
A MAI PROGRAM     KÖZLEMÉNYEK 

  Naplemente 15:52 
                                                                                       

9:30                                                 SZOMBATISKOLA 
 

Áhítat   Bugyi Krisztián  
Szombatiskola   Egység Krisztusban 
   Egység és megromlott kapcsolatok 
 

10:45 ISTENTISZTELET 
 

Hirdetések  Kurucz Margit  
 Óravezető  Tokics Péter  

Kezdő ének  „Ó! Ábrahám Ura…”                                   38:1-3 
 Ima   Tokics Péter  
 Szolgálat 
 Tized- és adományok begyűjtése 

Hálaige   Tokics Ildikó                                     Joel 2:24-25  
Hálaima   Gábor Gábor  
Gyermektörténet Kalocsai Tamás  
Vers 
Szolgálatok   

 Igeolvasás  Tokics Ildikó                                      Lk 15:21-24                                                                                                                 
 Igeszolgálat  Kalocsai Tamás 
    A tékozló Isten  

Ének   „Ó! Jézus a szívem úgy vár!…”                      136:1-2 
Ima   Kalocsai Tamás  
Távozó ének            „Ó! égi jó Atyánk…”       334:1 
   

17:00  SZOMBATZÁRÓ ÁHITAT   
     

    Kalocsai Tamás 
    A tékozló Isten 2. 

 

PÉNTEK 
 

18:00 SZOMBATKEZDŐ ÁHÍTAT  ZARKA PÉTER  
     

SZOMBAT 
 

9:30 SZOMBATISKOLA   Egység Krisztusban 
    Egység az istentiszteletben 
 
10:50 ISTENTISZTELET ÁRVAI TAMÁS  
    A Vigasztalás Fia 1 (ApCsel 4:36-37) 
     

17:00 SZOMBATZÁRÓ ÁHÍTAT     ÁRVAI TAMÁS  
    A Vigasztalás Fia 2 (ApCsel 11:19-26) 
     

KEDD ESTE  18:00 SZOMBATISKOLAI TANÍTÓGYŰLÉS 
SZERDA   10.00 IMAÓRA 
 

 

AKIKÉRT A KÖVETKEZŐ HÉTEN IMÁDKOZZUNK: 
 

Gyülekezetünkből: dr. Manchin Róbert, Marin Erzsébet, Máthé Levente és 
családja, Mátyus Etelka, Mena Rita, Menyhért Eszter, Merk Márton, Mezősi 
Tamás, Moldován Brigitta, Molnár András, Molnár Imre és családja 
Betegeink: Balogh Lászlóné, Gál Ivánné, Molnár Szabó Ilona, 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: Váci Gyülekezet – Simon László lelkész 

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

Dr. Saáry Istvánné testvérünk temetése december 21-én, pénteken 11.00 
órakor lesz a Bartók Béla út 149. szám alatti urnatemetőben.  

Kedvezményes év végi könyvvásárt tart az Advent Kiadó 2018. nov. 26– dec. 
21-ig. A kedvezményes kiadványok listája az udvari hirdetőtáblán 
megtekinthető. 

Decemberben újra várjuk a testvéreket hajléktalanok ételosztásának a 
szolgálatára. Jelentkezés: Takácsné Darabos Judit misszióvezetőnél.  

A BSZE Jelenések könyve sorozatának utolsó előadása december 10-én, 
hétfőn 18 órakor lesz. Cím: „Íme, újjáteremtek mindent”. Előadó: Zarka Péter. 

December 12-én, szerdán 18 órakor az orvoszenészek koncertje kerül 
megrendezésre a gyülekezetben. Szeretettel várjuk az érdeklődőket! 

December 15-én szombaton 14 órakor a Szülők köre alkalmon Árvai Pálma 
beszél a keresztény szexuális nevelésről. Szeretettel hívjuk a szülőket! 

December 22-én, szombaton délelőtt Adventi ünnepélyt tartunk. 

