
A MAI PROGRAM     KÖZLEMÉNYEK 

  Naplemente 17:31 
                                                                                       

09:30                                                 SZOMBATISKOLA 

  
Áhítat   Takácsné Darabos Judit    
Szombatiskola   A jelenvaló igazság Mózes ötödik könyvében  

    Idegen a kapuidon belül 
 
10:45 ISTENTISZTELET 
  

Hirdetések  Dr. Abaháziné Oláh Enikő   
Óravezető  Molnár Imre  
Kezdő ének  „Atyánk, a te gyermekeid…”                        314:1-3              

 Ima   Pacsai Imre   
Szolgálat  Kurucz Margit – vers  

 Tized- és adományok begyűjtése 
Hálaige, hálaima  Pacsainé Kleinert Teréz                3Móz 27:30-32 
Gyermektörténet            Zarkáné Teremy Krisztina 
Szolgálat  Kórus  

Igeszolgálat Zarkáné Teremy Krisztina         Jel 14:6-12 
 Adventista Örökség Világnapja  
 Ellen G. White a hármas angyali üzenetről 
Ének „Ó! mily hű barátunk Jézus…”                     300:1-3 

 Ima   Zarkáné Teremy Krisztina  
Ének                           „Áldjuk őt, áldjuk őt!…”                                333:1 

     

 
     

PÉNTEK 
 
17:30      SZOMBATKEZDŐ ÁHÍTAT   BODNÁR JÁNOS  
 
SZOMBAT 
 
9:30 SZOMBATISKOLA A jelenvaló igazság Mózes ötödik könyvében  
    Melyik nagy nemzet az…? 

 
10:45 ISTENTISZTELET            DR. TOKICS IMRE  
    Ötven igaz ember egy városban  

(1Móz 18:23-26) 
 
 
 
                                                                                                                                                                      

 
SZERDA   10.00 IMAÓRA 
SZERDA    18.00       TANÍTÓGYŰLÉS 
PÉNTEK   17.30        SZOMBATKEZDŐ ÁHÍTAT 
 

 

AKIKÉRT A KÖVETKEZŐ HÉTEN IMÁDKOZZUNK: 
 

Gyülekezetünkből: Barák Bede Krisztina, Bede Károly és családja, Bencze Katica, 
Bernád Margit Kató, Bíber Trombitás Ildikó, Bíró Mariann, Birtalan István és 
felesége, Boda Artúr Áron és családja 

Betegeink: Gábor Terézia, Kokovai Sándorné Ilike, Ács Ernőné Éva, Gál Ivánné 
Rózsika, Nagyné Gál Vilma és férje 
Imakérések: Nagyné Gál Vilmát szerdán műteni fogják, kérjük imádkozzunk érte. 
Folytassuk az imát Kohulák Ferencné vejéért, Hortobágyi Jánosért, Kabai Józsefné 
Marika férjéért és Pippa Istvánért. 

A Területről: Székesfehérvár „A” és „B” – Hites Gábor lelkész 

Bizonyára emlékeztek Sztrojiny testvérek régebbi imakérésére: egy emeletről kiesett 
kislányra, Adélra. Azóta eltelt 1 év. A baleset után a kislány fejlődése visszaesett, 
azóta mindent újra kell tanulnia, fejlesztő foglalkozásra kell járnia. Az édesanyja 
értesült a gyülekezet imáiról, rendkívül hálás érte, köszi a kitartó imát, ami nagy erőt 
ad neki, és nagyon örülne, ha továbbra is imádkoznánk kislányáért, a 2 éves Adélért.  

Tájékoztatjuk a gyülekezetet, hogy 2021. november 6-tól, jövő szombattól a 
járványhelyzet alakulása miatt zárt térben újra kötelező a maszk viselése 
közösségünkben! Kérjük, hozzunk maszkot és használjuk amikor gyülekezetbe 
jövünk. 

Adventista egyetemista fiatal néhány hónapra szállást keres az V.-IX., vagy a XIII. 
kerületben, (vasárnap)-hétfő-keddi napokon tartózkodik Budapesten. Érdeklődni: 
0630/893-9677. 

