
A MAI PROGRAM     KÖZLEMÉNYEK 

  Naplemente 17:44 

9:30                                                 SZOMBATISKOLA 
 

Áhítat   Dán Sándor  
Tanulmány   „EGYEDÜL HIT ÁLTAL” – A RÓMAI LEVÉL 

Az emberiség helyzete   
 

10:50 ISTENTISZTELET 
 

 Hirdetések  Kormosné dr. Döbrei Zsuzsanna   
 Óravezető  Tyentés László  

Kezdő ének  „Az Isten fényes trónjánál…”                     25: 1-3 
 Ima   Tyentés László   
 Szolgálat 
 Tized- és adományok begyűjtése 

Hálaige   Tyentés Emese                 Péld 3:5-6,9-10 
Hálaima   Gergely Mária  
Gyermektörténet Chelcea Dorin   
Szolgálatok   

 Igeolvasás  Tyentés Emese                                  Róm 1:16-17 
 Igeszolgálat  Zarkáné Teremy Krisztina  

Ellen G. White a reformációról                           
Ének   „Isten Lelke, légy velem…”    162:1,2 
Ima   Zarkáné Teremy Krisztina  
Távozó ének            „Áldja Isten életünket…”         329  
 

18:00 SZOMBATZÁRÓ ÁHÍTAT 
     

    Zarkáné Teremy Krisztina  
White és a reformáció – interaktív istentisztelet 

 

 

PÉNTEK 
 

18:00 SZOMBATKEZDŐ ÁHÍTAT  STRAMSZKI ISTVÁN   
 
     

SZOMBAT 
 

9:30 SZOMBATISKOLA   „EGYEDÜL HIT ÁLTAL” – A RÓMAI LEVÉL  
Hit általi megigazulás  

      
     

10:50 ISTENTISZTELET ZARKA PÉTER   
     
     
     

18:00 SZOMBATZÁRÓ ÁHÍTAT ZARKA PÉTER  
     

     

KEDD ESTE  18:00 SZOMBATISKOLAI TANÍTÓGYŰLÉS 
SZERDA   10.00 IMAÓRA 
 

 

AKIKÉRT A KÖVETKEZŐ HÉTEN IMÁDKOZZUNK: 
 

Gyülekezetünkből: dr. Abaházi Attila és felesége, Abaházi Zoltán és családja, Ács 
Ernőné Éva, dr. Ádám Endre, Amati Alexandra, Antalné Szabó Csilla és családja, Arias 
Soto Félix, Bajusz Erika, Bakó Mária, Baksa Gábor és családja 
Betegeink: Brust Zsuzsa, Gál Ivánné, Kokovai Sándorné Ili, dr. Saáry Istvánné Ibi, 
Takács Lajos és felesége 
Imakérések: Kérjük a testvéreket, hogy imádkozzunk továbbra is Hangyás Liliért. 
Váradiné Ócsai Eszter sarkadi testvérünk szívátültetés utána gyógyulása nem 
komplikáció mentes, ezért kérjük ne hagyjuk abba az imát érte és családjáét.  
A Területről: Siófoki Gyülekezet – Tóth Sándor és Horváth Gábor lelkészek 

Egy idős adventista testvérnő szeretné kiadni külön bejáratú bútorozott szobáját adventista 
nőnek vagy férfinak. Akit érdekel, keresse meg Molnár Imre testvért, aki megadja a testvérnő 
telefonszámát. 

Október 23-án, hétfőn nem tartunk Bibliai Szabadegyetem előadást.  

Október 25-én szerdán 18 órakor orvos zenészek koncertje lesz gyülekezetünkben. 
Program a faliújságon található. Szeretettel hívjuk testvéreinket, vendégeinket! 

Október 28-án, jövő szombaton a Golgota utcában Hitéleti Konferencia kerül 
megrendezésre. Délután 15 órakor jótékonysági koncert lesz az ADRA Alapítvány 
Gyermekétkeztetési Programja javára. Minden érdeklődőt, támogatót szeretettel várnak! 
Ezen a napon gyülekezetünkben nem lesz gyermekiskolai foglalkozás. 

Október 30-án, hétfőn 18 órakor kerül megrendezésre a Bibliai Szabadegyetem következő 
előadása. Címe: Árulás megjövendölése, az utolsó vacsora, szeretet új parancsa, Péter 
tagadásának kijelentése. Előadó: Dr. Szilvási József.   

