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ISTENNEL VAGY ISTEN NÉLKÜL?  

Igeolvasás: Lk 15,11-24 11Azután így folytatta: "Egy 

embernek volt két fia. 12A fiatalabb ezt mondta az apjának: 

Atyám, add ki nekem a vagyon rám eső részét. Erre 

megosztotta köztük a vagyont. 13Néhány nap múlva a 

fiatalabb fiú összeszedett mindent, elköltözött egy távoli 

vidékre, és ott eltékozolta a vagyonát, mert kicsapongó 

életet folytatott. 14Miután elköltötte mindenét, nagy éhínség 

támadt azon a vidéken, úgyhogy nélkülözni kezdett. 15Ekkor 

elment, és elszegődött annak a vidéknek egyik polgárához, 

aki kiküldte őt a földjeire disznókat legeltetni. 16Ő pedig 

szívesen jóllakott volna akár azzal az eleséggel is, amit a disznók ettek, de senki sem adott neki." 17"Ekkor 

magába szállt és ezt mondta: Az én apámnak hány bérese bővelkedik kenyérben, én pedig itt éhen halok! 18Útra 

kelek, elmegyek apámhoz, és azt mondom neki: Atyám, vétkeztem az ég ellen és teellened. 19Nem vagyok többé 

méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek, tégy engem olyanná, mint béreseid közül egy. 20És útra kelve el is ment 

az apjához. Még távol volt, amikor apja meglátta őt, megszánta, elébe futott, nyakába borult, és megcsókolta 

őt. 21A fiú ekkor így szólt hozzá: Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok méltó arra, hogy 

fiadnak nevezzenek. 22Az apa viszont ezt mondta szolgáinak: Hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, és adjátok 

reá, húzzatok gyűrűt a kezére, és sarut a lábára! 23Azután hozzátok a hízott borjút, és vágjátok le! Együnk, és 

vigadjunk, 24mert ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. És vigadozni kezdtek." 
 

Alapige: Jn 14,6 Jézus így válaszolt: "Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, 

csakis énáltalam. 

 

     
Zenés istentisztelet az Őrálló Zenekarral. Igét hirdetett: Papp Tiborné     (Fotó: AÁ.)   

 

    
Az elmúlt hét munkái: Szigetelés, zsindelyezés, festés, asztalosmunkák, füvesítés, csempézés (Fotó: AÁ.)   

 

 



Hívogassuk családtagjainkat, ismerőseinket!  

   

 
Október: 

9. szerda 14.30 Bibliaóra 

10. csütörtök 10.00 Babamama klub 

10. csütörtök 16.30 Cserkészet 

10. csütörtök 17.00 Ifjúsági óra 

12. szombat 10.00 
Tűzzománc szakkör, amely ingyenes, de az anyagok és kiégetés költségeit 

szükséges kifizetni. A tanfolyamot Nagyné Tóth Wanda néni vezeti.  

13. vasárnap  9.40 Énektanulás, párhuzamosan pedig imaközösség a presbiteri szobában 

13. vasárnap 10.00 Felújításért hálaadó istentisztelet és gyermekistentisztelet       

13. vasárnap 14.00 English-language worship for students (Mustard Seed Chapel) 

20. vasárnap 17.00 

Reménység - Jótékonysági Hangverseny                                                                        

A belépőjegy ára 1500 Ft, amit a Károlyi úti bölcsődében és a helyszínen lehet 

megvásárolni. 1000 Ft-os támogatói jegy is vásárolható!                               

Jöjjön el, hogy segíthessünk két kisgyermeknek, akik nemrég tragikus 

hirtelenséggel elvesztették édesanyjukat!  
Műsoron: Mozart, Bach, Césár Franck, Mendelssohn, J H. Fiacco, Grétry művei. 

Közreműködnek a Zeneiskola tanárai és növendékei, a Csokonai Színház és 

Kodály Filharmónia művészei. Orgonán közreműködik: Dr. Karasszon Dezső. 

Szeretettel várjuk! 

- A hálaadó istentiszteleten az Igét hirdeti: Dr. Fekete Károly - püspök úr. Köszöntőt mond: Vad Zsigmond 

esperes úr. A hálaadó istentisztelet utáni svédasztalos szeretetvendégségre (a templom alsó szintjén) a 

természetbeni (hideg-, meleg étel, édes-, sóssütemény, üdítők) adományokat kérjük, hogy hétköznapokon 

és szombaton délelőtt, illetve vasárnap 8.00-9.30 hozzák el a templom alagsorába a testvérek! 

- Az istentiszteleten megkereszteltük Lipcsei Boglárkát és Lipcsei Somát, Lipcsei János és Sinkó Judit 

gyermekeit. 
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