
A MAI PROGRAM     KÖZLEMÉNYEK 

  Naplemente 15:59 
                                                                                       

9:30                                                 SZOMBATISKOLA 
 

Áhítat   Pacsai Imre  
Szombatiskola   Egység Krisztusban 
   A hit egysége  
 

10:45 ISTENTISZTELET 
 

Hirdetések  ifj. Fekete István  
 Óravezető  Vízvári Aladár  

Kezdő ének  „Az öröm napja ez a nap…”                          93:1-3 
 Ima   Vízvári Aladár  
 Szolgálat 
 Tized- és adományok begyűjtése 

Hálaige   Tajti Enikő                                          1Tim 6:6-8 
Hálaima   Szentes Klára   
Gyermektörténet Pörneki Attila  
Vers 
Szolgálatok   

 Igeolvasás  Tajti Enikő                                                  3Jn 1:4                                                                                                                  
 Igeszolgálat  Pörneki Attila  

Az imádkozó szülők ereje 
Ének   „Ó! jöjj, ó! jöjj, Immánuel…”                         139:1-2 
Ima   Pörneki Attila  
Távozó ének            „Ó! égi jó Atyánk…”       334:1 
   

17:00  SZOMBATZÁRÓ ÁHITAT   
     

    Örömhír Adventi jótékonysági koncert  
    A Terézvárosi Család- és Gyermekjóléti Központ javára 

 

PÉNTEK 
 

18:00 SZOMBATKEZDŐ ÁHÍTAT  ZARKA PÉTER  
     

SZOMBAT 
 

9:30 SZOMBATISKOLA   Egység Krisztusban 
    A legmeggyőzőbb bizonyíték 
 
10:50 ISTENTISZTELET DR. TOKICS IMRE  

A SZOMBATÜNNEPLÉS EREDETE (2MÓZ 20:8-11) 
 

17:00 SZOMBATZÁRÓ ÁHÍTAT    DR. TOKICS IMRE 
    PÁL APOSTOL ÉS A TÖVISEK (2KOR 12:1-11)  
 

KEDD ESTE  18:00 SZOMBATISKOLAI TANÍTÓGYŰLÉS 
SZERDA   10.00 IMAÓRA 
 

 

AKIKÉRT A KÖVETKEZŐ HÉTEN IMÁDKOZZUNK: 
 

Gyülekezetünkből: Kormos Gábor és felesége, Kovács Ildikó, Kovács Tibor és 
családja, Kovács-Bíró Erika, Krajcsik Ramón és családja, Kulcsár Attila, Kulcsár 
László és családja, Kun Györgyné, Kurucz Margit és családja, Kuti Csaba 
Betegeink: Balogh Lászlóné, Gál Ivánné, Molnár Szabó Ilona, dr.Saáry Istvánné, 
Takács Lajos és felesége  
Imakérések: Imádkozzunk Dán Sándor beteg édesanyjáért, olasz testvérünk, 
Benjámin súlyosan beteg ismerőséért, Ritáért. Baksa Anikó kéri, hogy imádkozzunk 
kedves barátnőjéért, aki nagyon beteg és barátnője családjáért.  
A Területről: Tassi Gyülekezet – Zoboki Nóra lelkész 

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy Balogh Sándorné Erzsike (87) szerda reggel 
elaludt az Úrban. Temetéséről a család később intézkedik. 

December 1-jétől március 30-ig a szombatzáró áhítat 17 órakor fog kezdődni. 

Szeretettel köszöntjük a kórustalálkozóra érkezett érdi, gödöllői, isaszegi 
gyülekezetek kórusait és az Acapella & Musica énekegyüttest.  

Ma délután 17 órakor Örömhír adventi jótékonysági koncert kerül megrendezésre 
gyülekezetünkben a Terézvárosi Család- és Gyermekjóléti Központ javára. 
Meghívók a bejáratnál elvehetők. Hívjunk vendégeket! 

A BSZE Jelenések könyve sorozatának következő előadása november 26-án, 
hétfőn 18 órakor lesz. Cím: Az utolsó hét csapás. Előadó: Zarka Péter. Szeretettel 
várjuk az érdeklődőket! 