November 4-én, szombat délelőtt „Hálát adok Uram” címmel hálaadó ünnepélyt tartunk. 
Kérjük, akik tehetik, hozzanak terményeket, gyümölcsöket, hogy az Úr oltárára helyezhessük 
hálánk jeléül. Az ünnepély után a hozott terményeket közösen elfogyasztjuk. Délután 17 
órakor orvos zenészek koncertje kerül megrendezésre. Szeretettel várunk mindenkit! 

                       November 4-11-ig őszi imahetet tartunk.  

Bugyi Krisztián kéri, hogy jelentkezzenek nála, akik szívesen 
segítenének november 12-én, vasárnap egy X. kerületi árvaotthon 
szobáinak kifestésében. Bográcsban főtt ebédet kapnak a segítők. Az 
otthon a későbbiekben rendelkezésünkre bocsájtja a sportpályáját. 

Ma és a jövő héten is gyülekezetünk céljaira adakozunk.  
Szeretnénk emlékeztetni gyülekezetünk tagjait, hogy aki teheti, 
lehetősége szerint járuljon hozzá gyülekezetünk havi fenntartási 
költségeihez 3 600 Ft-tal. Köszönettel! 

HA ISTEN ÉLTET, A JÖVŐ HÉTEN 

ÁLLANDÓ HÉTKÖZNAPI ALKALMAINK 

HÍREINK 



                                        A REFORMÁCIÓ                                                                          
 
 

 „Hiába üldözték a szenteket, mégis mindenfelé támadtak Isten igazságának hűséges 
tanúbizonyságai. Isten angyalai elvégezték a rájuk bízott munkát. Átkutatták a 
legsötétebb helyeket, és a homályból kiválasztották az őszinte szívű embereket. 
Mindnyájan tévedésbe süllyedtek ugyan, de Isten elhívta őket, mint Sault, hogy 
legyenek kiválasztott eszközei, terjesszék az igazságot és felszólaljanak Isten hitvalló 
népének bűnei ellen.  
Isten angyalai érintették Luthernek, Melanchtonnak szívét s egyéb helyeken 
másoknak is, hogy Isten igéjét, élő bizonyságát szomjúhozzák. Hatalmas 
vízáradathoz hasonlóan özönlött be az ellenség s magasra kellett emelni a zászlót. 
Luther volt arra elhívva, hogy a vihart felszítsa és szembeszálljon az elbukott egyház 
haragjával, s hogy erősítse azt a néhány hívőt, akik szent hitvallomásukhoz hívek 
maradtak. Luther csak attól félt, hogy Istent megbánthatja. Cselekedeteivel akarta 
Istennek kegyét kiérdemelni. Ámde mindaddig nem nyert kielégülést, amíg az isteni 
világosságnak egy sugara be nem ragyogta sötét lelki világát és arra nem késztette, 
hogy ne saját cselekedeteiben, hanem egyedül Krisztus vérének érdemében bízzon. 
Ezután személyesen önmaga járulhatott Isten elé; nem pápák, nem gyóntatóatyák, 
hanem egyedül Krisztus által.  
Óh, mily drága volt Luther előtt ez az új és dicső világosság, amely sötét elméjét 
megvilágított s babonáit elűzte. Többre becsülte ezt minden földi kincsnél. Istennek 
igéje új volt. Körülötte minden megváltozott. Az a könyv, amelytől idáig félt, és 
amelyben semmi szépséget sem talált, most életté örökéletté lett számára. Ez a könyv 
lett öröme, vigasza és áldott tanítója. Semmi sem tarthatta vissza e könyv 
tanulmányozásától. Eddig félt a haláltól, de midőn Isten igéjét olvasta, elmúlt 
minden félelme; csodálta Isten jellemét és megszerette Istent. A Bibliát, Isten igéjét 
saját okulásáért kutatta és gyönyörködött felmérhetetlen kincseiben. Azután, azért is 
kutatta, hogy az egyháznak is hasznára legyen. Fájdalommal töltötte be azoknak 
bűnös volta, akikben üdvösségének reménységét vetette, és midőn látta, hogy kívüle 
még sokan vannak hasonló sötétségben, buzgón kereste az alkalmat, hogy őket Isten 
Bárányára figyelmeztesse, aki egyedül veszi el a világ bűneit.” 
  

 
(E.G. White: Tapasztalatok és látomások – A reformáció c. fejezetből) 

GYÜLEKEZETI HÍREK 
 

2017. OKTÓBER 21. 
 
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN! 

ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 
 
 

 
 

„Mert nem szégyellem a Krisztus evangéliumát; mert 
Istennek hatalma az minden hívőnek üdvösségére…” 

Róma 1:16 


