
A MAI PROGRAM     KÖZLEMÉNYEK 

  Naplemente 16:13 

9:30                                                 SZOMBATISKOLA 
 

Áhítat   Sztrojiny Csaba  
Szombatiskola   Egység Krisztusban 
   Képek az egységről 
 

10:50 ISTENTISZTELET 
 

Hirdetések  Bugyi Krisztián  
 Óravezető  ifj. Fekete István  

Kezdő ének  „Ha áldott kezed műveit…”                            29:1,4 
 Ima   ifj. Fekete István  
 Szolgálat 
 Tized- és adományok begyűjtése 

Hálaige   Ráczné Ócsai Ella                              Mal 3:10-12 
Hálaima   Dr. Abaháziné Oláh Enikő   
Gyermektörténet Chelcea Dorin  
Vers   Nyári István 
Szolgálatok   

 Igeolvasás  Ráczné Ócsai Ella                                      Jn 15:5                                                                                                  
 Igeszolgálat  Végh József  

Maradjatok én bennem, és én bennetek  
Ének   „Az Úrnak áldott nagy kegyelme…”              149:1-3 
Ima   Végh József  
Távozó ének            „Ó! égi jó Atyánk…”       334:1 
   

18:00  SZOMBATZÁRÓ ÁHITAT   
     

    Végh József  
    A BIBLIA – Miért biztos, hogy Isten szava?  

 

PÉNTEK 
 

18:00 SZOMBATKEZDŐ ÁHÍTAT  MOLNÁR IMRE  
     

SZOMBAT 
 

9:30 SZOMBATISKOLA   Egység Krisztusban 
    Konfliktushelyzetben 
 
10:50 ISTENTISZTELET ZARKÁNÉ TEREMY KRISZTINA  
    Mózes és a Bárány éneke, Jel 15:3 
 
18:00 SZOMBATZÁRÓ ZENÉS ÁHÍTAT    ZARKÁNÉ TEREMY KRISZTINA  
                 ORVOS MUZSIKOSOK SZERVEZÉSÉBEN 
 
     

     

KEDD ESTE  18:00 SZOMBATISKOLAI TANÍTÓGYŰLÉS 
SZERDA   10.00 IMAÓRA 
 

 

AKIKÉRT A KÖVETKEZŐ HÉTEN IMÁDKOZZUNK: 
 

Gyülekezetünkből: Kenyeres Anna, Kenyeres Erzsébet, Kenyeres Ildikó, dr. 
Kézdi Miklós, Király Ervin és családja, Király Tünde, Kisgyörgy Ervin és családja, 
Kiss Domokos és családja, Kiss Ervin  
Betegeink: Ács Ernőné, Balogh Lászlóné, Gábor Gábor, Gál Ivánné, Molnár 
Szabó Ilona, dr.Saáry Istvánné, 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: Szigetszentmiklósi Misszió – Szabó János lelkész 

A mai nap munkanap, kérjük az autóval érkezők figyeljenek erre a parkolásnál. 

Ma este, a szombatzáró áhítat után az ifjúságot várjuk a kisteremben 
beszélgetésre, játékra, közös étkezésre.  

A BSZE Jelenések könyve sorozatának következő előadása november 12-én, 
hétfőn 18 órakor lesz. Cím: Sátán és két szövetségese. Előadó: Zarka Péter. 
Szeretettel várjuk az érdeklődőket! 

November 17-én, jövő szombaton, a délelőtti istentisztelet után gyermektanítói 
megbeszélést tartunk a tanácsteremben. Várunk minden gyermektanítót! 

November 17-én, jövő szombaton 14 órakor kerül sor a Bibliai olimpia őszi 
fordulójára. Kérjük a jelentkezőket, készüljenek erre az alkalomra. 

November 17-én, szombaton 14 órakor Szülők köre programunk lesz. Címe: 
Hogyan szerettessük meg Jézust gyermekeinkkel? A beszélgetést vezeti: Zarkáné 
Teremy Krisztina. Szeretettel hívjuk az érdeklődő szülőket! 

