
A MAI PROGRAM     KÖZLEMÉNYEK 

  Naplemente 15:53 
                                                                                       

09:30                                                 SZOMBATISKOLA 

  
Áhítat   Dán Ilona  
Szombatiskola   A jelenvaló igazság Mózes ötödik könyvében  

    Emlékezz rá, ne feledd! 
 
10:45 ISTENTISZTELET 

  
Hirdetések  Bugyi Krisztián  
Óravezető  Krajcsik Ramón   
Kezdő ének  „Ó! Jézus a szívem úgy vár…”                       136:1-3             

 Ima   Krajcsik Ramón   
 Szolgálat  Ének 
 Tized- és adományok begyűjtése 

Hálaige, hálaima  Kerekes János                                    Mal 3:10-12 
Gyermektörténet            Vízvári Aladár  
Szolgálat  Bácsi Margit - vers 
Szolgálat  Ének 

Igeszolgálat Vízvári Aladár                       1Pt 2.fejezete 
 Hogyan kezeljük a sértéseket és 

bántásokat? 
 Ima   Vízvári Aladár  

Ének                           „Drága hon, ragyogóbb, mint a nap…”            153:1-3 
     

 
     

PÉNTEK 
 
17:30      SZOMBATKEZDŐ ÁHÍTAT   MOLNÁR ANDRÁS  
 
SZOMBAT 
 
9:30 SZOMBATISKOLA A jelenvaló igazság Mózes ötödik könyvében  
    Mózes ötödik könyve a későbbi írásokban  

 
10:45 ISTENTISZTELET           STRAMSZKI ISTVÁN  
    “Csak nem én?” Márk 14:19 
 
 
  
                                                                                                                                                                     
 

SZERDA   10.00 IMAÓRA 
SZERDA    18.00       TANÍTÓGYŰLÉS 
PÉNTEK   17.30        SZOMBATKEZDŐ ÁHÍTAT 
 

 

AKIKÉRT A KÖVETKEZŐ HÉTEN IMÁDKOZZUNK: 
 

Gyülekezetünkből: Gábor Béla és családja, Gábor Gábor 1 és családja, Gábor 
Gábor 2 és családja, Gábor Stefán és családja, Gábor István 1 és családja, Gábor 
István 2 és családja, Gábor János és családja, Gábor Rita és családja. 

Betegeink: Gábor Terézia, Kokovai Sándorné Ilike, Gál Ivánné Rózsika, Nagyné 
Gál Vilma és férje 
Imakérések: Kormos Ági három napja lélegeztető gépen van, de azóta jók az 
értékei. Az orvosa szerint, mivel erős a szervezete, nem szedett gyógyszereket, nincs 
mellékbetegsége, jók a túlélési esélyei, de bármi lehetséges. Kérünk mindenkit, hogy 
folytassa az érte mondott imákat. 
Imádkozzunk Kabainé Marika férjéért, Pippa Istvánért és a kétéves Adélkáért.  
Rácz János és Ella jobban van, köszönik a gyülekezet imáit! 
Szomorú szívvel tudatjuk a gyülekezettel, hogy Kohulák Ferencné veje, Hortobágyi 
János elhunyt. A család nagyon köszöni a hosszú heteken át elmondott imákat. A jó 
Isten vigasztalását kívánjuk a hozzátartozóknak! 
A Területről: Vác – Simon László lelkész 

Örömmel értesítjük a gyülekezetet, hogy szeptember 30-án 
megszületett Pacsai Zsuzsanna és Maár László kislánya: Maár 
Sára. Zsuzsi szeretettel üdvözli a testvéreket és köszöni az érte 
mondott imákat! A jó Isten áldását kívánjuk a baba és családja 
életére! 

Másik örömhírünk, hogy november 29-én megszületett 
Kormos Gábor és Zsuzsi kisfia: Marcell (4,6 kg és 58cm). A 
baba és az anyuka is jól van. Kívánjuk, hogy a jó Isten áldja 
meg Marcit és az egész családját!  

