
A MAI PROGRAM     KÖZLEMÉNYEK 

  Naplemente 17:30 

9:30                                                 SZOMBATISKOLA 
 
Áhítat    dr. Abaházi Attila 
 
Tanulmány   JÓB KÖNYVE 
    Átkozd meg a napot! 

  
10:50 ISTENTISZTELET 

 

 Hirdetések  Ráczné Koska Marianna  
 Óravezető  Nyári István 

Kezdő ének  „Az Úré minden tisztelet…”                             2:1-3 
 Ima   Nyári István 
 Szolgálat 
 Tized- és adományok begyűjtése 

Hálaige   Brust Zsuzsanna                              1Tim 6:17-18 
Hálaima   Simon Zoltán 
Gyermektörténet Szigeti Gabriella  
Szolgálatok   

 Igeolvasás  Brust Zsuzsanna                               Zsolt 92: 2-6 
 Igeszolgálat  Zarka Péter                     

Aratási hálaadó istentisztelet 
Ének   „Jöjj, mondjunk hálaszót…”                            28:1-2 
Ima   Zarka Péter 
Távozó ének             „Ó! maradj kegyelmeddel mivelünk…”             330:1,6 

 
17:00 SZOMBATZÁRÓ ÁHÍTAT 
     

    Zarka Péter 
    Imahét – Istentől kapott küldetés   

 

PÉNTEK 
 

18:00 SZOMBATKEZDŐ ÁHÍTAT Ócsai Sándor  
 
     

SZOMBAT 
 

9:30 SZOMBATISKOLA  JÓB KÖNYVE  
    Indokolatlan átok? 
     

10:50 ISTENTISZTELET Zarkáné Teremy Krisztina 
    Imahét befejezése – Az elvégzett küldetés 
     

18:00 ZENEI ÁHÍTAT    Orvos zenekar 
      
 

AKIKÉRT A KÖVETKEZŐ HÉTEN IMÁDKOZZUNK: 
 

Gyülekezetünkből: Székely Árpád és felesége, Szemerics Kinga, Szentes Klára, 
Szentgyörgyi Katalin, Szigeti Balázs és családja, dr. Szigeti István és felesége, Szigeti 
László, Szilágyi Kálmán és felesége, Szilvássyné Sajgó Mária 
Betegeink: Balogh Sándorné, dr.Bordásné Szabó Teri, Gál Ivánné, Halász Istvánné 
Márti, dr. Lukács Pálné Rózsa, dr.Saáry Istvánné Ibi, Szalay Józsefné Editke 
A Területről: Solti Gyülekezet – Gyürüs István és  Gyürüs Istvánné lelkészek 
 

Értesítjük a gyülekezetet, hogy Merk Lajosné testvérnő elhunyt. (Irénke 2015 óta a farmosi 
gyülekezet tagja volt.) Temetése november 10-én, 13 órakor lesz az erdőkertesi temetőben.  

Ma kezdődik az őszi imahét. A gyülekezet tagjai az imaheti anyagot a bejáratnál átvehetik, és 
az egyház honlapján is olvasható, onnan letölthető: http://adventista.hu/esemeny/oszi-
imahet-2016-szivbol-jovo-kuldetes/  

Ma közösségi napunk van. Délelőtt aratási hálaadó istentiszteletet tartunk. A közös ebéden 
a bemutatott élelmiszereket fogyasztjuk el. 14.30-kor Zarka Péter az egyiptomi 
szolgálatukról és az ottani gyülekezeti életről tart vetítéses beszámolót. 17 órakor a 
szombatzáró áhítat keretében kezdjük meg az imahetet, és kedd kivételével a következő 
péntekig minden nap 18 órakor imaórát tartunk a gyülekezetben. 

November 5-én, jövő szombat délután 18 órakor gyülekezetünkben zenei áhítatot tartunk 
az orvos zenekar közreműködésével.  

November 5-én, szombaton egyházterületi hitéleti konferencia kerül megrendezésre 
Budapesten. (Cím: VIII. Golgota u. 3-5.) Ezzel a rendezvénnyel indul egyházterületünkön a 
reformációs év, kapcsolódva az 500 éves jubileumhoz. 

A Tesz-Vesz Gyülekezet első alkalmát november 6-án, vasárnap 15 órakor tartjuk 
gyülekezetünkben. Kérjük a testvéreket, hogy imával támogassuk ezt a programot: ki-ki 
lehetőségéhez mérten, kedden reggelenként 7 órakor és/vagy csütörtök esténként 19 órakor 
csatlakozzon az együttes szívvel történő imádság szolgálatához. Várjuk azon testvérek 
jelentkezését, akik kézműves foglalkozásban, dekoráció-készítésben segítenének, ill. ma, a 
déli szünetben részt vennének Tesz-Vesz meghívó terjesztésben a környező utcákban, 
kérjük, keressék Pacsai Teca testvérnőt. 

