
A MAI PROGRAM     KÖZLEMÉNYEK 

  Naplemente 15:57 
                                                                                       

09:30                                                 SZOMBATISKOLA 

  
Áhítat   Chelcea Dorin  
Szombatiskola   A jelenvaló igazság Mózes ötödik könyvében  

    Szívből térjetek meg! 
 
10:45 ISTENTISZTELET 

  
Hirdetések  ifj. Fekete István  
Óravezető  Molnár Imre  
Kezdő ének  „Az Úré minden tisztelet…”                            2:1-4             

 Ima   Molnár Imre    
 Tized- és adományok begyűjtése 

Hálaige, hálaima  Dr. Abaháziné Oláh Enikő             5Móz 8:17-18 
Gyermektörténet            Klepács Csilla 
Szolgálat  Dán Ilona – vers  
Szolgálat  Tarjáni Anikó - énekszóló 

Igeszolgálat Végh József                                  Mt 25:1-2              
 Lesz olaj a lámpásodban, amikor Jézus 

visszajön? 
 Ima   Végh József 

Ének                           „Elmegyek szívesen…”                                 204:1-4 
     

 
     

PÉNTEK 
 
17:30      SZOMBATKEZDŐ ÁHÍTAT   FEKETE ISTVÁN 
 
SZOMBAT 
 
9:30 SZOMBATISKOLA A jelenvaló igazság Mózes ötödik könyvében  
    Emlékezz rá, ne feledd! 

 
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: Erben Elvira, dr.Erdélyi László és felesége, Fekete Ibolya, 
Fekete István és felesége, ifj. Fekete István, Ferencz Zoltán és felesége, Fleischer 
Zoltán és családja, Füredi Mihály 
Betegeink: Gábor Terézia, Kokovai Sándorné Ilike, Gál Ivánné Rózsika, Nagyné 
Gál Vilma és férje 
Imakérések: Tudomásunk van több testvérről, akik Covid fertőzés miatt 
megbetegedtek, kérjük a jó Isten gyógyítását életükre: imádkozzunk Rácz Jánosért 
és Elláért, Kormos Tivadarért és feleségéért, Ágiért, aki kórházban van, Ági 
szüleiért, akik szintén kórházban vannak. Imádkozzunk Birtalan István és Aranka 
édesapjáért. Folytassuk az imát Kohulák Ferencné vejéért: Hortobágyi Jánosért, 
Kabai Józsefné Marika férjéért, Pippa Istvánért és a kétéves Adélkáért. 
A Területről: Tatabánya – Ömböli Krisztián, Oláh László lelkészek 

Sztrojiny testvérek eljuttatták a testvérek üdvözlő lapjait Adélka anyukájának, akit 
nagyon meghatott, hogy ismeretlenül ilyen szeretettel gondolnak rájuk, imádkoznak 
értük. Hálásan köszön minden imát, minden jó szót. Azt mondta: „Meg kell 
ismernem ezt a közösséget!” 

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 cipős-
dobozokba 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. 

Jövő szombaton, a délelőtti istentisztelet után a szombatiskolai tanítóknak rövid 
megbeszélésük lesz az emeleti tárgyaló szobában. Kérjük a tanító testvéreket, hogy 
vegyenek részt ezen az alkalmon. 

December 4-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 



                       TALÁLKOZÁS A VŐLEGÉNNYEL                                                          
 
 

„Amint Krisztus ott ült a vőlegényre váró csapatot figyelve, elmondta tanítványainak 
a tíz szűz történetét, a látottakkal illusztrálva azt, amit egyháza át fog élni közvetlen 
második eljövetele előtt. 
A várakozók két csoportja azt a két csoportot ábrázolja, amely vallja, hogy várja 
Urát. Krisztus azért nevezi őket szüzeknek, mert tiszta hitet vallanak. A lámpák Isten 
Igéjét jelképezik. A zsoltáros ezt mondja: ’Az én lábamnak szövétneke a Te Igéd, és 
ösvényemnek világossága’ (Zsolt 119:105). Az olaj a Szentlélek szimbóluma. 
Ugyanaz, mint Zakariás próféciájában: ’Visszatére az angyal, aki beszél vala velem, 
és felkölte engem, mint mikor valaki álmából költetik fel. És mondá nékem: Mit látsz 
te? És mondám: Láték ímé egy merő arany gyertyatartót, tetején az olajtartója, rajta 
pedig annak hét szövétneke, és hét cső a szövétnekekhez, amelyek a tetején vannak; 
és mellette két olajfa: egyik az olajtartó jobb oldalán, a másik pedig annak baloldalán. 
És felelék, és mondám az angyalnak, aki beszél vala velem, mondván: Mik ezek 
Uram? ... És felele, és szóla nékem, mondván: Az Úrnak beszéde ez Zorobábelhez, 
mondván: Nem erővel, sem hatalommal, hanem az én Lelkemmel! azt mondja a 
seregeknek Ura ... És másodszor is felelék, és mondám néki: Micsoda az olajfának 
az a két ága, amelyek a két aranycső mellett vannak, és öntik magukból az aranyat? 
... és mondá nékem: Ezek ketten az olajjal felkenettek, akik az egész föld Ura mellett 
állnak’ (Zak. 4 :1-14). 
A két olajfából az aranyolaj aranycsöveken át ömlött a gyertyatartó olajtartójába, és 
onnan pedig a szentélyt megvilágító aranylámpákba. Így közvetítik az Isten 
közelében levő szent angyalok is a Szentlelket azoknak, akik életüket Istennek 
szentelik. A két felkent feladata, hogy továbbítsa a menny kegyelmét, mert csak Isten 
kegyelméből lehet az Ige lábunk szövétneke és ösvényünk világossága. ’Nem erővel, 
sem hatalommal, hanem az én Lelkemmel! azt mondja a Seregeknek Ura’ (Zak 4:6). 
A példázatban mind a tíz szűz kiment a vőlegény elé. Mindegyiknek volt lámpája és 
olajosedénye. Egy ideig nem látszott, hogy különbség van köztük. Így van ez a 
közvetlen Krisztus második eljövetele előtt élő egyházban is. Tagjai ismerik a 
Szentírást. Mindnyájan hallották, hogy Krisztus hamar eljön, és hisznek 
eljövetelében. De mint ahogy a példázatban történt, úgy van ma is. Várniuk kell, és 
ez próbára teszi hitüket. Az ’Ímhol jő a vőlegény! Jöjjetek elébe!’ kiáltás sok 
várakozót készületlenül ér. Nincs tartalék olajuk. Hiányzik életükből a Szentlélek.” 
 
 
            (Ellen G. White: Krisztus példázatai – Találkozás a vőlegénnyel c. fejezetből) 

 

GYÜLEKEZETI HÍREK 

 

2021. NOVEMBER 27. 
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN! 

ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 
 

 

 

 

„Akkor hasonlatos lesz a mennyeknek országa ama 
tíz szűzhöz, akik elővevén az ő lámpásaikat, 

kimentek a vőlegény elé. Öt pedig közülük eszes 
volt, és öt bolond.” 

Mt 25:1-2 