November 17-én, szombaton 18 órakor a Magyarországi Orvos Muzsikusok 
Egyesületének koncertje kerül megrendezésre gyülekezetünkben. A programban 
Bach, Händel művek szerepelnek. Meghívó a faliújságon és a bejáratnál 
megtalálható. Szeretettel hívjuk az érdeklődőket! 

November 18-án, vasárnap országos gyermektanító- és szülőképzés lesz itt a 
gyülekezetben. Téma: Játék a digitális generációk hitoktatásában. Előadó: Miklya 
Luzsányi Mónika. Jelentkezés: Mihalec Dóránál november 12-ig. További 
tudnivalók a faliújságon. 

Ma az őszi hálaadományokat gyűjtjük össze, jövő szombaton gyülekezetünk céljaira 
adakozunk. 

HA ISTEN ÉLTET, A JÖVŐ HÉTEN 

ÁLLANDÓ HÉTKÖZNAPI ALKALMAINK 

HÍREINK 



                                                 HÁLAADÁS                                                                           
 
 

 

„’Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: Aki énbennem marad, én pedig 
őbenne, az terem sok gyümölcsöt: mert nálam nélkül semmit sem 
cselekedhettek.’(Jn 15:5)  
Az Úr szeretné az embert az isteni befolyás őrzőjévé tenni. Az egyetlen, ami 
ettől az embert megfosztja, ha bezárja szívét az élet világossága előtt. A 
hitehagyás a Szentlélek visszavonulását okozza, de a megváltási terv alapján 
a mennynek ez az áldása azért mindazok számára biztosított, akik komolyan 
vágynak rá. Az Úr megígérte, hogy megad minden jót azoknak, akik azt kérik 
tőle. S minden jó a Szentlélek ajándéka.  
Minél inkább érezzük hiányainkat, lelki szegénységünket, annál jobban 
áhítozunk a Szentlélek ajándékára; így lelkünk csatornája nem önteltséggel és 
becsvággyal telik meg, hanem a legőszintébb vágyakozással a menny 
világossága iránt. De mivelhogy nem látjuk igazán hiányosságainkat és a lelki 
szegénységünket, ezért nem is emelünk fel alázatos, őszinte kéréseket Jézusra 
hivatkozva, aki hitünk szerzője és bevégzője, az áldás adományozója...  
Jézus mondja: ’Kérjetek és adatik néktek; keressetek és találtok; zörgessetek 
és megnyittatik néktek.’ (Mt 7:7) Ezek arányban állnak a lelki dolgok 
értékének és fontosságának a felbecsülésével, amelyeket szeretnénk 
magunkban megvalósítani. "Nélkülem semmit sem cselekedhettek" - mondja 
Jézus, habár nagyon sokan azt gondolják, hogy sok mindenre képes az ember 
véges erejével és bölcsességével is. Sátán mindig kész tanácsait felajánlani, s 
így az élet nagy játékában lelkeket nyer magának.  
Mikor nem érezzük annak szükségét, hogy hittestvérünkkel tanácskozzunk, 
valami nincs rendben; akkor saját bölcsességünkben bízunk. Alapvető dolog, 
hogy a problémákat beszéljük meg egymással. Ezt sürgetem az utóbbi 
negyvenöt évben. Ez a felszólítás újra és újra figyelmeztet, hogy mindazok, 
akik az Úr munkájában foglalatoskodnak, ne járjanak a saját fejük után, 
hanem tanácskozzanak egymással.” 
 
 
(Ellen G. White: A Szentlélek eljő reátok – Nyissuk meg szívünket c. fejezet) 

GYÜLEKEZETI HÍREK 
 

2018. NOVEMBER 10. 
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN! 

ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 
 

 

 

„Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: A ki én bennem 
marad, én pedig ő benne, az terem sok gyümölcsöt: mert 

nálam nélkül semmit sem cselekedhettek.” 

Jn 15:5 


