
A MAI PROGRAM     KÖZLEMÉNYEK 

  Naplemente 17:55 
                                                                                       

09:30                                                 SZOMBATISKOLA 

  
Áhítat   ifj. Fekete István 
Szombatiskola   A jelenvaló igazság Mózes ötödik könyvében  

    Örök szövetség 
 
10:45 ISTENTISZTELET 
  

Hirdetések  Kurucz Margit  
Óravezető  Kormos Gábor  
Kezdő ének                

 Ima   Kormos Gábor    
Szolgálat   

 Tized- és adományok begyűjtése 
Hálaige, hálaima  Szigeti Gabriella                                 2Kor 9:6-8 
Gyermektörténet            Vízvári Aladár  
Szolgálat   
Igeszolgálat  Dr. Szabó János                   Lk 15. fejezete 

    „Szeretett vagy–Én vagyok az idősebbik fiú?!”  
 Ima   Dr. Szabó János   

Záró ének  
     

 

PÉNTEK 
 

17:30      SZOMBATKEZDŐ ÁHÍTAT    MOLNÁR IMRE    
 

SZOMBAT 
 

10:00-12:00   „Mindenre van erőm a Krisztusban,  
aki engem megerősít!” (Fil 4:13) 
 

A DUNAMELLÉKI EGYHÁZTERÜLET  
ŐSZI HITÉLETI KONFERENCIÁJA 

 
 
 
 
 
 
13:00-15:00   IGEI GONDOLATOK ÉS  

KEREKASZTAL BESZÉLGETÉS    

 

SZERDA   10.00 IMAÓRA 
SZERDA   18.00 TANÍTÓGYŰLÉS 
PÉNTEK   17.30 SZOMBATKEZDŐ ÁHÍTAT 
 

 

AKIKÉRT A KÖVETKEZŐ HÉTEN IMÁDKOZZUNK: 
 

Gyülekezetünkből: dr. Abaházi Attila és felesége, Abaházi Zoltán és családja, Ács Ernőné, 
dr. Ádám Endre, Antalné Szabó Csilla, Bácsi Miklós és felesége, Bajusz Erika, Bakó Mária. 
Betegeink: Gábor Terézia, Kokovai Sándorné Ilike, Ács Ernőné Éva, Gál Ivánné Rózsika, 
Nagyné Gál Vilma és férje 
Imakérések: Imádkozzunk Pippa István testvérért, és folytassuk az imát Kohulák Ferencné 
vejéért, Hortobágyi Jánosért és Kabai Józsefné Marika férjéért. 
A Területről: Siófok - Horváth Gábor lelkészek 

Köszönjük testvéreinknek, akik bármivel hozzájárultak a hálaadó istentisztelethez! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Múlt vasárnap két nevelőotthonba is tudtunk vinni élelmiszereket, ruhaneműket.  
 

Nagyon 
örültek a 
gyerekek 

mindennek. 
Köszönik    
az adomá-

nyokat! 
    

Kiadó szobát keres adventista egyetemista fiatal, más egyetemistákhoz társulna vagy 
önállóan az V.-IX., vagy a XIII. kerületben. Érdeklődni: 0630/893-9677. 

Ma, a délelőtti istentisztelet után testvéri órát tartunk.  

Ma délután 18 órától ifjúsági zenei koncert lesz gyülekezetünkben. 

Ma és a jövő szombaton gyülekezetünk szükségleteire adakozunk. 

JÖVŐ HÉTI PROGRAMJAINK 

ÁLLANDÓ HÉTKÖZNAPI ALKALMAINK 

HÍREINK 



                                    ’MINDENEM A TIÉD’                                                                   
 
 

„Ráébredt-e az idősebb fiú arra, hogy milyen kicsinyes és hálátlan? Megértette-e, 
hogy jóllehet öccse gonoszul cselekedett, akkor is a testvére? Megbánta-e 
irigységét és könyörtelenségét? Krisztus erről hallgatott, mert a történet, amelyről 
a példázat szól, még játszódott. Krisztus hallgatóinak kellett eldönteniük, hogy 
miként végződjék. 
Az idősebb fiú a Jézus-korabeli, megtérni nem akaró zsidókat és minden kor 
farizeusait ábrázolja. A farizeusok megvetik az általuk vámszedőnek vagy 
bűnösnek tartott embereket. Mivel nem követnek el látványos bűnöket, 
önigazultak. Krisztus saját érveiket fordította e gáncsoskodók ellen. Mint a 
példázatban szereplő idősebb fiú, különleges kiváltságokat kaptak Istentől. Isten 
családjában a fiú helyére tartottak igényt, de lelkükben béresek voltak. Nem 
szeretetből szolgáltak, hanem a jutalom reményében. Szemükben Isten szigorú 
gazda volt. Látták, hogy Krisztus felkínálja a vámszedőknek és bűnösöknek 
kegyelmi ajándékát ingyen - azt az ajándékot, amelyet a rabbik csak fárasztó 
munkával és vezekléssel próbáltak megszerezni -, és megsértődtek. A tékozló 
hazatérése, amely örömmel töltötte el az Atya szívét, csak irigységet keltett 
bennük. 
A farizeusokat is olyan meleg szeretettel intette és kérlelte a menny, mint a 
példázatbeli atya idősebb fiát. ’Mindenem a tiéd’ - nem mint bér, hanem mint 
ajándék. Te is csak úgy kaphatod, mint a tékozló fiú - meg nem érdemelten. Az 
Atya szeretetből adja. 
Az embert önigazultsága nemcsak arra készteti, hogy hamis színben tüntesse fel 
Istent, hanem arra is, hogy felebarátaival szemben szeretetlen és gáncsoskodó 
legyen. Az önző, irigy idősebb fiú leste testvérét, hogy megbírálja minden tettét, 
és hibáztassa a legkisebb fogyatékosságért is. Minden tévedését észrevette, 
minden hibás lépését eltúlozta. Így próbálta igazolni saját engesztelhetetlenségét. 
Ma sokan ugyanezt teszik. Amikor valaki először veszi fel a harcot a kísértések 
özöne ellen, ridegen, konokul becsmérlik és hibáztatják. Isten gyermekeinek 
mondják magukat, de Sátán szellemében járnak el. Felebarátaikkal szembeni 
magatartásuk miatt Isten színétől nem sugározhat rájuk fény.” 
 
 

 (Ellen G. White: Krisztus példázatai – A tékozló hazatalált c. fejezetből) 

 

GYÜLEKEZETI HÍREK 

 

2021. OKTÓBER 16. 
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN! 

ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 
 

 

 

 

 

 

 

„Vigadnod és örülnöd kellene hát, hogy ez a te 
testvéred meghalt és feltámadott;                              

és elveszett és megtaláltatott.” 

Lk 15:32 


