
A MAI PROGRAM     KÖZLEMÉNYEK 

  Naplemente 15:53 
                                                                                       

09:30                                                 SZOMBATISKOLA 

  
Áhítat   Tyentés László  
Szombatiskola   Ezsdrás és Nehémiás  
   Isten imádata 
 

10:45 ISTENTISZTELET 

 
Óravezető  Pörneki Attila  
Kezdő ének  

 Ima   Pörneki Attila  
 Szolgálat 
 Tized- és adományok begyűjtése 

Hálaige, hálaima  Ráczné Ócsai Ella                           Joel 2:24-25 
Szolgálatok 

Igeszolgálat  Dr. Szabó János            
    Kórustalálkozó  

Ének   
Ima   Dr. Szabó János   
Ének 
 

16:00  ADVENTI JÓTÉKONYSÁGI KONCERT   
     

    Adventi Jótékonysági Koncert 
Dr. Szabó János  
Egy különös este – egy vendégfogadós 

    szemszögéből 

 

PÉNTEK 
 

18:00 SZOMBATKEZDŐ ÁHÍTAT  VÉGH JÓZSEF 
    ISTEN AJÁNDÉKA 
     

SZOMBAT 
 

9:30 SZOMBATISKOLA   EZSDRÁS ÉS NEHÉMIÁS  
Visszaeső nép 

 
10:45 ISTENTISZTELET DR. SZIGETI JENŐ  
 
17:00 SZOMBATZÁRÓ ÁHÍTAT    DR. SZIGETI JENŐ  
    
 
 

 

KEDD ESTE  18:00 SZOMBATISKOLAI TANÍTÓGYŰLÉS 
SZERDA   10.00 IMAÓRA 
 

 

AKIKÉRT A KÖVETKEZŐ HÉTEN IMÁDKOZZUNK: 
 

Gyülekezetünkből: Szövérfi Ernő és családja, Sztriho Eleonóra, Sztrojiny Csaba és 
felesége, Sztrojiny Róbert és családja, Takácsné Darabos Judit és családja, dr. Tarján 
Géza és felesége, Tarnai Attila és felesége 
Betegeink: Korondi Erzsébet, Molnár Szabó Ilona  
Imakérések: Folytassuk az imát Drahotta Sándor, Dienes Károlyné, Hunka Jánosné, 
Sztrojiny Botond és Balla Zsuzsanna lányának gyógyulásáért.  
A Területről: Vác – Simon László lelkész 

Az Adventkiadó kedvezményes év végi könyvvásárt tart november 25-től december 
20-ig. Az akciós könyvek listája a traktátban és az udvari faliújságon megtalálható. 

Decemberben újra segíthetünk egy X. kerületi hajléktalanszállón ételt osztani. Akik 
részt vennének ebben a szolgálatban, keressék Perecsényi Norbertet.  

Ma délután 16 órakor Adventi Jótékonysági Koncertet tartunk a Terézvárosi 
Család- és Gyermekjóléti Központ javára. Szeretettel várunk mindenkit! 

Holnap 15 órától Tesz-Vesz Gyülekezet programunk lesz. Cím: Emberek, akik 
Isten által hithősök lettek: József. Szeretettel várjuk a gyermekeket szüleikkel! 

December 9-én, hétfőn 21 órakor a Film+ csatornán láthatjuk A fegyvertelen 
katona című filmet, ami egy adventista fiatalember, Desmond Doss második 
világháborús hitküzdelmét és helytállását mutatja be. Ő az első olyan katona, aki 
lelkiismereti okokból megtagadta a fegyveres szolgálatot, és megkapta a 
Kongresszusi Becsület Érdemrendet, Amerika legmagasabb katonai kitüntetését. 

