
A MAI PROGRAM     KÖZLEMÉNYEK 

  Naplemente 16:11 
                                                                                       

09:30                                                 SZOMBATISKOLA 
  

Áhítat   Fekete István  
Szombatiskola   A jelenvaló igazság Mózes ötödik könyvében  

    Törvény és kegyelem 
 

10:45 ISTENTISZTELET 
  

Hirdetések  Tálas Enikő 
Óravezető  Dán Ilona  
Kezdő ének  „Mennyei otthonom: Éden…”                        150:1-3             

 Ima   Dán Ilona   
Szolgálat  Férfi quartett 

 Tized- és adományok begyűjtése 
Hálaige, hálaima  Rohánszki Lászlóné                    5Móz 26:2,5a,10 
Gyermektörténet            Szigeti Gabriella 
Gyülekezetünk ADRA Orbán Zoltán  
munkacsoportjának  Bodnár Jánosné 
bemutatkozása 
Vers    Sándor Izabella 
Szolgálat  Kórus 

Igeszolgálat Bodnár János                              Jel 14:6-12 
 Reflektorfényben… 

 Ima   Bodnár János 
Befejező ének               „Állj ellent a bűnnek…”                             261:1-3 

     

 
     

PÉNTEK 
 
17:30      SZOMBATKEZDŐ ÁHÍTAT   SIMON ISTVÁN 
 
SZOMBAT 
 
9:30 SZOMBATISKOLA A jelenvaló igazság Mózes ötödik könyvében  
    Válaszd az életet! 

 
10:45 ISTENTISZTELET           DR. SZABÓ JÁNOS   
 
 
 
  
                                                                                                                                                                     
 

SZERDA   10.00 IMAÓRA 
SZERDA    18.00       TANÍTÓGYŰLÉS 
PÉNTEK   17.30        SZOMBATKEZDŐ ÁHÍTAT 
 

 

AKIKÉRT A KÖVETKEZŐ HÉTEN IMÁDKOZZUNK: 
 

Gyülekezetünkből: Burcsa István, Chelcea Dorin, Czucz Viktória, Csákány   Ervin, 
Csákány Szandra, Csapkó.-Zohán Tünde és családja, Császi Dorottya Emese, 
Csegedi Károly és családja, Csepecz Erzsébet, ifj. Csepecz Erzsébet 

Betegeink: Gábor Terézia, Kokovai Sándorné Ilike, Ács Ernőné Éva, Gál Ivánné 
Rózsika, Nagyné Gál Vilma és férje 
Imakérések: Imádkozzunk Weinecker testvérekért, Sztrojiny testvérek 
szomszédjáért, Adélkáért. Folytassuk az imát Kohulák Ferencné vejéért, Hortobágyi 
Jánosért, Kabai Józsefné Marika férjéért és Pippa Istvánért. 
A Területről: Tass – Gyűrűs István lelkész, Gyurkó János bibliamunkás 

Tájékoztatjuk a gyülekezetet, hogy a járványhelyzet alakulása miatt zárt térben 
újra kötelező a maszk viselése közösségünkben. 

A Tábea Osztály szeretné támogatni a rászoruló testvéreket, ezért Tálas Enikő kéri, hogy 
jelezzük neki személyesen vagy telefonon (0620/992-9653), ha nélkülöző, nehéz 
helyzetben lévő testvérről tudomásunk van. Előre is köszönjük! 

A VI. kerületi Önkormányzat Szociális Osztályának közreműködésével rászoruló 
gyerekek részére tervezünk cipősdoboz gyűjtést november végéig. Fontos, hogy a cipős-
dobozra írjuk rá, hogy fiúnak vagy lánynak szánjuk a dobozt és hogy milyen 
korosztálynak. A cipősdobozokat Takácsné Darabos Juditnak, vagy Tálas Enikőnek 
lehet átadni. 

Szilágyi Béláné szül. Katona Erzsébet testvér, a Keresztény Advent Közösség tagja 
elaludt az Úrban. Búcsúztatása november 14-én, holnap 11 órakor lesz a Zugligeti 
imaházban.  