A Bibliai Szabadegyetem következő előadása november 7-én, hétfőn 18 órakor lesz a 
Benczúr Hotelben. Téma: Péter I. levele. Előadó: Dr. Tokics Imre. Szeretettel hívjuk az 
érdeklődőket!  

Főzőkörünk következő alkalma november 9-én, szerdán 18 órakor lesz. Téma: Fasírtok és 
téli saláták, öntetek. Részvételi díj 300 Ft.  

November 18-án, pénteken 14 órakor és november 25-én, pénteken 14 órakor a 
Katasztrófavédelem hivatalos szakembere ismeretátadási előadást tart gyülekezetünkben. A 
részletes programot a későbbiekben kiírjuk a faliújságra. 

A ma délelőtti adományokat gyülekezetünk céljaira fordítjuk. a jövő heti adományunk a 
Globál Misszió céljait szolgálja. 

HA ISTEN ÉLTET, A JÖVŐ HÉTEN 

HÍREINK 

http://adventista.hu/esemeny/oszi-imahet-2016-szivbol-jovo-kuldetes/
http://adventista.hu/esemeny/oszi-imahet-2016-szivbol-jovo-kuldetes/


                                                     HÁLAADÁS                                                                               
 
 

„Hogyan tartsuk meg a Hálaadás napját? - Közeledik a Hálaadás napja. Vajon 
most is úgy, mint már oly sokszor korábban, a magunk számára való hálaadás 
lesz? Vagy inkább Istennek való Hálaadás napja? Ezt a nagy áldás időszakává 
tehetjük úgy magunk, mint mások számára, ha jól használjuk fel ez alkalmat, és 
megemlékezünk a közöttünk levő szegényekről...  
A szegények segítésének száz módját is kitalálhatjuk. Segíthetjük a szegényeket 
oly tapintatosan is, hogy úgy érezzék, szívességet tesznek azzal, ha elfogadják 
ajándékainkat és rokonszenvünket. Gondoljunk arra: jobb adni, mint kapni! 
Testvéreink általában a leggyengédebb figyelmességet tanúsítják azok iránt, 
akiket meg akarnak tisztelni, és akik tiszteletére vágyakoznak, de egyáltalán nincs 
szükségük segítségükre. A szokás és a divat azt mondja: Adj azoknak, akik neked 
is adnak! Azonban a bibliai ajándékozás szabálya nem ez. Isten Igéje a magunk 
örömszerzésének eme módja ellen szól, hogy ilyen lelkülettel adjuk 
ajándékainkat, azt mondván: ’...aki ad a gazdagnak; végre szűkölködésre jut’ 
(Péld 22:16).  
Ez azonban nem foglalja magában minden kötelességedet. Ajánld fel 
adományodat legjobb Barátodnak! Ismerd el nagylelkűségét; fejezd ki háládat 
kegyeiért! Hozz hálaáldozatot Istennek... Testvéreim és Testvérnőim! Egyszerű 
ételt fogyasszatok a Hálaadás napján, és azt a pénzt, amit a különlegességekre 
költenétek étvágyatok kielégítésére, adjátok hálaáldozatul Istennek.  
Ezentúl ne azért ünnepeljetek hálaadó napot, hogy étvágyatok megelégedését 
szolgálja és kielégítsétek azt; és magatokat dicsőítsétek. Mindnyájunknak van 
okunk, hogy hálaáldozatokkal jöjjünk az Úr tornácaiba, mert újabb évvel őrizte 
meg életünket... Ha vendégséget rendezünk, a szükségben levőket hívjuk meg.  
Úgy gondolom, hálásaknak kell lennünk valamiért. Boldogoknak kell lennünk és 
örvendeznünk kell Istenben, mert nagy kegyelmet adott nekünk... Azt akarjuk, 
hogy ez a Hálaadó nap az legyen, amit magában foglal. Ne rontsuk el és ne 
keverjük össze salakkal, hanem az legyen, aminek lennie kell: hálaadás. Szálljon 
fel a dicséret szava. Ne múljék el úgy e nap, hogy ne adtál volna hálát és 
hálaáldozatot Jézusnak!” 

  (Ellen G. White: Boldog otthon – Ünnepek és évfordulók c. fejezetből) 
 
 
 

 

 

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

GYÜLEKEZETI PROGRAM 
 

2016. OKTÓBER 29. 
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN! 

ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 
 
 

 

„Megvidámítottál engem Uram a te cselekedeteddel, a te 
kezednek műveiben örvendezem.” 

 Zsoltár 92:5 

ÁLLANDÓ HÉTKÖZNAPI ALKALMAINK 


