
A MAI PROGRAM     KÖZLEMÉNYEK 

  Naplemente 18:04                                                              
                       

 
 

Hirdetések             dr. Abaháziné Oláh Enikő/Tyentés László  
Óravezető  Stramszki István/Chelcea Dorin     

Kezdő ének  „Csak néked él a szívem, lelkem…”                   76:1                       

 Ima   Stramszki István/Chelcea Dorin  

 Tized- és adományok begyűjtése 

Hálaige, hálaima              Gál Imre/Krajcsik Ramón            Zsolt 56:11-14 

Gyermektörténet            - /Király Thünde  

Szolgálat  Popovics Viola – furulya/Orbánné K.Szilvia-fuvola 

- /Szentes Klára - vers 

Igeszolgálat  Stramszki István                             Jn 13:35                                                      

Miből látszik, hogy tanítvány vagy?  

 Befejező ének             „Én Jézusom, téged a szívem szeret…”     213:1

               

Ima   Stramszki István   

Záró ének             „Áldjuk Őt, áldjuk Őt…”                               333:1                                
 

 

 
 
SZOMBAT 
 

9:30/11:00  ISTENTISZTELET        DR. SZABÓ JÁNOS  
                 ŐSZI HÁLAADÓ ISTENTISZTELET 

         
                   

 
 
GYÜLEKEZETÜNKBEN KÉT IDŐPONTBAN TARTJUK MEG SZOMBATONKÉNT 

UGYANAZT AZ ISTENTISZTELETET: 9.30-10.30 ÉS 11.00-12.00-IG.               

JAVASOLJUK, HOGY IDŐSEBB TESTVÉREINK AZ ELSŐ IDŐPONTOT 

VÁLASSZÁK. A MÁSODIKAT KÖZVETÍTJÜK ONLINE.                                               

KÉRJÜK VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA, ÉS A GYÜLEKEZET ÉPÜLETÉBE BELÉPVE 

VISELJÜNK MASZKOT! 

 

 
 
KEDD ESTE  18:00 BIBLIATANULMÁNYOZÁS 
SZERDA   10.00 IMAÓRA 
 

 
 

 
 
Gyülekezetünkből: Kiss Domokos és felesége, Kiss Ervin, Kiss Éva, Knezsovits 
Bogdánné, Knezsovits Ibolya, Kocsis Jenő és felesége, Kodori Lajos és felesége, 
Kohulák Ferencné, Kohulák Mária, Kokovay Sándorné, Kolozsi Sándorné 
Betegeink: Cserbik Jánosné Piroska, Gál Vilma, Korondi Erzsébet, Molnár Szabó 
Ilona, Nagy György, Nyári István  
Imakérések: Imádkozzunk Sztrojiny Botondért és Balla Zsuzsanna lányának 
gyógyulásáért 
A Területről: Siófok – Szilvási Csaba és Horváth Gábor lelkészek 
 
 
Jövő szombattól kérjük, hogy az iskolás (6-7 éves kortól) gyermekek is viseljenek maszkot a 
gyülekezet épületében. 

Nyári István kórházban van, kérjük, imádkozzunk testvérünkért. 

A Magyar Bibliatársulat Alapítvány ismét online bibliaismereti versenyt hirdet „Ne féljetek!” 
címmel. A játék öt héten keresztül tart majd. A verseny nem titkolt célja rávenni a fiatalokat 
arra, hogy minél gyakrabban és minél nagyobb kedvvel vegyék a kezükbe a Szentírást. A 
versenyre középiskolás diák és fiatal(os) felnőtt jelentkezhet a www.bibliatarsulat.hu/jatek 
oldalon elérhető űrlap kitöltésével. Egyéni versenyzők és legfeljebb 3-fős csapatok 
jelentkezését várják. A regisztráció határideje 2020. október 18. (vasárnap) éjfél.  

Az Advent Kiadóban október 31-éig minden Dr. Szigeti Jenő testvér által írt könyv 20 % 
kedvezménnyel vásárolható meg. 

Kérjük a testvéreket, hogy hozzunk a jövő szombati hálaadó asztalra terményeket. (Zöldség, 
gyümölcs, tök, dió, mogyoró, kenyér, befőtt, lekvár, cserepes virág, őszi falevelél stb.) Tálas 
Enikő kéri, hogy a terményeket a hét folyamán, de legkésőbb péntek délután 17 óráig hozzuk 
el a gyülekezetbe, hogy szombatra elkészüljön a hálaadó asztal. Nagyon szépen köszönjük! 

