
A MAI PROGRAM     KÖZLEMÉNYEK 

  Naplemente 15:52 
                                                                                       

09:30                                                 SZOMBATISKOLA 

  
Áhítat   Tyentés Emese  
Szombatiskola   A jelenvaló igazság Mózes ötödik könyvében  

    Mózes ötödik könyve a későbbi írásokban 
 
10:45 ISTENTISZTELET 
  

Hirdetések  Tyentés László  
Óravezető  Takácsné Darabos Judit   
Kezdő ének  „Nagy kegyelmed árad…”                                  57:1             

 Ima   Takácsné Darabos Judit   
 Tized- és adományok begyűjtése 

Hálaige, hálaima  Csapkó-Zohán Tünde                     Péld 11:24-25 
Gyermektörténet            Stramszki István  
Szolgálat  Szentes Klára - vers 
Szolgálat  Zeneszám  

Igeszolgálat Stramszki István                           Mk 14:19 
 Csak nem én? 

 Ima   Stramszki István  
Ének                           „Mennyei otthonom: Éden…”                           150:1 

     

 
     

PÉNTEK 
 
17:30      SZOMBATKEZDŐ ÁHÍTAT   KISGYÖRGY ERVIN 
 
SZOMBAT 
 
9:30 SZOMBATISKOLA A jelenvaló igazság Mózes ötödik könyvében  
    Mózes ötödik könyve az Újtestamentumban 

 
10:45 ISTENTISZTELET           HELI OTAMO-CSIZMADIA  
 
 
 
 
 
  
                                                                                                                                                                     
 

SZERDA   10.00 IMAÓRA 
SZERDA    18.00       TANÍTÓGYŰLÉS 
PÉNTEK   17.30        SZOMBATKEZDŐ ÁHÍTAT 
 

 

AKIKÉRT A KÖVETKEZŐ HÉTEN IMÁDKOZZUNK: 
 

Gyülekezetünkből: Gál Imre és felesége, Gál Ivánné Rózsika, Galgóczi Ferenc és 
felesége, Galgóczi Lívia, Galgóczi Nikolett, Galgóczi Melinda, Gavril Gál Stelica és 
felesége, Gazsi Petra 
Betegeink: Gábor Terézia, Kokovai Sándorné Ilike, Gál Ivánné Rózsika, Nagyné Gál 
Vilma és férje 
Imakérések: Imádkozzunk Korondi Erzsébet testvérnőért, nagy fájdalmai vannak. 
Emlékezzünk meg imáinkban Bakó Mária testvérnőről, sajnos elkapta a koronavírust, 
nagyon le van gyengülve. Imádkozzunk Kabainé Marika férjéért, a kétéves Adélkáért és 
Pippa Istvánért.  
Kormos Ági a kórházban egy bakteriális fertőzéstől vérmérgezést kapott, 
antibiotikummal kezelik. A következő néhány nap kritikus: végzetes is lehet, de 
gyógyulást is hozhat. Ági a koronavírusból kigyógyult, a légzése és az értékei jók, de a 
fertőzés miatt kérünk mindenkit, hogy folytassa az érte mondott imákat. 
A Területről: Vecsés – Henter Barna lelkész 

Az autóval érkezőket emlékeztetjük, hogy a mai nap munkanap, figyeljenek erre a 
parkolás miatt. 

Szomorú szívvel értesítjük a gyülekezetet, hogy Szigeti László testvérünk a héten elaludt 
az Úrban. Temetéséről később adunk tájékoztatást. A jó Isten vigasztalását kívánjuk a 
családjának! 

Ma 15 órától a diakóniai foglalkozást megtartjuk. 

December 18-án, jövő szombaton a délelőtti istentisztelet keretében három testvérünk: 
Krajcsik Ramon, Orbán Zoltán és Tyentés László diakónus szentelésére kerül sor 

gyülekezetünkben. 

Múlt szombaton délután a XVII. kerületi 
gyermekotthonban jártunk. Átadtuk az általatok küldött 
ruhaneműket, süteményeket. A gyerekek nagyon örültek 
az ajándékoknak. Köszönjük az adományaitokat! 

