
A MAI PROGRAM     KÖZLEMÉNYEK 

  Naplemente 17:55 

9:30                                                 SZOMBATISKOLA 
 
Áhítat    Vízvári Aladár 
 
Tanulmány   JÓB KÖNYVE 
    „Avagy ok nélkül féli Jób az Istent?” 

  

10:50 ISTENTISZTELET 

 

 Hirdetések  dr. Abaháziné Oláh Enikő 
 Óravezető  Kormos Gábor 

Kezdő ének  „A csillagos nagy ég…”                                 129:1-3 
 Ima   Kormos Gábor 
 Szolgálat  Újbudai Gyülekezet 
 Tized- és adományok begyűjtése 

Hálaige   Kormosné dr. Döbrei Zsuzsanna      2Kor 9:9-13 
Hálaima   Krajcsik Ramon 
Gyermektörténet Vidó Csilla 
Szolgálatok  Újbudai Gyülekezet 

 Igeolvasás  Kormosné dr. Döbrei Zsuzsanna    Jel 14:1,3,9-10  
 Igeszolgálat  Simon Zsolt                      

A bárány tábora, a fenevad tábora 
Ének   „Ó! mily hű barátunk Jézus…”                     300:1-3 
Ima   Simon Zsolt  
Távozó ének             „Ó! maradj kegyelmeddel mivelünk…”             330:1,6 

 
16:00 SZOMBATZÁRÓ ÁHÍTAT 
     

Simon Zsolt 
    Szeretlek benneteket  
         

 

PÉNTEK 
 

18:00 SZOMBATKEZDŐ ÁHÍTAT Zarka Péter  
     

SZOMBAT 
 

9:30 SZOMBATISKOLA  JÓB KÖNYVE  
    Isten és az emberi szenvedés 
     

10:50 ISTENTISZTELET Csizmadia Róbert  
    A szerető Atya – a gyülekezet mint szülő  

Lk 15:20-24 
     

18:00 SZOMBATZÁRÓ ÁHÍTAT   Csizmadia Róbert  
             Gyermekeké az Isten országa 

    
 

KEDD ESTE  18:00 SZOMBATISKOLAI TANÍTÓGYŰLÉS 
SZERDA ESTE  18:00 IMAÓRA 
 

 

AKIKÉRT A KÖVETKEZŐ HÉTEN IMÁDKOZZUNK: 
 

Gyülekezetünkből: dr. Saáry Istvánné, Sándor Csaba és felesége, Sárkány László, 
Simon András, Simon Beatrix, Simon Borbála, Simon Ildikó, Simon Zoltán és 
felesége, Sipka Istvánné, Sipos Lajos és családja, Soltész Gáborné Kanyaró Melinda 
Betegeink: Balogh Sándorné, dr.Bordásné Szabó Teri, Gál Ivánné, dr. Lukács 
Pálné, dr.Saáry Istvánné, Szalay Józsefné 
Imakérés: Imádkozzunk Gábor Gábor testvérünk fiáért! 
A Területről: Salgótarjáni Gyülekezet – Fenyvesi Péter Pál és Ócsai Tamás 
lelkészek 

A mai napon az Újbudai Gyülekezet és Simon Zsolt lelkész lesz gyülekezetünk 
vendége. A közösen töltött nap során szeretnénk erősíteni testvéreinkkel a 
személyes kapcsolatokat. Éppen ezért várjuk a Szüret utcai testvéreket és a 
Terézvárosi házigazdákat egy közös ebédre. A délután során is együtt beszélgetünk, 
vendégeink készülnek a 16 órakor kezdődő zenés áhítatra. A nap során a vendég 
gyülekezet lelkésze, Simon Zsolt testvér fog szolgálni igemagyarázattal. Isten áldja 
meg közös istentiszteletünket és barátságunkat! 

Ma az istentisztelet után a Tesz-Vesz Gyülekezet csoportfelelőseinek megbeszélést 
tartunk a tárgyaló teremben.  

A Bibliai Szabadegyetem következő előadása október 17-én, hétfőn 18 órakor lesz 
a Benczúr Hotelben. Téma: A zsidókhoz írt levél. Előadó: Zarka Péter. Szeretettel 
hívjuk az érdeklődőket! Meghívó a bejáratnál elvehető. 

