
A MAI PROGRAM     KÖZLEMÉNYEK 

  Naplemente 16:25 
                                                                                       

09:30                                                 SZOMBATISKOLA 
  

Áhítat   Chelcea Dorin  
Szombatiskola   Ezsdrás és Nehémiás  
   A törvény szellemével ellentétben 
 

10:45 ISTENTISZTELET 
 

Hirdetések  Ráczné Koska Marianna  
Óravezető  Molnár Imre  
Kezdő ének  „Szent bibliámat szeretem…”                         73:1-4 

 Ima   Molnár Imre 
 Szolgálat 
 Tized- és adományok begyűjtése 

Hálaige, hálaima  Krajcsik Ramón                              Péld 11:24-25 
Gyermektörténet Dr. Tokics Imréné  
Szolgálatok 
Vers   Kurucz Margit 
Igeszolgálat  Dr. Tokics Imre                          ApCsel 22:1-5 

Jó irányba haladsz? 
Ének   „Jézus vezessél, mint pásztor…”                  313:1-3 
Ima   Dr. Tokics Imre  
Távozó ének            „Hadd legyek mindig híved…”                               331 

 
17:00  SZOMBATZÁRÓ ÁHITAT   
     

    Dr. Tokics Imre  
 

 

PÉNTEK 
 

18:00 SZOMBATKEZDŐ ÁHÍTAT  BÁCSI MIKLÓS 
    A KÉT CSOPORT  
     

SZOMBAT 
 

9:30 SZOMBATISKOLA   EZSDRÁS ÉS NEHÉMIÁS  
Isten igéjének olvasása 

 
10:45 ISTENTISZTELET DR. SZABÓ JÁNOS  
    ŐSZI HÁLAADÓ ÜNNEPÉLY  
 
17:00 SZOMBATZÁRÓ ÁHÍTAT    DR. SZABÓ JÁNOS  
    ZENÉS ÁHÍTAT 
 

KEDD ESTE  18:00 SZOMBATISKOLAI TANÍTÓGYŰLÉS 
SZERDA   10.00 IMAÓRA 
 

 

AKIKÉRT A KÖVETKEZŐ HÉTEN IMÁDKOZZUNK: 
 

Gyülekezetünkből: Ócsai Sándor és felesége, Orbán Gábor, Orbán Zoltán és 
családja, Orosz Istvánné, Örsi Mária, Pacsai Gabriella és családja, ifj. Pacsai Imre és 
családja, Pacsai Imre és felesége, Paniti Zoltán és családja 
Betegeink: Korondi Erzsébet, Molnár Szabó Ilona  
Imakérések: Folytassuk az imát Dienes Károlyné, Hunka Jánosné, Sztrojiny 
Botond és Balla Zsuzsanna lányának gyógyulásáért. Imádkozzunk a Tiszaburai 
cigánymisszióért, Horváth Balázs körzeti orvos testvérünkért, aki sokat tesz az ottani 
mélyszegénységben élőkért. 
A Területről: Székesfehérvár „A” és Székesfehérvár „B” – Hites Gábor és Szilvási-         
Csizmadia Andrea lelkészek 

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. 

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

A gyermekiskola vezetője kéri, hogy akik elkezdték a furulyatanulást, járjanak a próbára, vagy 

ha úgy döntöttek, hogy befejezik a tanulást, hozzák vissza mielőbb a furulyákat. 

Ma este, 19 órától Bugyi Krisztián és Balázs László vezetésével ifjúsági együttlétet tartunk. 
Beszélgetésre, pingpongozásra, közös vacsorára várjuk a fiatalokat! 

November 9-én, jövő szombaton délelőtt Őszi hálaadó istentiszteletet tartunk. Kérjük a 
testvéreket, hogy hozzunk a hálaadó asztalra terményeket. (Zöldség, gyümölcs, kenyér, 
befőtt, lekvár, virág stb.) Kérjük, hogy aki csak teheti, már pénteken hozza el adományait. 

