
A MAI PROGRAM     KÖZLEMÉNYEK 

  Naplemente 16:21 

9:30                                                 SZOMBATISKOLA 

 
Áhítat   Chelcea Dorin  
Tanulmány   „EGYEDÜL HIT ÁLTAL” – A RÓMAI LEVÉL 

Ábrahám hite   
 

10:45 HÁLAADÓ ISTENTISZTELET 

 

 Hirdetések  Ráczné Koska Marianna   
 Óravezető   Vízvári Aladár  

Kezdő ének  „Ó áldjuk most Őt, az égi királyt…”                36:1-4
 Ima   Vízvári Aladár   
 Tized- és adományok begyűjtése 

Hálaige   dr. Abaháziné Oláh Enikő               Zsolt 100:1-5 
Hálaima   Szentes Klára    
Szolgálatok   

 Igeszolgálat  Zarka Péter   
Jóságod és kegyelmed követ engem  
Zsolt 23:1-6    

Szolgálatok                  
Zárszó, ima  Zarka Péter  
 

17:00 SZOMBATZÁRÓ ÁHÍTAT 
     

    Zarka Péter 
    Zenei áhítat   

 

PÉNTEK 
 

18:00 SZOMBATKEZDŐ ÁHÍTAT  ZARKA PÉTER     
 
     

SZOMBAT 
 

9:30 SZOMBATISKOLA   „EGYEDÜL HIT ÁLTAL” – A RÓMAI LEVÉL  
Ádám és Jézus 

      
     

10:50 ISTENTISZTELET ZARKÁNÉ TEREMY KRISZTINA    
    Mit jelent az üdvösség? 1Pt 1:17-19 

  
     

18:00 SZOMBATZÁRÓ ÁHÍTAT ZARKÁNÉ TEREMY KRISZTINA  
    Jézus a mennyek országáról 

     

KEDD ESTE  18:00 SZOMBATISKOLAI TANÍTÓGYŰLÉS 
SZERDA   10.00 IMAÓRA 
 

 

AKIKÉRT A KÖVETKEZŐ HÉTEN IMÁDKOZZUNK: 
 

Gyülekezetünkből: dr. Bíró Dániel és családja, Bírtalan István és felesége, Boda 
Arthur Áron, Boda László, Borbáth Attila és családja, Boross Sándor és családja, Bögi 
Lóránt, Bugyi Krisztián és felesége, Burcsa Gábor 
 

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: Soproni misszió – Tóth Szilárd lelkész 

A gyermekiskolai tanítók kérik a szülőket, hogy (az óvodás csoport kivételével) a 
foglalkozás alatt ne tartózkodjanak a gyermekiskolai termekben.  

A mai nap kezdődik egyházunkban az őszi imahét. Az imaheti anyag a kijáratnál 
átvehető. Jövő szombaton gyűjtjük imaheti hálaadományainkat. Az adományokkal a 
világmisszió úttörőinek pénzalapját támogatjuk, hogy eljussanak a még érintetlen 
területekre szerte a világon.  

Ma istentisztelet után Bugyi Krisztián vezetésével egy rövid megbeszélésre, 
egyeztetésre gyűljenek össze azok, akik részt vennének november 12-én, vasárnap egy 
X. kerületi árvaotthon szobáinak kifestésében.  

Ma délután 17 órakor orvos zenészek koncertje kerül megrendezésre. Szeretettel 
várunk mindenkit! 

Holnap 15 órakor Tesz-Vesz Gyülekezeti alkalmunk lesz. Téma: József Egyiptomban. 
Hívjunk ismerős gyerekeket, családokat erre a missziós programra! 

November 6-án, hétfőn 18 órakor folytatódik a Bibliai Szabadegyetem sorozatunk. Az 
előadás címe: Krisztus a szőlőtő; üldöztetés figyelmeztetése; Vigasztaló ígérete, Jézus 
főpapi imája. Előadó: Zarka Péter.   

