
A MAI PROGRAM     KÖZLEMÉNYEK 

  Naplemente 17:34 

9:30                                                 SZOMBATISKOLA 

 
Áhítat   Dán Sándor  
Szombatiskola   Egység Krisztusban 
   Az egység kulcsa 
 

10:50 ISTENTISZTELET 

 
Hirdetések  Kurucz Margit  

 Óravezető  Boros Sándor  
Kezdő ének  „Ó! bárcsak ezer ajkam volna…”                     27:1-3 

 Ima   Boros Sándor  
 Szolgálat 
 Tized- és adományok begyűjtése 

Hálaige   Gergely Mária                              Péld 3:5-6, 9-10 
Hálaima   Király Ildikó  
Vers   Kurucz Margit 
Szolgálatok   

 Igeolvasás  Gergely Mária                                             Ám 3:7                                                              
 Igeszolgálat  Zarkáné Teremy Krisztina  

A prófétaság ajándékának áldásai 
Ének   „Isten Lelke, béke Lelke…”                          164:1-2 
Ima   Zarkáné Teremy Krisztina  
Távozó ének            „Ó! égi jó Atyánk…”       334:1 
   

18:00  SZOMBATZÁRÓ ÁHITAT   
     

    Zarkáné Teremy Krisztina  
    Történetek az adventista úttörők életéből 

 

PÉNTEK 
 

18:00 SZOMBATKEZDŐ ÁHÍTAT  MOLNÁR ANDRÁS  
     

SZOMBAT 
 

9:30 SZOMBATISKOLA   Egység Krisztusban 
    Egység az őskeresztény egyházban  
 
10:50 ISTENTISZTELET ZARKA PÉTER  
    ŐSZI HÁLAADÓ ÜNNEPÉLY   
 

18:00 SZOMBATZÁRÓ ÁHÍTAT    MEKIS PÉTER ÉS ÁDÁM ENDRE KONCERTJE 
 

 
     

KEDD ESTE  18:00 SZOMBATISKOLAI TANÍTÓGYŰLÉS 
SZERDA   10.00 IMAÓRA 
 

 

AKIKÉRT A KÖVETKEZŐ HÉTEN IMÁDKOZZUNK: 
 

Gyülekezetünkből: Hadházi-Borsos Réka és családja, Hajnal Levente, Hajnalka og 
Jim Ambjörnsen Varga, Halász Istvánné, Hangyás Roland és családja, Hangyás-Jakó 
Eszter és családja, Hegyi Gabriella, Hugyecz Katalin  
Betegeink: Ács Ernőné, Balogh Lászlóné, Cserbik Jánosné, Gábor Gábor, Gál Ivánné, 
Molnár Ilona, dr.Saáry Istvánné, Takács Lajos és felesége, dr.Tarjáni Géza 
Imakérések: Birtalan Mária túl van a mandulaműtéten, kérjük imádkozzunk a teljes 
gyógyulásáért. Imádkozzunk Dán Sándor beteg édesanyjáért, olasz testvérünk, Benjámin 
súlyosan beteg ismerőséért, Ritáért.  

A Területről: Solti Gyülekezet – Gyürüs István lelkész 

Szomorú szívvel értesítjük a gyülekezetet, hogy Hangyás Lili hosszantartó betegség után 
október 24-én, szerda este megpihent az Úrban. A gyülekezetünk közössége az Úr 
vigasztalását kívánja az egész családnak a feltámadás reményében.  

Korondi Erzsébet - gyülekezetünkbe régebben rendszeresen járó testvérnő – kéri, hogy 
imádkozzunk érte, mert megbetegedett és nagy fájdalmai vannak. Nagyon örülne 
testvérnők látogatásának. Molnár Imrét kereshetjük bővebb tájékoztatásért. 

Az őszi szünetben, október 28-tól november 1-ig, délutánonként itt a gyülekezetben 
zenei továbbképzést tart id.Fekete István testvér azoknak az érdeklődőknek, akik 
hangszerrel rendelkeznek vagy szeretnek énekelni. Részletek a faliújságon. 

A Bibliai Szabadegyetem Jelenések könyve sorozatának következő előadása október 29-
én, hétfőn 18 órakor lesz. Cím: A hét trombita. Előadó: Csizmadia Róbert.  

Az Őszi Imahét november 3-10-ig kerül megtartásra. Az imaheti anyagot átvehetjük a 
bejáratnál. Az őszi hálaadományokat november 10-én gyűjtjük össze. 

