
A MAI PROGRAM     KÖZLEMÉNYEK 

  Naplemente 15:53 
                                                                                       

09:30                                                 SZOMBATISKOLA 
  

Áhítat   Vízvári Aladár  
Szombatiskola   Ezsdrás és Nehémiás  
   Visszaeső nép  
 

10:45 ISTENTISZTELET 
  

Hirdetések  ifj. Fekete István  
Óravezető  Sztrojiny Csaba  
Kezdő ének  Az Úré minden tisztelet                                    2:1-3 

 Ima   Sztrojiny Csaba  
 Szolgálat 
 Tized- és adományok begyűjtése 

Hálaige, hálaima  Görög Ernő                                            Fil 4:6-7 
Gyermektörténet Dr. Szigeti Jenő  
Szolgálatok 

Igeszolgálat  Dr. Szigeti Jenő                            1Pt 4:7-11 
    „A vége pedig mindennek közel van” 

Ének   Ó! áldjuk most őt                                           36:1-4 
Ima   Dr. Szigeti Jenő  
Távozó ének            „Hadd legyek mindig híved…”                               331 

 
17:00  SZOMBATZÁRÓ ÁHITAT   
     

    Dr. Szigeti Jenő  
    Jónással a városon kívül – Mt. 16:1-4 

 

PÉNTEK 
 

18:00 SZOMBATKEZDŐ ÁHÍTAT  MOLNÁR IMRE  
AZ IGAZI VILÁGOSSÁG, AMELY MEGVILÁGOSÍT 

MINDEN EMBERT 
SZOMBAT 
 

9:30 SZOMBATISKOLA   EZSDRÁS ÉS NEHÉMIÁS  
Helytelen döntések nyomában  
 

10:45 ISTENTISZTELET DR. SZABÓ JÁNOS  
    ADVENTI ÜNNEPÉLY 
 
16:00 SZOMBATZÁRÓ ÁHÍTAT    DR. SZABÓ JÁNOS     
    GYERMEKEK ADVENTI ÜNNEPÉLYE 
 

KEDD ESTE  18:00 SZOMBATISKOLAI TANÍTÓGYŰLÉS 
SZERDA   10.00 IMAÓRA 
 

 

AKIKÉRT A KÖVETKEZŐ HÉTEN IMÁDKOZZUNK: 
 

Gyülekezetünkből: Tokics Péter ás családja, dr. Tokics Imre és felesége, Tóth 
Béláné, Tóth János, Tóth Jánosné, Tóth Sándor, Tyentés László és felesége, Urbán 
Enikő és családja, Utasi Gyula, Ürge Károlyné, Varga Jánosné 
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: Vecsés – Henter Barna lelkész 

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

Holnap megyünk a X. kerületi Gyermekotthonba. Aki szeretne a gyermekeknek 
küldeni ajándékot, ruhaneműt, játékot, élelmiszert, keresse Tálas Enikőt. 

Holnap délelőtt 10-12-ig a Gym City edzőteremben (XIII. Madarász Viktor u. 47-
49.) jótékonysági edzésen vehetnek részt azok, akik szeretnék támogatni a X. kerületi 
gyermekotthont. (Az edzés részvételi díját az edző felajánlja a gyermekotthonnak.) 

December 16-án, hétfőn 18 órai kezdettel A nagy kérdés című előadássorozatunk 
befejeződik. Az utolsó előadás címe: Szeretet, ami nem változik. Előadó: Dr. Szabó 
János. Hívjunk vendégeket, jöjjünk el erre az alkalomra!  

December 21-én, jövő szombat délelőtt adventi ünnepély lesz gyülekezetünkben.  

Jövő szombat délután, 16 órakor gyermekek adventi ünnepélyére hívunk 
mindenkit sok szeretettel. 

December 28-án, szombat délután 14 órakor folytatjuk a Boldog Otthon 
sorozatunkat a kisteremben Vízvári Aladár vezetésével, Végh József előadásában. 

December 31-én, kedden 17 órakor évzáró, hálaadó istentiszteletet tartunk. Igét 
hirdet: Ócsai Tamás unióelnök. Várunk minden érdeklődőt erre az évvégi alkalomra. 

Január 4-én, szombat délelőtt úrvacsorai istentiszteletünk lesz. A legutóbbi 
testvérgyűlésen megbeszéltek értelmében ezt az úrvacsorát lábmosással kezdjük, 
utána lesz igehirdetés majd a szent jegyek kiosztása. Kérjük figyeljünk erre, időben 
érkezzünk az úrvacsorára. 

Ma és a jövő szombaton is gyülekezetünk szükségleteire gyűjtjük adományainkat.  

JÖVŐ HÉTI PROGRAMJAINK 

ÁLLANDÓ HÉTKÖZNAPI ALKALMAINK 

HÍREINK 



                           BIZTONSÁG SZERETET ÁLTAL                                                           
 
 

„A szeretetnek csodálatos hatalma van, mert Istentől ered. Ha megtanulnánk 
a szelíd feleletet, amely ’... elfordítja a harag felgerjedését...’ (Példa 15:1), a 
szeretetet, amely ’...hosszútűrő, kegyes...’ (1Kor 13:4), "...sok vétket elfedez" 
(1Pt 4:8), milyen gyógyító erejű lenne életünk! Mennyire átalakulna életünk! 
Földünk a mennyhez lenne hasonlóvá és annak előíze lehetne. 
Világi szemszögből nézve a pénz hatalom, de keresztény szemmel tekintve a 
szeretet a hatalom. Ez az alapelv szellemi és lelki erőt foglal magában. A tiszta 
szeretetnek különleges hatalma van a jó cselekvésére és nem tehet semmi 
mást, csak jót. Megakadályozza az egyenetlenséget, a nyomorúságot, és a 
legigazabb boldogságot hozza. A gazdagság gyakran befolyás a rombolásra és 
a pusztításra. A kényszer erős arra, hogy kárt tegyen, de a tiszta szeretet 
tulajdona az igazság és a jóság. 
Az otthon legyen a legtisztább és legmagasztosabb szeretet központja. A 
békét, az összhangot, a szeretetet és a boldogságot kitartóan kell ápolnunk 
mindennap, míg végül ez értékes dolgok megmaradnak a család tagjainak 
szívében. A szeretet palántáját gondosan kell táplálni, különben elhal. Minden 
jó elvet ápolnunk kell, ha azt akarjuk, hogy viruljon lelkünkben. Ki kell 
irtanunk azt, amit Sátán ültet el szívünkben: az irigységet, a féltékenységet, a 
gonosz gyanakvást, a gonosz beszédet, a türelmetlenséget, az előítéletet, az 
önzést, a kapzsiságot és a hiábavalóságot. Ha megengedjük, hogy e gonosz 
dolgok szívünkben maradjanak, akkor olyan gyümölcsöket teremnek, 
amelyek sokakat megfertőznek. Ó, mily sokan ápolják azokat a mérges 
növényeket, amelyek tönkreteszik a szeretet értékes gyümölcseit és 
beszennyezik a lelket.” 
 

(Ellen G. White: Boldog otthon – Biztonság szeretet által) 
 
 
 
 
 

 

GYÜLEKEZETI HÍREK 

 

2019. DECEMBER 14. 
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN! 

ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 
 

 
 

 
 

„A vége pedig mindennek közel van. Annakokáért 
legyetek mértékletesek és józanok, hogy 

imádkozhassatok. Mindenek előtt pedig legyetek 
hajlandók az egymás iránti szeretetre; mert a 

szeretet sok vétket elfedez.” 

1Pt 4:7-8 