December 5-én és december 19-én ismét ellátogatunk két gyermekotthonba 
programmal, ajándékokkal. Aki szeretne a gyerekeknek küldeni házi süteményt, 
ruhaneműt, ajándékot, stb. az keresse Tálas Enikőt (0620/992-9653). 

 
 
 
 
 

Ma, az őszi imahét zárónapján a Generál Konferencia globál missziós céljaira gyűjtjük 
adományainkat,  a jövő szombaton gyülekezetünk szükségleteire adakozunk. 

JÖVŐ HÉTI PROGRAMJAINK 

ÁLLANDÓ HÉTKÖZNAPI ALKALMAINK 

HÍREINK 



                         AZ ELUTASÍTOTT INTÉS                                                                       
 
 

„Az üzenet nyomán, amit Isten azért küldött, hogy a gyülekezetet megpróbálja 
és megtisztítsa, nagyon is világossá vált, milyen sokan ragaszkodnak inkább a 
világhoz, mint Krisztushoz. A kötelékek, amelyek a földhöz kötötték őket, 
erősebbek voltak, mint a menny vonzása. A világ bölcsességét akarták hallgatni, 
és elfordultak a szívet vizsgáló igazságtól. 
Az első angyal intésének elutasításával eldobták maguktól azt az eszközt, amelyet 
a menny azért nyújtott, hogy meggyógyuljanak. A szívélyes hírnöktől, aki helyre 
igazította volna azokat a tévedéseket, amelyek elválasztották őket Istentől, 
megvetéssel elfordultak, és még mohóbban keresték a világ barátságát. Ez volt 
az oka a félelmes állapotnak: a világiasságnak, a hitehagyásnak és a lelki halálnak, 
amely az egyházakat 1844-ben jellemezte. 
Az első angyalt egy második követi, ezt hirdetve: ’Leomlott, leomlott Babilon, a 
nagy város, mert az ő paráznaságának haragborából adott inni minden pogány 
népnek’ (Jel 14:8). A ’Babilon’ szó a ’Bábel’ szóból ered, és zűrzavart jelent. 
Babilon a Szentírásban a hamis vagy hitehagyó vallások különböző formáit jelöli. 
A Jelenések 17. fejezetében Babilont egy asszony ábrázolja. A Biblia ezzel a 
képpel az egyházat szimbolizálja: az erényes asszony a tiszta egyházat, a gonosz 
asszony pedig a hitehagyó egyházat jelképezi. 
A Jelenések 14. fejezetében azt az üzenetet találjuk, hogy Babilon leomlott. 
Babilon azokra a vallási szervezetekre vonatkozik, amelyek valamikor tiszták 
voltak, de megromlottak. Ezt az üzenetet, mivel az ítéletre való figyelmeztetés 
után következik, az utolsó napokban kell hirdetni. Tehát nem vonatkozhat 
csupán a katolikus egyházra, mert ez az egyház már hosszú századok óta bukott 
állapotban van. János elmondja, hogy Isten kihívja népét Babilonból (Jel 18. f.). 
E szentírási kijelentés szerint Isten népe közül sokan még Babilonban vannak. 
Melyek azok a vallási közösségek, amelyekben ma Krisztus követőinek a 
többsége található? Kétségkívül a különböző protestáns egyházak. 
Keletkezésükkor ezek az egyházak becsülettel állást foglaltak Isten és az igazság 
mellett, és a menny áldása kísérte őket. Még a hitetlen világ is kénytelen volt 
elismerni azokat az áldott eredményeket, amelyek az evangélium elveinek 
elfogadását követték.” 
 
 
             (Ellen G. White: A nagy küzdelem – Az elutasított intés c. fejezetből) 

GYÜLEKEZETI HÍREK 

 

2021. NOVEMBER 13. 
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN! 

ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 
 

 

 

 

„Itt van a szenteknek békességes tűrése, itt akik 
megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét!” 

Jel 14:12 