November 3-án, jövő szombat délelőtt Őszi hálaadó istentiszteletet tartunk. Kérjük 
a testvéreket, hogy hozzunk a hálaadó asztalra terményeket. (Zöldség, gyümölcs, kenyér, 
sajt, befőtt, stb.) Kérjük, hogy aki csak teheti, már pénteken hozza el adományait. 

November 3-án, jövő szombaton délután 18 órától Mekis Péter és Ádám Endre 
koncertjére hívjuk szeretettel az érdeklődőket. A meghívó megtalálható a faliújságon. 

November 3-a egyházunkban az erőszak elleni tiltakozás és megelőzés napja. Az 
Erőszakmentes nap írásos anyaga megtalálható és letölthető a www.adventista.hu 

oldalról, a letöltések, Női Szolgálatok Osztálya címszó alatt. Részletek a faliújságon. 

November 4-én, vasárnap 15 órától Tesz-Vesz Gyülekezet. Cím: Milyen célból jött az 
Úr Jézus a Földre? Jézus első csodatétele. Szeretettel várjuk az érdeklődő családokat! 

Ma gyülekezetünk szükségleteire adakozunk, jövő szombaton az őszi hálaadományokat 
gyűjtjük össze.  

HA ISTEN ÉLTET, A JÖVŐ HÉTEN 

ÁLLANDÓ HÉTKÖZNAPI ALKALMAINK 

HÍREINK 

http://www.adventista.hu/


                                                 AJÁNDÉKOK                                                                           
 
 

„’A lelki ajándékokra nézve pedig nem akarom, atyámfiai, hogy tudatlanok 
legyetek. A kegyelmi ajándékokban pedig különbség van, de ugyanaz a Lélek. A 
szolgálatokban is különbség van, de ugyanaz az Úr. És különbség van a 
cselekedetekben is, de ugyanaz az Isten, aki cselekszi mindezt mindenkiben.’ 
(1Kor 12:1, 4-6)  
A talentumok, melyeket Krisztus egyházára bízott, a Szentlélektől kapott lelki 
ajándékok és áldások, melyeket be kell mutatnunk a világnak. ’Némelyiknek 
ugyanis bölcsességnek beszéde adatik a Lélek által; másiknak pedig tudománynak 
beszéde ugyanazon Lélek szerint; egynek hit ugyanazon Lélek által; másnak 
pedig gyógyítás ajándékai azon egy Lélek által; némelyiknek csodatévő erőknek 
munkái; némelyiknek meg prófétálás; némelyiknek pedig lelkeknek megítélése; 
másiknak nyelvek nemei; másnak pedig nyelvek magyarázása; de mindezeket egy 
és ugyanaz a Lélek cselekszi, osztogatván mindenkinek külön, amint akarja.’ 
(1Kor 12:8-11)  
Nincs szebb az Úr terveiben annál, minthogy férfiaknak és nőknek különböző 
lelki ajándékokat adjon. Az egyház az Ő kertje, melyet különféle fák, növények 
és virágok díszítenek. Nem várja el, hogy az izsóp a cédrusfa méreteit öltse 
magára. Azt sem kívánja, hogy az olajfa elérje a díszes pálmafa magasságát. 
Valamilyen mértékben mindannyian részesülünk vallásos, illetve szellemi 
ismeretekben. Isten a kevésbé képzettekre is bízott feladatokat, és szeretné, ha 
alázatosan, Benne bízva végeznék munkájukat.  
A különböző lelki ajándékokat más-más munkás kapta meg, hogy ezáltal is 
érezzék azt, hogy szükségük van egymásra. Isten adta ezeket az ajándékokat, 
hogy az Ő szolgálatában hasznosítsák, nem hogy a birtokost dicsőítsék, sem nem 
hogy az embert emeljék fel, hanem hogy a világ Megváltóját emeljék fel. Ezekkel 
az emberiség javát kell szolgálni, az igazság bemutatásával, úgy, hogy ne legyen 
abban semmi hamisság.  
A lelki ajándékok megnyilvánulnak minden szóban, cselekedetben, a 
kedvességben és a szeretetben. Ha minden munkás hűségesen betölti a számára 
kijelölt helyet, akkor Krisztus főpapi imája szerint a világ meg fogja tudni, hogy 
ezek az Ő tanítványai.” 
 
(Ellen G. White: A Szentlélek eljő reátok – A sokféleségben rejlő szépség c. fej.) 

GYÜLEKEZETI HÍREK 
 

2018 OKTÓBER 27. 
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN! 

ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 
 

 

„Mert semmit sem cselekszik az én Uram, az Úr, míg meg 
nem jelenti titkát az ő szolgáinak, a prófétáknak.” 

Ám 3:7 


