
A MAI PROGRAM     KÖZLEMÉNYEK 

  Naplemente 17:32 

9:30                                                 SZOMBATISKOLA 

 
Áhítat   dr. Abaházi Attila  
Tanulmány   „EGYEDÜL HIT ÁLTAL” – A RÓMAI LEVÉL 

Hit általi megigazulás    
10:50 ISTENTISZTELET 

 

 Hirdetések  dr. Abaháziné Oláh Enikő   
 Óravezető    

Kezdő ének  „Ó! bárcsak ezer ajkam volna…”                   27: 1-3 
 Ima     
 Szolgálat 
 Tized- és adományok begyűjtése 

Hálaige                                  Péld  11:23-25 
Hálaima   Sztrojiny Csabáné   
Szolgálatok   

 Igeolvasás                                                           1Móz 6:9,13 
 Igeszolgálat  Zarka Péter   

Reformáció a megmenekülés lehetősége                         
Ének   „Isten Lelke, béke Lelke…”   164:1,2 
Ima   Zarka Péter  
Távozó ének            „Áldja Isten életünket…”         329  
 

18:00 SZOMBATZÁRÓ ÁHÍTAT 
     

    Zarka Péter    

 

PÉNTEK 
 

18:00 SZOMBATKEZDŐ ÁHÍTAT  ÓCSAI TAMÁS    
 
     

SZOMBAT 
 

9:30 SZOMBATISKOLA   „EGYEDÜL HIT ÁLTAL” – A RÓMAI LEVÉL  
Ábrahám hite  

      
     

10:50 ISTENTISZTELET ZARKA PÉTER   
    HÁLAADÓ ÜNNEPÉLY – HÁLÁT ADOK URAM 

„Jóságod és kegyelmed követ engem”  
     

17:00 SZOMBATZÁRÓ ÁHÍTAT Orvos zenészek koncertje  
    

     

KEDD ESTE  18:00 SZOMBATISKOLAI TANÍTÓGYŰLÉS 
SZERDA   10.00 IMAÓRA 
 

 

AKIKÉRT A KÖVETKEZŐ HÉTEN IMÁDKOZZUNK: 
 

Gyülekezetünkből: Balla József és felesége, Balla Zsuzsanna, Balogh Lászlóné, Balogh 
Pálné és családja, Balogh Sándorné, Bányai Ilona, Barák Krisztina és családja, Bede 
Károly és családja, Bencze Katica, Bernád Margit, Biber-Trombitás Ildikó 
 

Betegeink: Brust Zsuzsa, Gál Ivánné, Kokovai Sándorné Ili, dr. Saáry Istvánné Ibi, 
Takács Lajos és felesége 
Imakérések: Kérjük a testvéreket, hogy imádkozzunk továbbra is Hangyás Liliért. 
Váradiné Ócsai Eszter sarkadi testvérünk állapota naponként javul a szívátültetés után. 
Kérjük folytassuk az érte és családjáét mondott imáinkat.  
 

A Területről: Solti Gyülekezet – Gyürüs István lelkész 

Ma gyülekezetünkben az istentisztelet alatt nem lesz gyermekiskolai foglalkozás. 

Ma délután 15 órakor a Golgota utcában (1089 Budapest, Golgota u. 3.) az ADRA 
Alapítvány Gyermekétkeztetési Programja javára jótékonysági koncert kerül 
megrendezésre, melyen gyülekezetünk kórusa is szolgál.  

Október 30-án, hétfőn 18 órakor folytatódik a Bibliai Szabadegyetem sorozatunk. Az 
előadás címe: Árulás megjövendölése, az utolsó vacsora, szeretet új parancsa, Péter 
tagadásának kijelentése. Előadó: Dr. Szilvási József.   

November 4-11-ig őszi imahetet tartunk. Az imaheti anyag a kijáratnál átvehető. 

