
A MAI PROGRAM     KÖZLEMÉNYEK 

  Naplemente 16:03 
                                                                                       

09:30                                                 SZOMBATISKOLA 

  
Áhítat   Bugyi Krisztián  
Szombatiskola   A jelenvaló igazság Mózes ötödik könyvében  

    Válaszd az életet! 
 
10:45 ISTENTISZTELET 
  

Hirdetések  Perecsényi Norbert 
Óravezető  Dán Ilona  
Kezdő ének  „Isten Lelke, béke Lelke…”                          164:1-3             

 Ima   Dán Ilona   
 Tized- és adományok begyűjtése 

Hálaige, hálaima  Tyentés Emese                                        Fil.4:6-7 
Gyermektörténet            Molnár Imre  
Szolgálat  Szabó Tímea – vers  
Szolgálat  Kórus 

Igeszolgálat Dr. Szabó János                  Lk. 15. fejezete          
 A hazahívó szó… 

 Ima   Dr. Szabó János 
Ének                           „El ne távozz tőlem, Jézus…”                       269:1-3 

     

 
     

PÉNTEK 
 
17:30      SZOMBATKEZDŐ ÁHÍTAT   SZABÓ TÍMEA 
 
SZOMBAT 
 
9:30 SZOMBATISKOLA A jelenvaló igazság Mózes ötödik könyvében  
    Szívből térjetek meg! 

 
10:45 ISTENTISZTELET           VÉGH JÓZSEF  
 
 
 
 
 
 
  
                                                                                                                                                                     
 

SZERDA   10.00 IMAÓRA 
SZERDA    18.00       TANÍTÓGYŰLÉS 
PÉNTEK   17.30        SZOMBATKEZDŐ ÁHÍTAT 
 

 

AKIKÉRT A KÖVETKEZŐ HÉTEN IMÁDKOZZUNK: 
 

Gyülekezetünkből: Cserbik Jánosné, Csókásiné Molnár Éva, Dán Sándor és 
felesége, David Gabriel, Döbrei Gábor és felesége, ifj. Döbrei Gábor és családja, 
Dragisa Ivkovics, Drahotta Sándor 

Betegeink: Gábor Terézia, Kokovai Sándorné Ilike, 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: Tata – Ömböli Krisztián, Oláh László lelkészek 

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. A 
cipősdobozokba tehetünk tisztálkodási szereket, oktatási eszközöket, téli ruházati 
kiegészítőket, apróbb játékot, édességet. Fontos, hogy a cipősdobozra írjuk rá, hogy 
fiúnak vagy lánynak szánjuk a dobozt és hogy milyen korosztálynak. A 
cipősdobozokat Takácsné Darabos Juditnak lehet átadni. 

Ma 13.15 perctől a Tábea Osztály megbeszélést tart az emeleti tárgyaló teremben. 

Növekedjük együtt! Ma 15 órától folytatódik a diakóniai csoport következő alkalma. 

Csókási Pálné temetése november 26-án, pénteken 13 órakor lesz a budafoki 
temetőben. (1222 Budapest, Temető u. 12.)  

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 és a jövő szombaton is gyülekezetünk szükségleteire gyűjtjük adományainkat. 

JÖVŐ HÉTI PROGRAMJAINK 

ÁLLANDÓ HÉTKÖZNAPI ALKALMAINK 

HÍREINK 



        „TÉRJ ÉNHOZZÁM, MERT MEGVÁLTOTTALAK”                                            
 
 

„Micsoda ígéret! Isten kész elfogadni a megtérő bűnöst. Vajon te, 'Kedves 
Olvasó, a magad választotta úton jársz-e? Nem távolodtál-e Istentől 
messzire? A törvényszegés gyümölcsét akarod-e élvezni, amely - amikor 
belekóstolsz - füstté és hamuvá lesz? És most, hogy már nincs semmid, 
terveid meghiúsultak, reményeid elsorvadtak, magadba roskadtan és 
vigasztalanul ülsz? Az a hang, amely már régóta szól szívedhez, de amelyre 
eddig nem figyeltél, most tisztán és világosan mondja: ’Keljetek fel és 
menjetek ki, mert ez nem a nyugalomnak helye; a tisztátalanság miatt, amely 
elveszít, éspedig borzasztó veszedelemmel’ (Mik 2:10). Térj vissza Atyád 
házába! Atyád hív: ’Térj énhozzám, mert megváltottalak’ (Ésa 44:22). 
Ne hallgass az ellenség szavára, aki azt sugallja, hogy maradj távol Krisztustól, 
amíg nem javulsz meg, amíg nem vagy elég jó ahhoz, hogy hozzá mehess! Ha 
addig vársz, akkor soha nem indulsz el. Amikor Sátán szennyes ruhádra 
mutat, ismételd el a Megváltó ígéretét: ’Aki hozzám jő, semmiképpen ki nem 
vetem’ (Jn 6:37). Mondd az ellenségnek, hogy Jézus Krisztus vére megtisztít 
minden bűntől! Dáviddal együtt te is imádkozd: ’Tisztíts meg engem izsóppal, 
és tiszta leszek; moss meg engemet és fehérebb leszek a hónál’ (Zsolt S 1:9). 
Kelj fel, és menj el Atyádhoz! Mikor még messze vagy, eléd megy. Ha 
bűneidet bánva csak egy lépést is teszel felé, sietve zár karába, mert végtelenül 
szeret. Meghallja a töredelmes lélek kiáltását. Azt is észreveszi, amikor 
felébred a vágy szívedben Isten után. 
Nincs egyetlen ima - ha dadogva hangzik is -, nincs egyetlen könnycsepp - ha 
titkon hull is -, nincs egyetlen őszinte vágy Isten után - ha gyenge is -, amellyel 
Isten Lelke ne azonosulna. Sőt, még mielőtt az ima felhangzik, vagy a szív 
sóvárgása kifejezésre jut, Krisztus lelkierőt küld annak az embernek, akinek 
szívét kegyelme érintette.” 
 

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

fejezetből) 
 
 
 

GYÜLEKEZETI HÍREK 

 

2021. NOVEMBER 20. 
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN! 

ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 
 

 

 

 

„Térj énhozzám, mert megváltottalak.” 

Ésa.44:22 


