülekezetben. 

A ma délelőtti és a jövő heti adományainkat egyaránt gyülekezetünk céljaira fordítjuk. 

HA ISTEN ÉLTET, A JÖVŐ HÉTEN 

HÍREINK 



                                            HIT ÉS ELFOGADÁS                                                                      
 
 

  „’Mikor pedig még távol volt, meglátá őt az ő atyja, és megesék rajta a szíve, és oda 
futván, a nyakába esék, és megcsókolgatá őt’(Lk 15:20).  
Ez a rendkívül megható példázat megközelítőleg sem fejezi ki mennyei Atyánk 
végtelen irgalmasságát. Az Úr kijelenti prófétája által:’...mert örökkévaló szeretettel 
szerettelek téged, azért terjesztettem reád az én irgalmasságomat’(Jer 31:3). Mialatt a 
bűnös még távol van az atyai háztól, miközben még a bűnök országában pazarolja 
el javait, az atyai szív már feltárul előtte. Az Istenhez való visszatérés minden 
ébredező vágya: a Szentlélek gyengéd, figyelmeztető szava, amely az elveszett 
vándort az Atya szerető szívéhez vonja.  
Vajon kételkedhetünk-e még, a Biblia becses ígéretei ellenére is? Hihetjük-e azt, hogy 
Isten megakadályozza a megtérő és bűneiket elhagyni akaró szegény bűnösöket, 
hogy bűnbánóan lábaihoz boruljanak? Félre az ilyen gondolatokkal! Semmi sem 
károsabb lelkünkre nézve, mintha a mennyei Atyánkról ilyen fogalmaink vannak. 
Igaz ugyan, hogy gyűlöli a bűnt, de szereti a bűnöst, és önmagát adta Krisztusban, 
hogy mindnyájan, akik akarunk, megmeneküljünk és az örök dicsőség részeseivé 
lehessünk. Vajon szólhatott volna-e hozzánk meggyőzőbben és szívélyesebben, 
mint a következő szavakkal: ’Elfeledkezhetik-e az anya a gyermekéről, hogy ne 
könyörüljön méhe fián? És ha elfeledkeznének is ezek: én terólad el nem 
feledkezem’(Ésa 49:15).  
Óh te kételkedő, te csüggedő, tekints Őreá! Jézus él, és közbenjár érted. Köszönd 
meg Istennek, amiért Fiát ajándékozta néked, és kérd, hogy ne hiába halt légyen meg 
érted! Ma is szól hozzád a Szentlélek, és meghív téged. Jöjj Jézushoz teljes szíveddel, 
s akkor áldásait is tapasztalni fogod.  
Az ígéretek olvasásánál figyeld meg, hogy azokból kimondhatatlan szeretet és 
irgalom árad ki. Az atyai szív leírhatatlan szeretettel hajolt le a bűnösökhöz. ’Akiben 
van a mi váltságunk az ő vére által, a bűnöknek bocsánata az ő kegyelmének 
gazdagsága szerint’ (Ef 1:7). Csak hidd erősen, hogy Isten megsegít, és isteni 
képmását ismét visszaállítja benned! Ha közeledsz hozzá, ha bevallod néki bűneidet, 
ha azokat megbánod és elhagyod, akkor Ő is közeledik hozzád isteni szeretetével és 
bocsánatával.”  

(Ellen G. White: Jézushoz vezető út – Hit és elfogadás c. fejezetből) 
 

 
KEDD ESTE  18:00 SZOMBATISKOLAI TANÍTÓGYŰLÉS 
SZERDA ESTE  18:00 IMAÓRA 
 

GYÜLEKEZETI PROGRAM 
 

2016.OKTÓBER 22. 
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN! 

ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 
 

 

„Mert ez az én fiam meghalt, és feltámadott; elveszett,      
és megtaláltatott. Kezdtek azért vigadni.” 

Lk 15:24 ÁLLANDÓ HÉTKÖZNAPI ALKALMAINK 


