
A MAI PROGRAM     KÖZLEMÉNYEK 

  Naplemente 18:15 
                                                                                       

09:30                                                 SZOMBATISKOLA 
  

Áhítat   Tyentés László  
Szombatiskola   Ezsdrás és Nehémiás  

    Megérteni a történelmet – Zorobábel és Ezsdrás 
  

10:45 ISTENTISZTELET 
 

Hirdetések  Hadházi-Borsos Réka  
Óravezető  ifj. Fekete István  
Kezdő ének  „Mily édes vagy Te szeretet…”                      107:1-3 

 Ima   ifj. Fekete István  
 Szolgálat 
 Tized- és adományok begyűjtése 

Hálaige, hálaima  Molnár Aranka                                  2Kor.9:9-11 
Szolgálatok 

Igeszolgálat  Vízvári Aladár                             Péld 23:26                  
„Adjad fiam, a te szívedet nékem…” 

Ének   „Az utat nem tudom, te tudod jól…”            264:1-3 
Ima   Vízvári Aladár  
Távozó ének            „Hadd legyek mindig híved…”                               331 
 

14:00  GYERMEKKÓRUS TALÁLKOZÓ                               
    

Gyermekkórusok szolgálata 
 

17:00  SZOMBATZÁRÓ ÁHITAT   
     

    Vízvári Aladár  
    Rm 6:11 

 

PÉNTEK 
 

18:00 SZOMBATKEZDŐ ÁHÍTAT  ZARKA PÉTER  
     

SZOMBAT 
 

9:30 SZOMBATISKOLA   EZSDRÁS ÉS NEHÉMIÁS  
NEHÉMIÁS  

 
10:45 ISTENTISZTELET DR. SZABÓ JÁNOS  
    ÚRVACSORA  
 
17:00 SZOMBATZÁRÓ ÁHÍTAT    DR. SZABÓ JÁNOS – HELI OTAMO CSIZMADIA 

  
       

KEDD ESTE  18:00 SZOMBATISKOLAI TANÍTÓGYŰLÉS 
SZERDA   10.00 IMAÓRA 
 

 

AKIKÉRT A KÖVETKEZŐ HÉTEN IMÁDKOZZUNK: 
 

Gyülekezetünkből: Kolozsi Sándorné, Konkolyné Varga Zsuzsanna, Kormos 
Gábor és családja, Korondi Erzsébet, Kovács Ildikó, Kovács Tibor és családja, 
Kovács-Bíró Erika, Krajcsik Ramón és családja, Kulcsár Attila, Kulcsár László és 
családja 
Imakérések: Szentes Klára testvérnőt tegnap megműtötték, gondoljunk rá 
imáinkban. Imádkozzunk továbbra is Sztrojiny Róberték gyermekéért, Botondért. 
Dienes Károlyné idős testvérnő testileg nagyon legyengült, kéri a közösség imáját. 
Imádkozzunk Konkolyné Varga Zsuzsanna testvérnőért, aki műtét után lábadozik, 
és folytassuk az imát Balla Zsuzsanna lányának gyógyulásáért, továbbá Hunka 
Jánosné testvérnő megerősödéséért.  
A Területről: Ráckeve – Gyürüs István lelkész 

Rászoruló családoknak tartós élelmiszert gyűjtünk az udvaron lévő dobozban. Kérjük, 
aki teheti időnként egy-egy dolgot hozzon, amit elviszünk a szükségben levőknek.   

Szeretnénk kérni azon angolul tudó testvérek jelentkezését, akik szívesen fordítanának 
egy-egy szombat délelőtt a karzaton levő külföldi testvéreknek, vendégeknek. Nagy 
szükség lenne erre a szolgálatra. Kérjük Molnár Imre testvért keressétek ezügyben. 

A külföldi testvérek közül többen szívesen tanulnának magyarul (heti egy alkalommal itt 
a gyülekezetben), aki a segítségükre tudna lenni, kérjük keresse Molnár Imre testvért.  

Kérjük a szülőket, hogy figyeljenek a gyerekekre, hogy papírra rajzoljanak ne a 
gyülekezet bútoraira, falaira. Köszönjük! 

