
A MAI PROGRAM     KÖZLEMÉNYEK 

  Naplemente 18:27 

9:30                                                 SZOMBATISKOLA 

 
Áhítat   Molnár Imre  
Szombatiskola   Az apostolok cselekedetei 
   A római út   
 

10:50 ISTENTISZTELET 

 
Hirdetések  Tálas Enikő   

 Óravezető  Szigeti Balázs 
Kezdő ének  „Egek nagy királya…”                                32:1-3 

 Ima   Szigeti Balázs  
 Szolgálat 
 Tized- és adományok begyűjtése 

Hálaige   Szentes Klára                                  5Móz 8:17-18 
Hálaima   dr. Abaháziné Oláh Enikő  
Gyermektörténet Király Tünde  
Vers   Nyári István 
Szolgálatok   

 Igeolvasás  Szentes Klára                                    Bírák 7:10-11                                                                
 Igeszolgálat  Zarka Péter         

Nehéz helyzetektől és a félelmektől is meg 
akar szabadítani Isten  

Ének   „Veled járok, üdvözítőm…”                          202:1-2 
Ima   Zarka Péter   
Távozó ének            „Ó! égi jó Atyánk…”       334:1 
   

18:00  SZOMBATZÁRÓ ÁHITAT   
     

    Zarka Péter   

 

PÉNTEK 
 

18:00 SZOMBATKEZDŐ ÁHÍTAT  ZARKÁNÉ TEREMY KRISZTINA    
     

SZOMBAT 
 

9:30 SZOMBATISKOLA   Egység Krisztusban 
    Teremtés és bűneset 
 
10:30 ISTENTISZTELET ZARKA PÉTER  
    ÚRVACSORA 
 

18:00 SZOMBATZÁRÓ ÁHÍTAT    PALOTÁS KRISTÓF – ZENÉS IFJÚSÁGI HÁLAADÓ  
     

KEDD ESTE  18:00 SZOMBATISKOLAI TANÍTÓGYŰLÉS 
SZERDA   10.00 IMAÓRA 
 

 

AKIKÉRT A KÖVETKEZŐ HÉTEN IMÁDKOZZUNK: 
 

Gyülekezetünkből: Burcsa Gábor, Burcsa István, Chelcea Dorin és felesége, Czucz 
Viktória, Csákány Ervin, Csákány Szandi Henrietta, Császi Dorottya, Csegedi 
Károly és családja, Csepecz Erzsébet, ifj. Csepecz Erzsébet és családja 
Betegeink: Balogh Lászlóné, Cserbik Jánosné Piroska, Gál Ivánné, Molnár Ilona, 
dr.Saáry Istvánné, Takács Lajos és felesége 
Imakérések: Továbbra is imádkozzunk Dán Sándor beteg édesanyjáért, Hangyás 
Lilikéért és olasz testvérünk, Benjámin súlyosan beteg ismerőséért, Ritáért.  
A Területről: Pilisszántói Gyülekezet – Bodnár János lelkész 

Korondi Erzsébet - gyülekezetünkbe régebben rendszeresen járó testvérnő – kéri, 
hogy imádkozzunk érte, mert megbetegedett és nagy fájdalmai vannak. Nagyon 
örülne testvérnők látogatásának. Molnár Imrét kereshetjük bővebb tájékoztatásért. 

A mai napon, istentisztelet után a Tehetséges Ifjak gyermekiskolai csoportba járó 
gyerekek szüleit megbeszélésre hívja Baksa Anikó a pincében levő ifiterembe.  

Kérjük a Tesz-Vesz program szervezőit, hogy ma 12.30-kor a tárgyaló szobában 
egy megbeszélésre gyűljenek össze. 

Ma jár le a Bibliai Olimpia jelentkezési határideje. Aki szeretne jelentkezni, ma 
keresse meg Pacsai Tecát.  

Ma is lesz 12 órától csengettyű- és 12.30-tól furulyaoktatás. Várjuk a gyerekeket!  

Kirándulni megyünk szeptember 30-án vasárnap. Találkozó 9 órakor az Árpád 
hídi autóbusz-állomáson, cél: Pilisborosjenő. A 9 km-es túrán több látnivaló is lesz. 

Az október 1-jén, hétfőn 18 órakor kezdődő BSZE előadásnak a címe: A Bárány 
trónra lépése. Előadó: Zarka Péter. Szeretettel várjuk az érdeklődőket!   

Október 6-ától a Biblia Fiai gyermekiskolai csoport foglalkozása - a felnőtt 
szombatiskolával egyidőben -, fél 10-kor fog kezdődni. Kérjük a szülőket, vegyék 
figyelembe ezt a változást. 