Október 22-én, szombaton közvetlenül a délelőtti istentisztelet után testvéri órát 
tartunk. Szeretnénk beszámolni a pénzügyi helyzetünkről, a jövő évi terveinkről és 
lehetőségeinkről, és beszélnénk a szombatzáró istentiszteleteink időpontjának 
előrébb hozataláról. Kérjük, hogy gyülekezetünk tagjai maradjanak itt erre az 
alkalomra. Tervezett időtartam: 1 óra 15 perc. 

Október 26-án, szerdán 18 órakor „Orvosok a zenében” címmel komolyzenei 
koncert kerül megrendezésre gyülekezetünkben. Szeretettel hívjuk az érdeklődőket! 

Október 29-én, szombaton közösségi napunk lesz. Délelőtt aratási hálaadó 
istentiszteletet tartunk. Kérjük, hogy aki teheti, hozzon a kertjéből terményeket erre 
az alkalomra. A közös ebéden a bemutatott élelmiszereket elfogyasztjuk. 

A ma délelőtti és a jövő heti adományainkat egyaránt gyülekezetünk céljaira 
fordítjuk. 

HA ISTEN ÉLTET, A JÖVŐ HÉTEN 

ÁLLANDÓ HÉTKÖZNAPI ALKALMAINK 

HÍREINK 



     AZ EGÉSZ VILÁG ÖSSZEGYŰL AZ EGYIK VAGY A MÁSIK OLDALON                                    
 
 

„A két tábor közötti harc éppen olyan valóságos, mint amit a világ seregei 
vívnak. A lelki küzdelem kimenetelétől emberek örök sorsa függ.  
Az egész világ az ügy egyik vagy a másik oldalán áll. Armageddon csatáját 
meg fogják vívni. Ez a nap senkit se találjon közülünk aludva! Nagyon 
ébereknek kell lennünk, okos szüzekként olaj kell legyen edényeinkben és 
lámpásainkban. A Szentlélek ereje rajtunk kell legyen és az Úr seregének 
Parancsnoka a menny angyalainak élén áll, hogy vezesse a harcot.  
Sátán ellenségeskedése a jók ellen egyre inkább nyilvánvaló, amint erejét a 
lázadás nagy munkájában működésbe hozza. És mindazok, akik nem adták 
át magukat teljesen Istennek és nincsenek az isteni hatalom által megtartva, 
Sátánnal szövetséget kötnek a menny ellen és egyesülnek a világegyetem 
Uralkodója elleni harcban. 
Hamarosan a föld minden lakosa állást foglal a menny Uralkodója mellett 
vagy ellen.  
Az armageddoni csatát hamarosan megvívják. Az, akinek köntösére rá van 
írva neve, Királyoknak Királya és Uraknak Ura, fehér lovon vezeti a menny 
seregét felöltözve finom, tiszta és fehér gyolcsba (Jel 19:11-16).  
Az egész föld megduzzad, mint a hullámzó tenger. Felszíne széttöredezik. 
Mintha az alapja kimozdult volna. Egész hegyláncok lesüllyednek. Lakott 
szigetek eltűnnek. A kikötők környékét, amelyet a gonoszság Sodomává 
formált, elnyelik a tajtékzó hullámok... A föld legragyogóbb városai 
összeomlanak. Nagyúri paloták, amelyekre a föld nagyjai vagyonukat 
tékozolták, hogy a maguk dicsőségét emeljék, szemük láttára válnak 
romhalmazzá. A börtönfalak széthasadnak, és Isten gyermekei, a hitükért 
raboskodók megszabadulnak.” 
 
(Ellen G. White: Az utolsó napok eseményei  – A hét utolsó csapás és a 
gonoszok c. fejezetből) 

GYÜLEKEZETI HÍREK 
 

2016.OKTÓBER 15. 
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN! 

ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 
 

 

„…Ha valaki imádja a fenevadat és annak képét, és 
bélyegét felveszi vagy homlokára vagy kezére, az is iszik az 
Isten haragjának borából, amely elegyítetlenül töltetett az ő 

haragjának poharába…” 

Jel 14:9-10 