December 11-én, szerdán 18 órai kezdettel a Bibliai Szabadegyetem keretében 
folytatódik A nagy kérdés című előadássorozatunk a kisteremben. Az előadás címe: 
A változás veszélyei. Előadó: Dr. Szabó János. Hívjunk vendégeket, jöjjünk el ezekre 
az alkalmakra! Meghívó a bejáratnál elvehető. 

December 11-én, szerdán 18 órától az orvoszenészek koncertjét hallgathatjuk meg 
gyülekezeti termünkben. (A kisteremben A nagy kérdés előadás lesz ugyanekkor.) 

December 15-én, jövő vasárnap megyünk a X. kerületi Gyermekotthonba. Aki 
szeretne a gyermekeknek küldeni ajándékot, ruhaneműt, játékot, élelmiszert, keresse 
jövő szombaton Tálas Enikőt. 

Ma a magyar ADRA számára gyűjtjük adományainkat, a jövő szombaton 
gyülekezetünk szükségleteire adakozunk.  

JÖVŐ HÉTI PROGRAMJAINK 

ÁLLANDÓ HÉTKÖZNAPI ALKALMAINK 

HÍREINK 



                     LELKÉSZ BLOG – LELKÉSZ PERCEK                                                                        
 
 

Kedves Gyülekezet! 
 

Amikor ezeket a sorokat írom nagypelyhekben hull a hó. 
Először ebben a téli időszakban mindent beborít a hóesés. 
Tudom, hogy az utcák ilyenkor csúszósak és nyirkos a levegő, 
hideg van..., mégis egy olyan időszaka ez életünknek, amikor 
közelebb kerülhetünk Istenhez. Talán kevés olyan élmény van 
az életünkben, amely hasonló érzéseket kelt, mint amikor 
hóesés után felébredünk és kitekintünk az ablakon. A látvány 
lenyűgöző, a táj ragyogó és csodálatos, méltóságteljes és 

magasztos érzéseket 
keltő. Ebben a csendes-
ségben, a még alvó város 
nyugalmában gondolkod-
hatunk a mögöttünk 
hagyott útról és az 
előttünk álló napokról... 
advent jön. A megállás, 
elcsendesedés és Istenre 
"csodálkozás" ünnepe, 
amikor talán a legnagyobb rohanással, idegeskedéssel türelmetlenséggel 
szembesülünk városunkban. Igen, a ma embere talán már elfelejtett igazán 
"ünnepelni". Reviczky Gyula szavai jutnak eszembe: "Lelkem nyugodtan, csöndesen 
Átszáll a nagyvilágon. Imádkozom, hogy Jézusom Minden szegényt megáldjon. Ágyamra 
dőlök, s álmodom Egy régi szép, édes álmot: Boldog, ki tűr és megbocsát, S ki szenved, 
százszor áldott!" (Karácsonykor, 1874) 

Erre az elcsendesedésre hívunk mindenkit az adventi felkészülés 
jegyében különböző programjainkra az év utolsó hónapjában is: Adventi 
Koncert, Jótékonysági Koncert, A Nagy Kérdés sorozat, Tesz-Vesz és más 
gyermekprogramok, évbúcsúztató istentisztelet, szilveszteri gyülekezeti 
alkalom... Olyan percek és órák, ahol elcsendesedhetünk, lelassíthatunk, 
találkozhatunk az időnk Urával. Szeretettel várlak benneteket a lelkészi 
fogadónapok alkalmaira is (keddi és csütörtöki napokon – előre egyeztetett 
időpont alapján) egy jó beszélgetésre, imádkozásra, biblia-tanulmányozásra. Ha 
szeretnél keresztségre készülni, házassági problémák gyötörnek vagy éppen 
jegyesoktatásra szeretnél jelentkezni, ne habozz, szeretettel várlak!  

 
GYÜLEKEZETI HÍREK 

 

2019. DECEMBER 7. 
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN! 

ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 
 

 
 

 
 

Külön szeretettel köszöntjük gyülekezetünkben       
a kórustalálkozóra érkezett kórustagokat                  

és családtagjaikat!  