Október 6-án, jövő szombat délelőtt úrvacsorai istentiszteletünk lesz. Kérjük a 
diakónusokat, hogy értesítsék a hozzájuk beosztott testvéreket.  

Október 6-án, jövő szombat délután az Unió Ifjúsági Osztálya szervezésében 
ifjúsági zenés hálaadó istentisztelet lesz gyülekezetünkben.  

Október 7-én, vasárnap 15 órától ismét Tesz-Vesz Gyülekezetet szervezünk. Cím: 
Jézus és a tanítványok. Kérjük hívjatok kisgyermekes családokat erre az alkalomra. 

Ma gyülekezetünk számára adakozunk, jövő szombaton a Dunamelléki 
Egyházterület beruházásaira gyűjtjük adományainkat. 

HA ISTEN ÉLTET, A JÖVŐ HÉTEN 

ÁLLANDÓ HÉTKÖZNAPI ALKALMAINK 

HÍREINK 



                                           GEDEON ÉS PÚRA                                                                         
 
 

„Az ember jellemét gyakran a legegyszerűbb dolgok teszik próbára. Akinek célja 
a veszélyben saját szükséglete kielégítése, nem az az ember, akiben bízni lehet a 
szükség idején. Az Úr a hanyagoknak és a maguktól semmit meg nem 
tagadóknak nem ad helyet művében. Azok a néhányak a kiválasztottak, akiket 
nem győznek le saját kívánságaik. A háromszáz válogatott férfiú nemcsak 
bátorsággal és önuralommal rendelkezett, hanem a hit embere is volt. ők nem 
fertőztették meg magukat bálványimádással. Isten vezetni tudta őket, általuk 
szabadulást hozott Izraelnek. A siker nem függ a számoktól. Isten meg tud 
szabadítani éppúgy kevés, mint sok által. őt nem a létszám tiszteli, hanem azok 
jelleme, akik szolgálnak neki. Az izraeliták egy domb tetején táboroztak, mely 
áttekinthetővé tette azt a völgyet, ahol a behatolók serege sátorozott. ’És a 
Midianiták és az Amálekiták és a Napkeletiek fiai úgy feküdtek a völgyben, mint 
a sáskák sokasága, és tevéiknek nem volt száma sokaságuk miatt, mint a 
fövenynek, mely a tenger partján van’ (Bír 7:12). Gedeon remegett, amint a 
következő nap viadalára gondolt.  
De az Úr éjszaka szólt hozzá és megparancsolta neki, hogy szolgájával, Púrával 
menjen le a midianiták táborába, ahol hallani fog majd valamit bátorításul. 
Elment és a sötétségben, a csöndben várakozva hallotta, amint az egyik katona 
elmondta álmát társának: ’[...] egy sült árpakenyér hengergett alá a midiániták 
táborára, és mikor a sátorig jutott, megütötte azt, úgy hogy eldőlt’ (Bír 7:13). A 
másik oly szavakkal válaszolt, mely a láthatatlan hallgató szívét megdobogtatta: 
’[...] Nem egyéb ez, mint Gedeonnak, a Joás fiának, az Izráelből való férfiúnak 
fegyvere, az ő kezébe adta az Isten Midiánt és egész táborát’ (Bír 7:14). Gedeon 
felismerte a midiánita idegenek által Istennek hozzá szóló szavát. Visszatérve a 
parancsnoksága alatt álló néhány emberhez ezt mondta: ’[...] Keljetek fel, mert 
kezetekbe adta az Úr a Midián táborát’ (Bír 7:15). Isteni utasításra támadási tervet 
közöltek vele, amelynek megvalósításához azonnal hozzáfogott. A háromszáz 
embert három csoportra osztotta. Minden embernek egy-egy kürtöt és egy-egy 
cserépedénybe rejtett fáklyát adott. Az embereket úgy állította fel, hogy a 
midianiták táborát különböző irányból közelítsék meg. Éjfélkor Gedeon 
hadikürtjének jelére a három csoport megszólaltatta kürtjét: akkor a 
cserépedényeket összetörték és a vakító fáklyákat magasra tartva rohantak az 
ellenségre félelmetes csatakiáltással: ’[...] Fegyverrel az Úrért és Gedeonért!’ (Bír 
7:20).” 

       (Ellen G. White: Pátriárkák és próféták – Az első bírák c. fejezetből) 

GYÜLEKEZETI HÍREK 
 

2018. SZEPTEMBER 29. 
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN! 

ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 
 

 

„Ha pedig félsz lemenni, menj le te és Púra, a te szolgád a 
táborba. És hallgasd meg, mit beszélnek, hogy utána 
megerősödjenek a te kezeid, és menj alá a táborba. És 

lement ő és Púra, az ő szolgája a fegyveresek szélső 
részéhez, akik a táborban voltak.” 

Bírák 7:10-11 


