
A MAI PROGRAM     KÖZLEMÉNYEK 

  Naplemente 17:36 
                                                                                       

09:30                                                 SZOMBATISKOLA 
  

Áhítat   Gerencsér László 
Szombatiskola   Ezsdrás és Nehémiás  
   Ellenállásba ütközve  
 

10:45 ISTENTISZTELET 
 

Hirdetések  Kurucz Margit  
Óravezető  Szigeti Balázs  
Kezdő ének  „Szent karod Jézus oly erős…”                      241:1-3 

 Ima   Szigeti Balázs  
 Szolgálat 
 Tized- és adományok begyűjtése 

Hálaige, hálaima  Perecsényi Norbert                       Péld 3:5-6,9-10 
Gyermektörténet Vízvári Aladár  
Vers   Nyári István 
Szolgálatok 

Igeszolgálat  Vízvári Aladár                                  Gal 6:2                
Isten segítsége népének 

Ének   „Ó! áldott óra meghitt perc…”                     297:1-3 
Ima   Vízvári Aladár  
Távozó ének            „Hadd legyek mindig híved…”                               331 

 
17:00  SZOMBATZÁRÓ ÁHITAT   
       

    Vízvári Aladár  
Isten segítsége népének 2. (Gal 6:2) 

 

PÉNTEK 
 

18:00 SZOMBATKEZDŐ ÁHÍTAT  BUGYI KRISZTIÁN 
    Istenben bízom, vagy emberben is? 
SZOMBAT 
 

9:30 SZOMBATISKOLA   EZSDRÁS ÉS NEHÉMIÁS  
A törvény szellemével ellentétben  

 
10:45 ISTENTISZTELET DR. TOKICS IMRE 
 
17:00 SZOMBATZÁRÓ ÁHÍTAT    DR. TOKICS IMRE 
 

KEDD ESTE  18:00 SZOMBATISKOLAI TANÍTÓGYŰLÉS 
SZERDA   10.00 IMAÓRA 

AKIKÉRT A KÖVETKEZŐ HÉTEN IMÁDKOZZUNK: 
 

Gyülekezetünkből: Molnár Imre és családja, Molnár Patrícia és családja, Molnár Szabó 
Ilona, Mózsi János és felesége, dr. Nádas Gyula, Nagy Attila, Nagy György, Nagy 
Jenőné, Nagy József, Nagyné Gál Vilma, Nagypál Győző és felesége, Nordfält Ágnes 
dr. Nyári Éva, Nyári István 
 Betegeink: Korondi Erzsébet, Molnár Szabó Ilona  
Imakérések: Folytassuk az imát Dienes Károlyné, Hunka Jánosné, Sztrojiny Botond és 
Balla Zsuzsanna lányának gyógyulásáért. Vargáné Konkoly Zsuzsanna és Szentes Klára 
testvérnők köszönik a gyülekezet értük mondott imáit. 
A Területről: Solt – Gyürüs István lelkész 

Bősz Ferenc László 90 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása és az urna 
elhelyezése november 7-én 12 órakor lesz a Rákospalotai temetőben. Édesapja hosszú ideig 
vezette a Hetednapi Adventista Egyház Németvölgyi úti nyomdáját. 

Rászoruló családoknak tartós élelmiszert gyűjtünk az udvaron lévő dobozban. Kérjük, aki 
teheti időnként egy-egy dolgot hozzon, amit elviszünk a szükségben levőknek.   

Kérjük azokat az angolul tudó testvéreket, akik szívesen vállalnának egyszer-egyszer fordítást 
külföldi testvéreknek, vendégeknek, jelezzék ezt Molnár Imrének. 

Tájékoztatjuk a gyülekezetet, hogy a Bibliatanulmányok minden napra című műsorát a 
PaxTV vasárnap este 20.00 óra helyett délután 15.30-as kezdettel vetíti. 

Kérjük, hogy a testvérek vigyék el műanyag edényeiket a traktát helyiségben levő szekrényről. 

A gyerekiskola vezetője kéri, hogy akik elkezdték a furulyatanulást, járjanak a próbára, vagy 
ha úgy döntöttek, hogy befejezik a tanulást, hozzák vissza mielőbb a furulyákat. 

Ma a délelőtti istentisztelet ideje alatt elmarad a gyermekiskolai foglalkozás. 

Ma délután 14 órától Az adventizmus 175 éve címmel az Ellen White Szolgálatok Osztálya 
ünnepélyes megemlékezést szervez a Rhema Konferencia Központban (VIII. Golgota út 9.).  