Ma, 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 19-én ellátogatunk a X. kerületi gyermekotthonba programmal, 
ajándékokkal. Aki szeretne a gyerekeknek küldeni házi süteményt, ruhaneműt, 
ajándékot, stb. az keresse Tálas Enikőt (0620/992-9653). 

Ma gyülekezetünk szükségleteire adakozunk, jövő szombaton a magyarországi ADRA 
számára gyűjtjük adományainkat. 

JÖVŐ HETI PROGRAMJAINK 

ÁLLANDÓ HÉTKÖZNAPI ALKALMAINK 

HÍREINK 



                            KÖVESSÜK A PÉLDAKÉPET                                                               
 
 

„’Mert arra hívattatok el; hiszen Krisztus is szenvedett érettetek, néktek példát 
hagyván, hogy az ő nyomdokait kövessétek: Aki bűnt nem cselekedett, sem a 
szájában álnokság nem találtatott: Aki szidalmaztatván, viszont nem szidalmazott, 
szenvedvén nem fenyegetőzött; hanem hagyta az igazságosan ítélőre: Aki a mi 
bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván, az igazságnak 
éljünk: akinek sebeivel gyógyultatok meg.’ (1Pt 2:21-24) 
Jézus elszenvedte minden megpróbáltatásunkat és üdvösségünk fejedelme a 
szenvedések által lett tökéletessé. Ebben az életben kell bebizonyítanunk, hogy 
kiálljuk-e Isten próbáját, vagy sem. Sátán kísértései elérnek minket, és meg leszünk 
próbálva, de a legfontosabb kérdés az, hogy győzni fogunk-e, hogy győztesek 
leszünk-e? Nagy Példaképünkhöz hasonlóan, Isten Igéjének fegyverével 
megütközhetünk Sátánnal, és amikor arra kísért minket, hogy gonoszt cselekedjünk, 
mondhatjuk neki: ’Meg van írva.’ (Mt 4:4) 
Sátán sok hitvalló kereszténynél jobban tudja, hogy mit ír az Ige, mert szorgalmasan 
tanulmányozza a Bibliát, és azon mesterkedik, hogy az igazságot eltorzítsa és az 
embert az engedetlenség ösvényére csalja. Arra készteti az embert, hogy hanyagolja 
el Isten Szavának kutatását, mert tudja, hogy az őellene tanúskodik: bebizonyítja, 
hogy tettei gonoszak. Úgy írja le őt, mint lázadó angyalt, aki levettetett a mennyből 
és maga után vonta a mennyei seregek egyharmad részét is a Teremtőjükkel 
szembeni lázadásba. 
Sátán állandóan arra törekszik, hogy elvonja az emberek elméjét Istentől és az ő 
Igéjétől. Tudja azt, hogy ha rá tudja venni az embereket arra, hogy hanyagolják el 
Isten Igéjét, akkor hamarosan arra is ráveszi őket, hogy távolodjanak el a Szentírás 
kívánalmaitól és végül felejtsék el Alkotójukat is. Aztán majd elfogadják Isten és az 
ember ellenségének javaslatait és utasításait, s a gonosz emberek és gonosz angyalok 
szövetséget alkotnak a menny Istene ellen. 
Akik hűségesek maradnak Istenhez, azok próbáknak és kísértéseknek lesznek kitéve, 
de ha Istennek élnek és életük el van rejtve Krisztussal együtt az Istenben, akkor 
tudni fogják azt is, hogy milyen áldásokat áraszt Isten azokra, akik hűségesek és 
engedelmesek.” 
 
 
            (Ellen G. White: A Szentlélek eljő reátok – Kövessük a példaképet! c. fejezet) 
 

 

GYÜLEKEZETI HÍREK 

 

2021. DECEMBER 4. 
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN! 

ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 
 

 

 

„Ti magatok is, mint élő kövek épüljetek fel lelki 
házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokkal 

áldozzatok, amelyek kedvesek Istennek                     
a Jézus Krisztus által.” 

1Pt 2:5 