Kérjük, hogy a testvérek vigyék el edényeiket, műanyag tartóikat a traktát helyiségben 
lévő kis raktárral szembeni szekrényről. 

Holnap a X. kerületi Gyermekotthonba megyünk. Aki szeretne küldeni a gyerekeknek 
valamit (élelmiszer, sütemény, stb.) keresse Tálas Enikőt (20/992-9653). 

Október 12-én, jövő szombaton úrvacsorai istentisztelet lesz gyülekezetünkben. 
Kérjük a diakónusokat, hogy értesítsék erről a hozzájuk beosztott testvéreket. 

Egyházunk Gyermekszolgálatok Osztálya idén is megrendezi október 12-én 10 órától 
a Szuper Szombatot a József Attila Művelődési Házban (XIII. József A. tér 4.). 

Ma a Dunamelléki Egyházterület beruházásaira gyűjtjük adományainkat, jövő 
szombaton gyülekezetünk szükségleteire adakozunk. 

JÖVŐ HÉTI PROGRAMJAINK 

ÁLLANDÓ HÉTKÖZNAPI ALKALMAINK 

HÍREINK 



                           AZ ÉNEKLÉS AJÁNDÉKA                                                                       
 
 

„’Hogy van hát? Imádkozom a lélekkel, de imádkozom az értelemmel is; énekelek a 
lélekkel, de énekelek az értelemmel is.’ (1Kor 14:15) 

Az Úr felszólítja népét különböző missziós feladatok vállalására, hogy vessék 
be a hálót a mélyvízbe. Annak a munkának, melyet szomszédaink és barátaink 
körében az Úr elvár tőlünk, csupán kis részét végezzük el. A szegények, 
betegek és gyászolók iránti kedvességgel és érdeklődéssel utat nyithatunk az 
igazságnak szívük felé. A szolgálat ilyen lehetőségeit nem szabad 
elszalasztani. Ez a legnagyobb missziós szolgálat, melyet csak megtehetünk. 
Az igazság szeretet- és részvétteljes bemutatása összhangban van Krisztus 
tanításával, melyet tanítványainak mondott, amikor elküldte őket az első 
misszióútra. 
Szükség van azokra is, akik az éneklés ajándékát kapták meg. Az ének az egyik 
leghatásosabb eszköz, mely által a lelki igazságok az emberek szívéig 
hatolnak. Gyakran az ének szövege által megnyílnak a bűnbánat és a hit 
forrásai. A fiatal és idősebb gyülekezeti tagokat egyaránt nevelni kell arra, 
hogy induljanak el és hirdessék az üzenetet a világ számára. Ha alázatosan 
járnak, az angyalok velük mennek és megtanítják őket, hogyan imádkozzanak, 
énekeljenek és hirdessék az evangélium üzenetét a ma élő embereknek. 
Fiatal férfiak és nők, vállaljátok a munkát, mellyel Isten megbízott bennünket! 
Krisztus megtanít, hogyan kamatoztasd adottságaidat nemes célokra. A 
Szentlélek befolyása alatt, amíg másokat tanítasz, értelmed megvilágosodik, s 
képes leszel úgy bemutatni az Ige szavait, hogy újnak tűnnek és rendkívül 
szépen hangzanak hallgatóidnak. Imádkozz, énekelj és hirdesd az Igét... 
Isten azt akarja, hogy amit népe tőle megkap, azt tovább is adja a világnak. 
Elfogulatlan és önzetlen tanítványokként tovább kell adniuk, amit az Úr 
nékik adott. Ahogy bekapcsolódsz a munkába, bármilyen eszköz által éred is 
el az embereket, győződj meg afelől, hogy inkább elhárítod-e az előítéletet, 
mintsem megteremted azokat. Tanulmányozd át Krisztus életét, és az ő 
példája nyomán úgy munkálkodj, ahogy Ő tette.”    
 

(Ellen G. White: A Szentlélek eljő reátok –  Az éneklés ajándéka c. fej.) 

GYÜLEKEZETI HÍREK 
 

2019. OKTÓBER 5. 
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN! 

ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 
 
 

  

Külön szeretettel köszöntjük gyülekezetünkben       
a gyermekkórus találkozóra érkezett             

kórusokat és kísérőiket! 