December 19-én ellátogatunk a X. kerületi 
gyermekotthonba programmal, ajándékokkal. Aki 
szeretne a gyerekeknek küldeni házi süteményt, 
ruhaneműt, ajándékot, stb. az keresse Tálas Enikőt. 

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

JÖVŐ HÉTI PROGRAMJAINK 

ÁLLANDÓ HÉTKÖZNAPI ALKALMAINK 

HÍREINK 



                           AZ ÉN EMLÉKEZETEMRE                                                               
 
 

„Krisztus még mindig csendben az asztalnál ül, amelyre már feltették a húsvéti 
vacsorát. A kovásztalan kenyér, amelyet a húsvéti időszakban használtak, előtte volt. 
A kiforratlan húsvéti bor szintén ott volt az asztalon. A kenyeret és a bort Krisztus 
jelképként alkalmazza saját szeplőtlen áldozata ábrázolására. Sem a kenyeret, sem a 
bort nem rontotta meg az erjedés, a bűn és a halál jelképe. Őt ábrázolták, ’a hibátlan 
és szeplőtlen bárányt, a Krisztust’ (1Pt 1:19). 
Júdás, az áruló is részt vett ezen a szent szertartáson. Júdás is megkapta Jézustól 
megtört testének és kiontott vérének a jelképeit. Júdás is hallotta Jézusnak ezeket a 
szavait: ’Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre’. Júdás, az áruló azonban, miközben 
ott hevert Isten Báránya jelenlétében, saját sötét szándékának a megvalósításán 
töprengett és dédelgette sötét, áruló gondolatait. A lábmosásnál Krisztus meggyőző 
bizonyítékát adta annak, hogy megértette Júdás jellemét: ’Nem vagytok mindnyájan 
tiszták!’ (Jn 13:11), - mondta tanítványainak. Ezek a szavak meggyőzték a hamis 
tanítványt arról, hogy Krisztus tud titkos szándékáról. Krisztus most még 
világosabban beszélt. Mikor ott hevertek az asztalnál ránézett tanítványára és azt 
mondta: ’Nem mindnyájatokról szólok; tudom én kiket választottam el; hanem, 
hogy beteljesedjék az írás: Aki velem ette a kenyeret, a sarkát emelte fel ellenem’ (Jn 
13:18). 
A tanítványok még most sem gyanakodtak Júdásra. Azt azonban látták, hogy 
Krisztus szemmel láthatóan megszomorodott. Mindegyikük lelkére felhő telepedett, 
valami szörnyű szerencsétlenség balsejtelme, amelynek az értelmét nem értették 
meg. Amint csendben ettek, Jézus így szólt hozzájuk: ’Bizony mondom nektek, 
tiközületek egy elárul engem’ (Mt 26:21). Jézusnak ezekre a szavaira csodálkozás és 
megdöbbenés ragadta meg őket. Nem tudták felfogni, hogy közülük bárki is áruló 
módon viselkedhetnék isteni Tanítójukkal. Miért árulhatnák el Őt? És kinek? Kinek 
szívében születik meg egy ilyen terv? Bizonyára nem a kedvelt tizenkettő egyikének 
a szívében, akik mindenekelőtt abban a kiváltságban részesültek, hogy hallották 
Krisztus tanítását, akik részesültek Krisztus csodálatos szeretetében, és akik iránt 
olyan nagy figyelmet tanúsított, hogy szoros közösségbe vonta őket magával! 
Mikor felfogták Krisztus szavainak a súlyos voltát és megemlékeztek arról, hogy 
Krisztus mondásai mindig igaznak bizonyultak, akkor félelem és bizalmatlanság, 
gyanakvás fogta el őket. A legfájdalmasabb érzéssel a szívükben egymás után tették 
fel a kérdést Jézusnak: ’Én vagyok-e az, Uram?’.” 
 
 
                           (Ellen G. White: Jézus élete – Az én emlékezetemre c. fejezetből) 

GYÜLEKEZETI HÍREK 

 

2021. DECEMBER 11. 
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN! 

ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 
 

 

 

„Ők pedig kezdtek szomorkodni és neki egyenként 
mondani: Csak nem én? a másik is:                     

Csak nem én?” 

Mk 14:19 