Boldog Otthon címmel beszélgetős sorozat kezdődik 2019. év minden hónap 
utolsó szombatján 14 órai kezdettel. A beszélgetést vezeti Vízvári Aladár, 
előadó: Végh József, Zarka Péter. 

Ma délelőtt a magyar ADRÁ-nak gyűjtjük adományainkat, jövő szombaton 
gyülekezetünk céljaira adakozunk. 

HA ISTEN ÉLTET, A JÖVŐ HÉTEN 

ÁLLANDÓ HÉTKÖZNAPI ALKALMAINK 

HÍREINK 



                                    A TÉKOZLÓ HAZATALÁLT                                                                 
 
 

„Az atya nem akarja, hogy fiát nyomora és rongyai miatt megvetés érje. Saját 
válláról veszi le a díszes köntöst, beborítja vele fia lesoványodott testét, és a fiú 
elzokogja bűnbánatát: ’Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened; és nem vagyok 
immár méltó, hogy a te fiadnak hívattassam.’ Az atya magához szorítja és 
hazaviszi. A fiúnak nincs alkalma arra, hogy szolgának ajánlkozzék. Ő az atya 
gyermeke. Elhalmozzák a ház legértékesebb dolgaival; a szolgák tisztelik, és 
szolgálni fogják. Az atya így szólt a szolgákhoz: ’Hozzátok ki a legszebb ruhát, 
és adjátok fel rá; és húzzatok gyűrűt a kezére, és sarut a lábaira! És előhozván a 
hízott tulkot, vágjátok le, és együnk és vigadjunk. Mert ez az én fiam meghalt, és 
feltámadott; elveszett, és megtaláltatott. Kezdtek azért vigadni.’ 
Nyughatatlan fiatalságában a tékozló fiú könyörtelennek és szigorúnak tartotta 
atyját. Milyen másként látja most! Hasonlóan éreznek mindazok, akiket Sátán 
megtévesztett. Istent keményszívűnek és szigorúnak tartják. Úgy tekintenek 
Istenre, mint aki keresi, hol találhat kifogást, mikor marasztalhat el valakit, és aki 
nem hajlandó magához engedni a bűnöst, ameddig valamilyen jogos ürüggyel 
megtagadhatja tőle a segítséget. Törvényét akadálynak tartják, amellyel 
boldogságukat korlátozza; terhes igának, amelytől szívesen megszabadulnának. 
Akinek azonban Krisztus szeretete megnyitotta a szemét, az meglátja, hogy Isten 
könyörülő Isten. Nem tartja zsarnoknak és könyörtelennek, hanem atyának, aki 
vágyik magához ölelni bűnbánó fiát. A bűnös a zsoltárossal együtt kiáltja: 
’Amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az Őt félők iránt’.  
A példázatban nem olvassuk, hogy a tékozló fiút gúnyos megjegyzés vagy 
szemrehányás érte volna bűnei miatt. A fiú érzi, hogy az atya örökre 
megbocsátotta és elfelejtette múltját. Isten is ezt mondja a bűnösnek: ’Eltöröltem 
álnokságaidat, mint felleget, és mint felhőt bűneidet’ (Ésa 44:22). ’Megbocsátom 
az ő bűneiket, és vétkeikről többé meg nem emlékezem" (Jer 31:34). ’Hagyja el 
a gonosz az ő útját, és a bűnös férfiú gondolatait, és térjen az Úrhoz, és könyörül 
rajta, és a mi Istenünkhöz, mert bővelkedik a megbocsátásban.’ ’Azokban a 
napokban és abban az időben, azt mondja az Úr, kerestetik az Izrael bűne, de 
nem lesz; a Júda vétkei, de nem találtatnak’ (Ésa 55:7; Jer 50:20).” 
 

Ellen G. White: Krisztus példázatai – A tékozló hazatalált c. fejezetből) 

GYÜLEKEZETI HÍREK 
 

2018. DECEMBER 8. 
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN! 

ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 
 

 

 

„És mondta néki a fia: Atyám, vétkeztem az ég ellen és te 
ellened: és nem vagyok immár méltó, hogy                           

a te fiadnak hívattassam!”  

Lk 15:21 