Október 17-én, jövő szombaton 10.30-kor testvérgyűlést tartunk gyülekezetünkben. 
Téma: a következő gyülekezeti tisztviselő választás időpontjának megbeszélése.  

Október 17-én, jövő szombaton őszi hálaadó istentiszteletet tartunk. A 11 órai hálaadó 
istentiszteleten keresztségi alkalmunk is lesz.    

Október 31-én, szombaton a Dunamelléki Egyházterület a Hitéleti Konferenciáját 
gyülekezetünkben rendezi meg „Golgota Másként” címmel és online közvetíti a terület 
gyülekezeteinek.  

Ma és a jövő szombaton is gyülekezetünk szükségleteire gyűjtjük adományainkat. 
 

AKIKÉRT A KÖVETKEZŐ HÉTEN IMÁDKOZUNK: 

 

HÍREINK 

 

9:30/11.00      ISTENTISZTELET 

 

JÖVŐ HETI PROGRAMJAINK 

 

ÁLLANDÓ HÉTKÖZNAPI ALKALMAINK 

 

http://bibliatarsulat.hu/jatek


                    „ERRŐL ISMERI MEG MINDENKI…”                                                      
 
 

"’Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást 
szeretni fogjátok.’ (Jn 13:35) 
Az ember Isten munkatársa lehet a megváltás nagy művének véghezvitelében. 
Isten megengedi, hogy minden ember a saját környezetében dolgozzék, ehhez 
élete kalauzaként Igéjét adja neki. Elküldte a Szentlelket is, mint a gonoszra való 
minden örökölt és szerzett hajlam legyőzéséhez elégséges hatalmat. A Lélek az 
Ő képmását vési az emberi eszközök jellemébe, és rajtuk keresztül mindazoknak 
a jellemébe, akik engednek befolyásának.  
Isten arra buzdítja az emberi eszközt, hogy kegyelmének, jóságának és 
szeretetének bemutatásában működjék Vele együtt, így befolyásolva másokat is. 
Minden embernek eszközzé kell válnia, melyen keresztül a Szentlélek 
munkálkodni tud. De csak úgy válhat azzá, ha minden képességét a Szentlélek 
irányításának rendeli alá. Pünkösd napján Isten elküldte Lelkét és rajta keresztül 
munkálkodott a fogékony szívekben, hogy mindenkire - akivel a hívők 
kapcsolatba kerültek - hatni tudjon. 
A hozzánk hasonló emberekhez - barátainkhoz és ismerőseinkhez - fűződő 
kapcsolataink révén felemelő hatást gyakorolhatunk rájuk. Akiket Krisztusba 
vetett reménységük és hitük tart össze, azok áldást jelenthetnek mások számára. 
Jézus mondja: ’egymást szeressétek; amint én szerettelek titeket.’ (Jn 13:34) A 
szeretet nem csupán érzés, a körülményektől függő átmeneti érzelem, hanem élő 
alapelv, állandó hatalom. A szívet a tiszta szeretet forrásai táplálják, melyek 
Krisztus szívéből, a soha ki nem apadó kútforrásból erednek.  
Ó, hogy feléledne a szív, mennyire megnemesednének indítékai és elmélyülnének 
érzései az ilyen közösség által! A Szentlélek nevelése és fegyelmezése által Isten 
gyermekei igazán, őszintén és tettetés nélkül szeretik egymást ’nem kételkedő és 
nem képmutató’ (Jak 3:17) módon. Ez azért lehetséges, mert szívüket Jézus 
szeretete tölti be. Egymás iránti érzelmeink Istennel való közös kapcsolatunkból 
származnak. Egy család tagjai vagyunk, úgy szeretjük egymást, ahogy Ő szeretett 
minket. Ha összehasonlítjuk ezt az igazi, szent és fegyelmezett érzést a világ 
felszínes udvariasságával és a túláradó ’barátság’ semmitmondó kifejezéseivel, 
ezek úgy viszonyulnak egymáshoz, mint a búzához a polyva.”   

 
(Ellen G. White: A Szentlélek eljő reátok – A szeretet az igazság legnagyobb 
reklámja c. fejezet)  

GYÜLEKEZETI HÍREK 

 

2020. OKTÓBER 10. 
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN! 

ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 
 

 
 

„Erről ismeri meg mindenki, hogy az én 
tanítványaim vagytok…” 

Jn 13:35 


