
A MAI PROGRAM     KÖZLEMÉNYEK 

  Naplemente 18:51 
                                                                                       

09:30                                                 SZOMBATISKOLA 

  
Áhítat   Tyentés László 
Szombatiskola   Nyugalom Krisztusban 

    A nyugtalan próféta 
 
10:45 ISTENTISZTELET 
  

Hirdetések  Tálas Enikő 
Óravezető  Bugyi Krisztián  
Kezdő ének  „Ó! nyíljatok meg szívkapuk…”                      95:1-3              

 Ima   Bugyi Krisztián 
 Tized- és adományok begyűjtése 

Hálaige, hálaima  Város Viktória                                     1Tim.6:6-8 
Gyermektörténet            Vízvári Aladár  
Szolgálat  Bede Károly - vers   

Kórus  

Igeszolgálat  Heli Otamo-Csizmadia              Ef 4:11-16 
    Érettségi jelek  
 Ima   Heli Otamo-Csizmadia 

Záró ének              „Isten drága, szent szerelme…”                     108: 1-2
  
     

 
     

SZOMBAT 
 
9:30 SZOMBATISKOLA  Nyugalom Krisztusban  
     A végső nyugalom 

 
10:45 ISTENTISZTELET            DR. SZABÓ JÁNOS 
     
 
 
                                                                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 

SZERDA   10.00 IMAÓRA 
 
 

 

AKIKÉRT A KÖVETKEZŐ HÉTEN IMÁDKOZZUNK: 
 

Gyülekezetünkből: dr.Szigeti István és felesége, Szigeti László, Szilágyi Kálmánné, 
Szilvássyné Sajgó Mária, Szövérfi Ernő és családja, Sztrojiny Csaba és felesége, 
Sztrojiny Róbert és családja, Takács Barbara és családja 

Betegeink: Gábor Terézia, Kokovai Sándorné Ilike, Ács Ernőné Éva, Gál Ivánné 
Rózsika, Nagyné Gál Vilma és férje 
 

Imakérések: Kohulák Ferencné veje, Hortobágyi János súlyos beteg, a család kéri 
a testvéreket, hogy imádkozzunk Jánosért. Kabai Józsefné Marika is kéri a testvérek 
imáit férjéért, aki nagyon beteg. 
 

A Területről: Pécs – Petőh Imre - lelkész 

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. 

Tájékoztatjuk a szülőket, hogy a gyermekiskolai foglalkozásokat - az óvodás csoportot 
kivéve – a szombatiskola ideje alatt, 9.30-10.30-ig tartjuk. Kérjük, hogy a 11 órakor 
kezdődő istentiszteleten a gyermekek vegyenek részt. 

Az óvodás csoportnak továbbra is az istentisztelet alatt lesz foglalkozás. Ezekre az 
alkalmakra a 3 évet betöltött gyermekeket várjuk. Kérjük, hogy a kisebbekre a szüleik 
figyeljenek. 

Ma este 19 órára szeretettel hívunk szülőket, testvéreinket, akik segítenének a holnapi 
kirándulás főzési előkészületében.  

Szeptember 19-én, holnap a Gyermek Osztály közös együttlétet, bográcsozást szervez 
a hűvösvölgyi nagyréten, melyre szeretettel meghívja a gyülekezet minden tagját. 
Találkozó 10 órától a réten, a bográcsozós helyen. (Megközelíthető tömegközlekedéssel: a 
Széll Kálmán térről a 61-es, 56-os, 56/A villamossal Hűvösvölgyig, onnan a 63-as 
busszal a Villám utcáig (a megálló a rét végén található).  Autóval a Hűvösvölgyi úton 
Nagykovácsi felé. (Parkolásra korlátozott lehetőség van: a Hűvösvölgyi út elejétől kb. 1-
2 km-re balra egy zöldséges bódé van, ahol kb. 8-10 autó tud parkolni, tovább haladva, 
a rét mellett jobbra még néhány autónak van hely, majd a Villám utcai buszmegállónál 
is van 4-5 autónak hely.) A nagyrét körül kiépített sétáló utak vannak, röplabda-, 
focipálya, felnőtteknek kondi-gépek, gyerekeknek játszótér a túloldalon. 

