
A MAI PROGRAM     KÖZLEMÉNYEK 

  Naplemente 18:37 
                                                                                       

09:30                                                 SZOMBATISKOLA 
  

Áhítat   Molnár Imre  
Szombatiskola   Nyugalom Krisztusban 

    A végső nyugalom  
 

10:45 ISTENTISZTELET 
  

Hirdetések  Hadházi-Borsos Réka  
Óravezető  Vízvári Aladár   
Kezdő ének  „Ha áldott kezed műveit…”                            29:1-3              

 Ima   Vízvári Aladár  
 Tized- és adományok begyűjtése 

Hálaige, hálaima  Rohánszki Lászlóné                Zsolt.116:12,17-18 
Gyermektörténet            Király Tünde  
Szolgálat  Dán Ilona - vers 
Szolgálat  Kórus  

Igeszolgálat  Dr. Szabó János                    Lk.15.fejezete 
    Szeretett vagyok 
 Ima   Dr. Szabó János   

Záró ének              „Az Úrnak áldott nagy kegyelme…”             149: 1-3 
     

 

PÉNTEK   
 

17.30    SZOMBATKEZDŐ ÁHÍTAT 
 
SZOMBAT 
 

9:30 SZOMBATISKOLA  A JELENVALÓ IGAZSÁG MÓZES V. KÖNYVÉBEN 
    Bevezetés Mózes V. könyvéhez  
     

10:45 ISTENTISZTELET             DR. SZABÓ JÁNOS 
    ÚRVACSORA  

Szeptember 26-án, holnap a Gyermek Osztály szeretettel hívja a gyülekezet tagjait egy 
közös együttlétre, bográcsozásra a Hűvösvölgyi nagyrétre. 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. 

 

 

SZERDA   10.00 IMAÓRA 
PÉNTEK   17.30 BIBLIAÓRA 
 

 

AKIKÉRT A KÖVETKEZŐ HÉTEN IMÁDKOZZUNK: 
 

Gyülekezetünkből: Takácsné Darabos Judit és családja, Dr. Tarjáni Géza és felesége, Tarnai 
Attila és felesége, Dr. Tokics Imre és felesége, Tokics Péter és családja, Tóth Béláné, Tóth 
János, Tóth Jánosné, Tóth Sándor 
Betegeink: Gábor Terézia, Kokovai Sándorné Ilike, Ács Ernőné Éva, Gál Ivánné Rózsika, 
Nagyné Gál Vilma és férje 
Imakérések: Molnár András kéri a testvéreket, hogy imádkozzunk érte, mert szeptember 
29-én, jövő szerdán a jobb szemét műtik. Imádkozzunk Kóter Zoltánért és feleségéért, 
Nadiaért, és Pippa István testvérért. Folytassuk az imát Kohulák Ferencné vejéért, 
Hortobágyi Jánosért és Kabai Józsefné Marika férjéért. 
A Területről: Pilisszántó – Szilvási-Csizmadia Andrea és dr. Szilvási András lelkészek 

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 délután 17 órakor gyülekezetünkben a bózsvai „Soli Deo Gloria” egyházzenei tábor őszi 
hangversenyére kerül sor. Igét hirdet: Fenyvesi Péter Pál. Szeretettel hívjuk testvéreinket, 
vendégeinket erre az alkalomra. 

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

A Gyermekiskolai Osztály december 20-tól 22-ig (hétfőtől szerdáig) Hajdúszoboszlón 
közös együttlétet szervez gyermekeknek és fiataloknak. A részvételi szándékot kérjük ma 
jelezzük Pacsai Tecánál. 

Október 1-jétől, péntekenként ismét megtartjuk a szombatkezdő áhítatot 
gyülekezetünkben. Kezdő időpont: 17 óra 30 perc. Téma: E.G.White: Gondolatok a hegyi 
beszélről c. könyve.  

Október 2-án, jövő szombaton 11 órakor úrvacsorai istentiszteletet tartunk. Kérjük a 
diakónusok értesítsék a hozzájuk beosztott testvéreket. 

Ma és jövő szombaton is gyülekezetünk szükségleteire adakozunk. 

JÖVŐ HÉTI PROGRAMJAINK 

A VASÁRNAPI KIRÁNDULÁSRÓL 

ÁLLANDÓ HÉTKÖZNAPI ALKALMAINK 

HÍREINK 



          A GYŐZELEM ÖRÖMET SZEREZ A MENNYBEN                                           
 
 

"’Mondom néktek, hogy ily módon nagyobb öröm lesz a mennyben egy 
megtérő bűnösön, hogynem kilencvenkilenc igaz emberen, akiknek nincs 
szüksége megtérésre." (Lk 15:7) 
Sátán állandóan azon mesterkedik, hogy az emberi elme feletti uralmat 
megszerezze, ám Isten angyalai szakadatlanul azon fáradoznak, hogy a 
lankadt kezeket erősítsék, a remegő térdeket kiegyenesítsék ott, ahol Istent 
hívják segítségül. Isten minden gyermekéhez szól az ígéret: ’Kérjetek és adatik 
néktek; keressetek és találtok; zörgessetek és megnyittatik néktek. Mert aki 
kér, mind kap; és aki keres, talál; és a zörgetőnek megnyittatik.’ (Mt 7:7-8) 
Az Úrnak mindig voltak igaz szívű követői, nők és férfiak, akik áldozattal 
erősítették meg a szövetséget. Nem tértek le a becsületesség útjáról. Folt 
nélkül őrizték meg magukat a világtól, és az élet fénye vezette őket, hogy 
legyőzzék ádáz ellenségüket. Az emberi lények ki akarják-e venni részüket a 
Sátánnal szembeni harcból? Ha ezt teszik, akkor Sátán biztosan elfut tőlük. 
Az angyalok, akik megteszik érted mindazt, amire te nem vagy képes, 
együttműködésedre várnak. Várnak arra, hogy válaszolj Krisztus hívására. 
Közeledjetek Istenhez és egymáshoz! Akaratoddal állj Isten akarata mellé, 
óhajoddal, csendes imáddal, a sátáni ténykedésekkel szembeni ellenállásoddal 
maradj mellette! Amíg az az óhajod, hogy ellenállj az ördögnek, és ezért 
őszintén így imádkozol: szabadíts meg a kísértéstől, amilyen a napod, olyan 
lesz az erőd. 
A mennyei angyalok munkája az, hogy közel jöjjenek a megfáradthoz, a 
megkísértetthez, a szenvedőhöz. Hosszan és állhatatosan dolgoznak azért, 
hogy megmentsék a lelkeket, akikért Krisztus meghalt. Amikor a lelkek 
nagyra értékelik lehetőségeiket, és értékelik a küldött mennyei segítséget, 
akkor majd válaszolnak a Szentlélek értük végzett munkájára; s mikor 
akaratukkal Krisztus akarata mellé állnak, angyalok viszik sietve a jó hírt a 
menny felé, és jelentik azokat a sikereket, melyeket a lelkeknél elértek, akikhez 
küldettek, és a mennyei sereg együtt örül velük.” 

 
(Ellen G. White: A Szentlélek eljő reátok - A győzelem 
örömet szerez a mennyben c. fejezet) 

GYÜLEKEZETI HÍREK 
 

2021. SZEPTEMBER 25. 
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN! 

ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Mondom néktek, hogy ily módon nagyobb öröm 
lesz a mennyben egy megtérő bűnösön, hogynem 

kilencvenkilenc igaz emberen, akiknek nincs 
szüksége megtérésre.” 

Lk.15:7 