November 9-én, jövő szombaton délután 17 órától zenés áhítatot tartunk, amikor is 
gyermekeink furulya és csengettyű szolgálatait hallgathatjuk meg.  

MEGVÁLTOZOTT A TESZ–VESZ GYÜLEKEZET DÁTUMA: November 10-én, 
jövő vasárnap 15 órától Tesz-Vesz Gyülekezet programot tartunk. Címe: Emberek, akik 
Isten által hithősök lettek: Ábrahám. Szeretettel hívjuk a gyerekeket, szülőket! 

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 id. Csókási Pál vezetésével tartunk imaórát. Várjuk az érdeklődőket 
ezekre az alkalmakra! Az imaheti anyagot a bejáratnál, Kun Margitkától vehetjük át. 

Ma gyülekezetünk missziós szükségleteire adakozunk, a jövő szombaton Globálmissziós 
célra gyűjtjük évenkénti hálaadományainkat.  

JÖVŐ HÉTI PROGRAMJAINK 

ÁLLANDÓ HÉTKÖZNAPI ALKALMAINK 

HÍREINK 



            Lelkész blog – lelkész percek                                                                    
 

Kedves Gyülekezet! 

 

Ránk köszöntött a maga borújával és hidegével újra egy 

novemberi hónap. Legtöbbünk számára talán az idő 

múlásával kapcsolatos gondolatok jutnak eszünkbe ennek 

a hónapnak a beköszöntével. Vége a hosszú, világos és 

meleg napoknak, lehullanak a falevelek, amelyek 

csodálatos színvilágukkal felderítették a lelkünket… a 

természet az „elmúlás” üzenetével szólít meg. Hazánk 

nagy költői is sokat foglalkoztak ezzel a gondolattal. 

Juhász Gyula, Szeged szülöttje és a 20. század első 

felének egyik legnagyobb költője a következő sorokat vetette papírra: 
 

November 
 

Nem is búcsúzott, elment szótalan, Az ifjúságom, íme, odavan. 

Nem is tudtam, hogy ő valaha volt, Hisz mindig búról és gondról dalolt. 
 

Nem is szerettem fanyar új borát, Asszonytalan és pénztelen sorát. 

Nem is sirattam el, csak csöndesen, Elbámulok az eltűnt éveken: 
 

És ma sír, zúg, búg, zendül az avar: Holt ifjúságom most élni akar! 
 

Az idő életünk nagy „versenytársa”, amellyel kapcsolatban szinte mindig 

elégedetlenek vagyunk. Fiatalon, azért mert úgy tűnik nagyon lassan telik, 

később mert gyorsan telik és idősebb korban, pedig azért mert szinte 

elrohan… mit kezdünk a nekünk adott idővel? Talán ez a hónap a maga 

üzenetével és „szimbólumával” segíthet nekünk az időnk végiggondolásában. 

Több olyan programunk lesz ebben a hónapban, ahol időt tölthetünk Istennel, 

egymással: őszi hálaadó alkalom, keresztség, A Nagy Kérdés sorozat 

indulása, őszi imahét, Tesz-Vesz Gyülekezet, Orvosmuzsikusok koncertje… 

olyan alkalmak ahol elcsendesedhetünk, lelassíthatunk, találkozhatunk az 

időnk Urával. Szeretettel várlak benneteket a lelkészi fogadónapok 

alkalmaira is (keddi és csütörtöki napokon - előre egyeztetett időpont alapján) 

egy jó beszélgetésre, imádkozásra, biblia-tanulmányozásra. Ha szeretnél 

keresztségre készülni, házassági problémák gyötörnek vagy éppen 

jegyesoktatásra szeretnél jelentkezni, ne habozz, szeretettel várlak!  

 

GYÜLEKEZETI HÍREK 
 

2019. NOVEMBER 2. 
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN! 

ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 
 
  
  
 
 
 
  
 
 

 

 

 

 

             Jó irányba haladsz?  

           ApCsel 22:1–5 