November 4-én, szombat délelőtt „Hálát adok Uram” címmel hálaadó ünnepélyt 
tartunk. Kérjük, akik tehetik, hozzanak terményeket, gyümölcsöket, hogy az Úr oltárára 
helyezhessük hálánk jeléül. Az ünnepély után a hozott terményeket közösen 
elfogyasztjuk. Kérjük, hogy a közös ebédhez 
járuljunk hozzá főtt ételekkel, salátákkal, 
süteményekkel is. 

November 4-én, szombat délután 17 órakor 
orvos zenészek koncertje kerül megrendezésre.  

Bugyi Krisztián kéri, hogy jelentkezzenek nála 
azok, akik szívesen segítenének november 12-én, 
vasárnap egy X. kerületi árvaotthon szobáinak 
kifestésében. Bográcsban főtt ebédet kapnak a 
segítők. Későbbiekben az otthon a 
rendelkezésünkre bocsájtja a sportpályáját. 

Ne felejtsük el a holnapi óraátállítást! 

Ma gyülekezetünk szükségleteire, a jövő héten gyülekezetünk missziós céljaira 

adakozunk.  

HA ISTEN ÉLTET, A JÖVŐ HÉTEN 

ÁLLANDÓ HÉTKÖZNAPI ALKALMAINK 

HÍREINK 



                                                   NOÉ                                                                                       
 
 

„’Monda az Úr Noénak: Menj be te, és egész házadnépe a bárkába: mert téged 
láttalak igaznak előttem ebben a nemzedékben.’ (1Móz 7:1)  
    
Noé napjaiban a világ gonoszsága annyira megnövekedett, hogy Isten nem 
nézhette el tovább, és azt mondta: ’Eltörlöm az embert, akit teremtettem, a 
földnek színéről.’ (1Móz 6:7) De az emberi nemet megszánta és szeretetében 
gondoskodott menedékről azok számára, akik azt elfogadják. Egy üzenetet 
küldött a kortársaknak Noé által: ’Ne maradjon az én lelkem örökké az 
emberben.’ (1Móz 6:3) Noé utasítást kapott, hogy építsen egy bárkát, és 
ugyanakkor annak hirdetésére, hogy Isten vízözönt bocsát a földre, hogy 
elpusztítsa a gonoszokat. Azok, akik elhiszik az üzenetet és bűnbánattal, 
megtéréssel készülnek az eseményre, bocsánatot nyernek és megtartatnak; ám 
Isten szolgája, Noé általi könyörgésnek és figyelmeztetésnek való 
ellenszegülés következménye az Úrtól való elszakadás, a végtelen kegyelem 
és szeretet közbenjárásának megszűnése.  
Isten Lelke folytatta a küzdelmet a lázadó emberrel, mígnem a meghatározott 
idő be nem telt, amikor is Noé és családja bementek a bárkába és Isten keze 
bezárta az ajtót. A kegyelem elhagyta az arany trónt, a bűnösökért nem folyt 
tovább a közbenjárás.  
E generáció nem minden tagjára áll a "pogány bálványimádó" meghatározás. 
Sokan ismerték Istent és az Ő törvényét. Ezek nemcsak maguk utasították el 
az igazság hirdetőjét, hanem minden befolyásukkal akadályoztak másokat is, 
hogy az Úrnak engedelmeskedjenek. Mindenki számára eljön a próba és a 
hitvallás napja. Azon nemzedék számára is megadatott a lehetőség és a 
kiváltság, amikor Noé a közelgő pusztulás figyelmeztető üzenetét hirdette. 
Értelmüket azonban Isten helyett Sátán vezetésére bízták, aki becsapta őket. 
Elfogadták álokoskodásait és hazugságait, mert azok összhangban voltak 
romlott életükkel, miközben az igazságot - mely megmenthette volna őket - 
mint csalást visszautasították.” 
  

 
(E.G. White: A Szentlélek eljő reátok – Noé c. fejezet) 

GYÜLEKEZETI HÍREK 
 

2017. OKTÓBER 28. 
 
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN! 

ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 
 
 

 
 

„Monda azért Isten Noénak: Minden testnek vége 
elérkezett előttem, mivelhogy a föld erőszakoskodással telt 

meg általuk: és ímé elvesztem őket a földdel egybe.” 

1Móz 6:13 