Szeretettel felhívjuk vendégeink, testvéreink figyelmét a bejáratnál lévő dobozra. 
Névvel vagy név nélkül, bárki felírhatja imakérését egy papírlapra, és berakhatja a 
dobozba. Az imacsoport imádkozni fog a kérésekért. 

Növekedjük együtt! Ma 15 órától folytatódik a diakóniai csoport következő alkalma. 

 
 

 
 

Ma és a jövő szombaton gyülekezetünk szükségleteire adakozunk. 

JÖVŐ HÉTI PROGRAMJAINK 

ÁLLANDÓ HÉTKÖZNAPI ALKALMAINK 

HÍREINK 



  „FÉLJÉTEK AZ ISTENT ÉS NÉKI ADJATOK DICSŐSÉGET”                                 
 
 

„Isten földi műve záró szakaszában újra felmagasztalják a törvény értékét. Lehet 
túlsúlyban a hamis vallás, burjánozhat a gonoszság, sok emberben meghidegülhet a 
szeretet, szem elől téveszthetik a Golgota keresztjét, gyászlepelként terülhet el a 
világon a sötétség, az igazság ellen fordulhat a közhangulat, ármánykodhatnak 
minduntalan, hogy megsemmisítsék Isten népét, de a legválságosabb órában Illés 
Istene emberi eszközöket támaszt, hogy hirdessék az üzenetet, amelyet nem lehet 
elhallgattatni. A föld népes városaiban és azokon a helyeken, ahol a legvakmerőbben 
beszélnek a magasságos Isten ellen, szigorú dorgálás hangja hallatszik majd. Isten 
által elhívott emberek bátran elítélik az egyház és világ egyesülését. Nyomatékosan 
felszólítanak mindenkit, hogy az emberi rendelkezés helyett az igazi szombatot 
tartsák meg. ’Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget - hirdetik majd minden 
népnek -, mert eljött ítéletének órája; imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a 
földet, a tengert és a vizek forrásait! ...Ha valaki imádja a fenevadat és annak a 
képmását, és felveszi annak a bélyegét a homlokára vagy a kezére, az is inni fog az 
Isten haragjának borából...’ (Jel 14:7-10). Isten nem töri meg szövetségét és nem 
változtatja meg kijelentéseit. Szava örökké megáll. Olyan változhatatlan, mint trónja. 
Az ítéletkor az Isten ujjával írt, tisztán érthető szövetség lesz a mérce. A világnak a 
Végtelen Igazság ítélőszéke elé kell állnia. 
A föld lakói között - minden országban - vannak, akik nem hajtottak térdet a Baál 
előtt. Mint az ég csillagai, amelyek csak éjszaka tűnnek elő, ezek a hűségesek akkor 
fognak felragyogni, amikor "sötétség borítja a földet, sűrű homály a nemzeteket". A 
pogány Afrikában, Európa és Dél-Amerika katolikus országaiban, Kínában, 
Indiában, a tenger szigetein és a föld minden sötét sarkában Isten készenlétben tartja 
választott gyermekeit, akik előtűnnek majd a sötétség közepette, és világosan 
megmutatják a hitehagyó világnak, hogy milyen átformáló ereje van Isten törvénye 
megtartásának. Már most is megjelennek minden nemzet, minden nyelv és nép 
között; és a legsötétebb hitehagyás órájában, amikor Sátán a legnagyobb 
erőfeszítéseket teszi azért, hogy ’mindenkit, kicsiket és nagyokat, gazdagokat és 
szegényeket, szabadokat és szolgákat’ (Jel 13:16) halálbüntetés terhe mellett 
kényszerítsen a hamis nyugalomnap felvételére, akkor ezek a hűségesek, 
’feddhetetlenek és romlatlanok... Isten hibátlan gyermekei... ragyogtok, mint 
csillagok a világban...’ (Fil 2:15). Minél sötétebb az éjszaka, annál fényesebben 
tündökölnek.” 
 
 
             (Ellen G. White: Próféták és királyok – Illés lelkével és erejével c. fejezetből) 

 
GYÜLEKEZETI HÍREK 

 

2021. OKTÓBER 30. 
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN! 

ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 
 

 

 

 

„Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget;          
mert eljött az ő ítéletének órája…” 

Jel 14:7 