November 11-én, jövő szombaton rögtön az istentisztelet után kezdetét veszi az 
óvodások csengettyű próbája a gyermekiskolai teremben. A nagyobbak furulya próbája 
17 órakor kezdődik. Kormos Gábor kéri a szülőket, hogy hozzák el a próbákra a 
gyerekeket. Lehet még csatlakozni, az érdeklődőket is szeretettel várjuk! 

November 18-án, szombaton 18 órakor reformációs emlékünnepélyt tartunk 
gyülekezetünkben. Meghívó a bejáratnál elvehető. 

Ma gyülekezetünk missziós céljaira adakozunk, jövő héten az őszi imaheti 

adományainkkal a világmissziót támogatjuk.  

HA ISTEN ÉLTET, A JÖVŐ HÉTEN 

ÁLLANDÓ HÉTKÖZNAPI ALKALMAINK 

HÍREINK 



                                             HÁLAADÁS                                                                                
 
 

 „A sátoros ünnep az év záró összejövetele volt. Isten terve szerint ekkor a 
népnek az Ő jóságára, kegyelmére kellett gondolnia. Az egész ország az 
oltalma alatt állt, áldásaiban részesült. Gondviselése őrködött felettük éjjel-
nappal. A nap és az eső megérlelte a föld gyümölcseit. Palesztina völgyeiben, 
síkságain learatták a termést. Az olajbogyót leszedték, a drága olajat 
edényekben tárolták. A pálmafák is átadták termésüket. A szőlő vörös 
gerezdjeit kipréselték a borsajtóban.  
Az ünnep hét napon át tartott, Palesztina és más országok lakói is elhagyták 
otthonukat, és Jeruzsálembe jöttek, hogy részt vegyenek rajta. Közelről, 
távolról özönlött a nép, hozták az öröm jeleit. Öreg és fiatal, gazdag és 
szegény egyaránt elhozta a hálaadás ajándékát Neki, aki jóságával koronázta 
meg az esztendőt, s akinek nyomdokán kövérség fakadt. Mindent elhoztak 
az erdőből, ami csak kedves volt a szemnek, és kifejezhette az általános 
örömet, s a város gyönyörű ligetnek tűnt.  
Ez az ünnep nemcsak aratási hálaadás volt, hanem emlékeztetett Isten 
oltalmazó gondoskodására a pusztában Izrael iránt. Sátoros életük emlékére 
az ünnep alatt az izraeliták zöld gallyakból formált sátrakban, hajlékokban 
laktak. Ezeket az utcákon, a templomudvarban vagy háztetőkön állították föl. 
Jeruzsálem körül a hegyeken, völgyekben is számtalan ilyen lombos hajlék 
volt, melyeket élettel töltöttek be az emberek.  
A hívek szent énekekkel, hálaadásokkal ünnepelték meg ezt az alkalmat. 
Kevéssel az ünnep előtt volt a nagy engesztelési nap, amikor a nép 
megvallotta bűneit, és békességet szerzett a mennyel. Így készítettek utat az 
ünnep örömének. ’Magasztaljátok az Urat, mert jó; mert örökkévaló az Ő 
kegyelme’ (Zsolt 106:1) - hangzott diadalmasan, miközben sokféle zeneszó 
hozsánnakiáltásokkal együtt kísérte a közös éneklést. Az általános öröm 
központja a templom volt. Itt zajlottak a pompás áldozati szertartások. A 
szent épület fehér márvány lépcsőinek mindkét oldalán sorakozott fel a 
léviták kara, ők énekükkel szolgáltak. A hívek hada pálma és mirtuszágakat 
lengetve vette át a dallamot, s visszhangozta a kórust. Mind távolabbi és 
távolabbi hangok kapcsolódtak be, míg a környező hegyek is zengték a 
dicséretet.” 
   (E.G. White: Jézus élete – A sátoros ünnepen c. fejezetből) 

GYÜLEKEZETI HÍREK 
 

2017. NOVEMBER 4. 
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN! 

ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm… Asztalt 
terítesz nékem az én ellenségeim előtt, elárasztod fejem 

olajjal, csordultig van a poharam.” 

 Zsolt 23: 1,5 