Kedvezményes év végi könyvvásár lesz az Advent Kiadóban 2018. november 26 – 
december 21-ig, a kedvezményes kiadványok listája az udvari hirdetőtáblán 
megtekinthető. 

December 1-től újra várjuk a testvéreket hajléktalanok ételosztásának a szolgálatára. 
Jelenleg 1-jére, 5-ére és 7-ére várnak önkénteseket. Jelentkezés: Takácsné Darabos 
Judit misszióvezetőnél.  

December 2-án, vasárnap 15 órától Tesz-Vesz gyülekezet lesz. Cím: Jézus első 
misszióútja és csodálatos gyógyításai. Szeretettel várjuk az érdeklődőket! 

Ma délelőtt gyülekezetünk céljaira gyűjtjük adományainkat, jövő szombaton 
gyülekezetünk missziójára adakozunk. 
 
 

HA ISTEN ÉLTET, A JÖVŐ HÉTEN 

ÁLLANDÓ HÉTKÖZNAPI ALKALMAINK 

HÍREINK 



                                          VALLÁS A CSALÁDBAN                                                                              
 
 

 

„A vallásos nevelés sokkal többet jelent az általános oktatásnál. Azt jelenti, 
hogy imádkoznod kell gyermekeiddel és meg kell tanítanod őket arra, hogyan 
közeledjenek Jézushoz és hogyan mondják el neki minden kívánságukat. Azt 
is jelenti, életeddel kell megmutatnod, hogy számodra Jézus minden, mert 
szeretete türelmessé, kedvessé, elnézővé, sőt - Ábrahámhoz hasonlóan - 
határozottá tesz mikor fiaidnak és az utánuk következőknek parancsot adsz.  
A szülőknek közösen kell ápolniuk a vallásosságot az otthonban. Az anya ne 
halmozzon fel magának annyi gondot, hogy ne legyen ideje családja lelki 
szükségleteinek kielégítésére. A szülők kérjék az Úr vezetését otthoni 
munkájukra. Miközben előtte térdelnek, igazán megértik óriási felelősségüket 
és gyermekeiket Istenre bízhatják, aki sohasem téved a tanácsadásban és 
tanításban... A családapa ne hagyja csak az anyára a lelki tanítás átadásának 
minden gondját. A szülőknek nagy munkát kell elvégezniük, amiből mindkét 
félnek ki kell vennie a maga részét, hogy felkészítsék gyermekeiket a nagy 
vizsgálati ítéletre. Szülők, vigyétek magatokkal gyermekeiteket a vallásos 
ünnepségekre. Vegyétek körül őket hitetek karjával és szenteljétek őket 
Krisztusnak! Semmit se engedjetek meg, ami a helyes oktatás alóli 
felelősségetektől mentesítene; ne hagyjátok, hogy bármilyen világi érdek miatt 
elhagyjátok őket! Keresztényi életetek sohase szigetelje el őket tőletek. Együtt 
menjetek az Úr elé! Képezzétek értelmüket, hogy megismerjék az isteni 
igazságot! Engedjétek azok társaságába, akik szeretik Istent! Vigyétek őket 
Isten népe közé, mint olyan gyermekeket, akiknek segíteni akartok, hogy 
alkalmas jellemet fejlesszenek ki az örökkévalóságra.  
Mi az, amit nem végez el a vallás az otthonban? Elvégezheti mindazt a 
munkát, amit Isten szándéka szerint el kell végeznie minden családban. A 
gyermekek az Úr irányítása és intése szerint nőjenek fel. Úgy neveljék és 
tanítsák őket, hogy ne a társaság hívei, hanem az Úr családjának tagjai 
legyenek.” 

 
 

Ellen G. White: Boldog otthon – Vallás a családban c. fejezetből) 

GYÜLEKEZETI HÍREK 
 

2018. NOVEMBER 24. 
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN! 

ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 
 

 

 

„Nincs annál nagyobb örömem, mintha hallom, hogy az én 
gyermekeim az igazságban járnak.” 

3Jn 1:4 