November 3-án, vasárnap 15 órától Tesz-Vesz Gyülekezet programot tartunk. Címe: 
Emberek, akik Isten által hithősök lettek: Ábrahám. Szeretettel hívjuk a gyerekeket, szülőket! 

November 9-én, szombaton 19 órától Bugyi Krisztián és Balázs László vezetésével ifjúsági 

együttlétet tartunk. Beszélgetésre, pingpongozásra, közös vacsorára várjuk a fiatalokat! 

November 9-15-ig Őszi Imahét lesz egyházunkban. Gyülekezetünkben november 11-én, 
hétfőn 18 órától Vízvári Aladár, 13-án szerdán 18 órától Dr. Szabó János és 15-én 
pénteken 18 órától Ócsai Sándor vezetésével tartunk imaórát. Várjuk az érdeklődőket 
ezekre az alkalmakra! Az imaheti anyagot a bejáratnál, Kun Margitkától vehetjük át. 

Ma gyülekezetünk szükségleteire adakozunk, a jövő szombaton gyülekezetünk missziós 
céljaira gyűjtjük adományainkat. 

JÖVŐ HÉTI PROGRAMJAINK 

ÁLLANDÓ HÉTKÖZNAPI ALKALMAINK 

HÍREINK 



                                     KAPCSOLATAINK                                                                             
 
 

„A keresztény befolyás erejének titka a folyamatosság, és ez Krisztus 
jellemének következetes bemutatásán múlik. Saját tapasztalataitok 
elmondásával segítsetek a tévelygőknek. Mondjátok el, hogy amikor súlyos 
hibákat követtetek el, munkatársaitok kedvessége és segítőkészsége hogyan 
adott bátorságot és reménységet nektek. 
Az ítéletig nem fogjátok megtudni, milyen befolyása volt a következetlenek, 
oktalanok, érdemtelenek iránti kedves, tapintatos viselkedésnek. Amikor 
hálátlansággal és a szent feladatok elárulásával találkozunk, megvetésünknek 
vagy felháborodásunknak adunk hangot. Ezt a vétkesek el is várják. 
Felkészültek rá. De a kedves türelem meglepi őket; gyakran megszólaltatja 
jobbik énjüket, és egy nemesebb élet utáni vágyat ébreszt bennük. 
 ’Atyámfiai, még ha előfogja is az embert valami bűn, ti lelkiek, igazítsátok 
útba az olyant szelídségnek lelkével, ügyelvén magadra, hogy meg ne 
kísértessél te magad is. Egymás terhét hordozzátok, és úgy töltsétek be a 
Krisztus törvényét’ (Gal 6:1-2). 
Ne felejtsék el a magukat Isten gyermekeinek vallók, hogy misszió-
szolgálatuk során különböző emberekkel jutnak kapcsolatba! Vannak csiszolt 
és durva emberek; alázatosak és gőgösek; vallásosak és kétkedők; műveltek 
és tudatlanok; gazdagok és szegények. Nem lehet különböző gondolkozású 
emberekkel azonos módon bánni; de mindenki igényli a kedvességet és a 
megértést. A kölcsönös kapcsolat által kell csiszolódunk és művelődnünk. 
Egymástól függünk, és az emberi testvériség kötelékei szorosan egymáshoz 
fűznek bennünket. A kereszténység a társas kapcsolatok útján lép 
érintkezésbe a világgal. Mindazoknak, akik mennyei világosságot kaptak, 
fényt kell árasztaniuk a jobbik utat nem ismerők sötét ösvényére. A Krisztus 
Lelke által megszentelt közösségi befolyásunkat fel kell használnunk arra, 
hogy embereket Krisztushoz vezessünk. Nem szabad Krisztust sóvárgott, 
szent és drága kincsként szívünkbe rejteni, és e kincsnek csak egymagunk 
örülni. Krisztusnak azzá kell lennie bennünk, mint az a forrás, amelyből az 
örök élet vize fakad, hogy felüdítse mindazokat, akikkel érintkezünk!” 
   
 
       (Ellen G. White: A nagy Orvos lábnyomán – Kapcsolataink c. fejezetből) 

GYÜLEKEZETI HÍREK 
 

2019. OKTÓBER 26. 
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN! 

ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 
 
 
 

 

 

„Egymás terhét hordozzátok, és úgy töltsétek be a 
Krisztus törvényét.” 

Gal 6:2 