2021. szeptember 25-én, szombaton délután 17 órakor gyülekezetünkben a 
bózsvai „Soli Deo Gloria” egyházzenei tábor őszi hangversenyére kerül sor.  

Ma és jövő szombaton is gyülekezetünk szükségleteire adakozunk. 

JÖVŐ HÉTI PROGRAMJAINK 

ÁLLANDÓ HÉTKÖZNAPI ALKALMAINK 

HÍREINK 



                                SZOLGÁLAT MUNKÁJÁRA                                                              
 
 

„A Szentléleknek kell irányítania és vezetnie minket, de ehhez nem szükséges, 
hogy mindannyian ugyanazokat az ajándékokat kapjuk. ’A kegyelmi 
ajándékokban pedig különbség van, de ugyanaz a Lélek. A szolgálatokban is 
különbség van, de ugyanaz az Úr. És különbség van a cselekedetekben is, de 
ugyanaz az Isten, aki cselekszi mindezt mindenkiben’ (1Kor 12:4-6), hogy 
tökéletes harmóniába hozza ezeket a cselekedeteket. ’Most pedig az Isten 
elhelyezte a tagokat a testben egyenként mindeniket, amint akarta.’ (18. vers) 
Mindenkit kötelességének őrhelyére állított, kijelölve feladatát. Ha kérdések 
merülnek fel benned őrhelyeddel kapcsolatban, imádkozz Isten vezetéséért 
és Ő kijelöli a te feladatodat. 
’Némelyiknek ugyanis bölcsességnek beszéde adatik a Lélek által; másiknak 
pedig tudománynak beszéde ugyanazon Lélek szerint; egynek hit ugyanazon 
Lélek által; másnak pedig gyógyítás ajándékai azon egy Lélek által; 
némelyiknek csodatévő erőknek munkái; némelyiknek meg prófétálás; 
némelyiknek pedig lelkeknek megítélése; másiknak nyelvek nemei; másnak 
pedig nyelvek magyarázása; de mindezeket egy és ugyanaz a Lélek cselekszi, 
osztogatván mindenkinek külön, amint akarja.’ (1Kor 12:8-11) 
’Mindenikünknek pedig adatott a kegyelem a Krisztustól osztott ajándéknak 
mértéke szerint... Fölmenvén a magasságba foglyokat vitt fogva, és adott 
ajándékokat az embereknek... És Ő adott némelyeket apostolokul, 
némelyeket prófétákul, némelyeket evangélistákul, némelyeket pedig 
pásztorokul és tanítókul: a szentek tökéletesbítése céljából szolgálat 
munkájára, a Krisztus testének építésére: Míg eljutunk mindnyájan az Isten 
Fiában való hitnek és az Ő megismerésének egységére, érett férfiúságra, a 
Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére.’(Ef 4:7-13) 
Isten egyházának tagjait itt úgy mutatja be a Biblia, mint akik mindannyian 
különböző területeken munkálkodnak a nagy Mester irányítása alatt, aki 
pontosan tudja, hogy kinek mit kell tennie, hogy kielégítse a felmerülő 
szükségleteket.” 
   
 

(Ellen G. White: A Szentlélek eljő reátok - A megígért 
vezetés ajándékod felfedezésére c. fejezet) 

GYÜLEKEZETI HÍREK 

 

2021. SZEPTEMBER 18. 
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN! 

ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 
 

 
 

 

 

„Hanem az igazságot követvén szeretetben, 
mindenestől fogva nevekedjünk Abban, aki a fej, a 

Krisztusban.” 

Ef 4:15 


