
A MAI PROGRAM     KÖZLEMÉNYEK 

  Naplemente 18:09 
                                                                                       

09:30                                                 SZOMBATISKOLA 
  

Áhítat   Bodnár Jánosné 
Szombatiskola   A jelenvaló igazság Mózes ötödik könyvében  

    Mózes történelmi leckéje  
 

10:45 ISTENTISZTELET 
  

Hirdetések  Kormosné dr. Döbrei Zsuzsanna  
Óravezető  Bugyi Krisztián    
Kezdő ének  „Imádjuk őt…”                                           20:1-4              

 Ima   Bugyi Krisztián   
 Zeneszolgálat  Kovács Adrienn - fuvolaszóló 
 Tized- és adományok begyűjtése 

Hálaige, hálaima  Szentes Klára                                     Mal 3:10-12 
Énekszolgálat  Kórus 
Vers   Hadházi-Borsos Réka 
Énekszolgálat  Kórus 
Vers   Kurucz Margit 
Orgonaszóló  Bakos Bence 
Vers   Sándor Izabella 
Énekszolgálat  Kórus 

Igeszolgálat  Bodnár János                 Zak 14:1-4, 8-9, 16 
    Őszi hálaadó ünnepély  

Az őszi ünnep krisztológiai és  
eschatologiai üzenete  

Záró ének             „Ó! jöjj el, Isten Lelke…”                            159: 1-3 
 Ima   Bodnár János   
     

 
     

PÉNTEK 
 
17:30      SZOMBATKEZDŐ ÁHÍTAT    VÍZVÁRI ALADÁR   
    Bibliatanulmányozás E.G.White:  

Gondolatok a hegyibeszédről c. könyve alapján 
SZOMBAT 
 
9:30 SZOMBATISKOLA A jelenvaló igazság Mózes ötödik könyvében  
    Örök szövetség  

 
10:45 ISTENTISZTELET            DR. SZABÓ JÁNOS 
    A TÉKOZLÓ FIÚ                                                                                                                                                                   

 

SZERDA   10.00 IMAÓRA 
PÉNTEK   17.30 SZOMBATKEZDŐ ÁHÍTAT 
 
 

 

AKIKÉRT A KÖVETKEZŐ HÉTEN IMÁDKOZZUNK: 
 

Gyülekezetünkből: Viktor Zsuzsanna, Végh József és családja, Virághné Vass 
Klára, Vízvári Aladár és családja, Willam Pocu Aduse és felesége, Zemplényi 
Artúrné 
Betegeink: Gábor Terézia, Kokovai Sándorné Ilike, Ács Ernőné Éva, Gál Ivánné 
Rózsika, Nagyné Gál Vilma és férje 
Imakérések: Imádkozzunk Kóter Zoltánért és feleségéért, Nadiaért, és Pippa 
István testvérért. Folytassuk az imát Kohulák Ferencné vejéért, Hortobágyi Jánosért 
és Kabai Józsefné Marika férjéért. 
 

A Területről: Salgótarján – Ömböli Krisztián lelkész 

Szeretettel felhívjuk vendégeink, testvéreink figyelmét a bejáratnál lévő dobozra. 
Névvel vagy név nélkül, bárki felírhatja imakérését egy papírlapra, és berakhatja a 
dobozba. Az imacsoport imádkozni fog a kérésekért. 

Tájékoztatjuk a szülőket, hogy a gyermekiskolai foglalkozásokat - az óvodás 
csoportot kivéve – a szombatiskola ideje alatt, 9.30-10.30-ig tartjuk. Kérjük, hogy a 
11 órakor kezdődő istentiszteleten a gyermekek vegyenek részt. 

Az óvodás csoportnak továbbra is az istentisztelet alatt lesz foglalkozás. Ezekre az 
alkalmakra a 3 évet betöltött gyermekeket várjuk. Kérjük, hogy a kisebbekre a szüleik 
figyeljenek.  

Ma délben szeretettel várjuk a gyülekezetet, a hálaadó ünnepélyre hozott termények 
közös elfogyasztására. 

Ma délután 17 órakor jótékonysági koncert lesz gyülekezetünkben Vivaldi négy 
évszak - Ősz címmel. Előadják: szólóhegedű - Áchim Kovács Anikó hegedűművész, 
első hegedű Novák Zia hegedűművész, második hegedű: Farkas Dávid, cselló: 
Kaposvári Tamás. Szeretettel hívjuk az érdeklődőket erre az alkalomra! A koncertet 
nem közvetítjük online, a gyülekezetünk YouTube csatornáján később majd 
megtekinthető lesz.  

Október 16-án, jövő szombaton, a délelőtti istentisztelet után testvéri órát 
tartunk.  

 
Ma a Dunamelléki Egyházterület beruházásaira gyűjtjük adományainkat, jövő 

szombaton gyülekezetünk szükségleteire adakozunk. 

JÖVŐ HÉTI PROGRAMJAINK 

ÁLLANDÓ HÉTKÖZNAPI ALKALMAINK 

HÍREINK 



                                           HÁLAADÁS                                                                              
 
 

„Hogyan tartsuk meg a Hálaadás napját? - Közeledik a Hálaadás napja. Vajon 
most is úgy, mint már oly sokszor korábban, a magunk számára való hálaadás 
lesz? Vagy inkább Istennek való Hálaadás napja? Ezt a nagy áldás időszakává 
tehetjük úgy magunk, mint mások számára, ha jól használjuk fel ez alkalmat, és 
megemlékezünk a közöttünk levő szegényekről...  
A szegények segítésének száz módját is kitalálhatjuk. Segíthetjük a szegényeket 
oly tapintatosan is, hogy úgy érezzék, szívességet tesznek azzal, ha elfogadják 
ajándékainkat és rokonszenvünket. Gondoljunk arra: jobb adni, mint kapni! 
Testvéreink általában a leggyengédebb figyelmességet tanúsítják azok iránt, 
akiket meg akarnak tisztelni, és akik tiszteletére vágyakoznak, de egyáltalán nincs 
szükségük segítségükre. A szokás és a divat azt mondja: Adj azoknak, akik neked 
is adnak! Azonban a bibliai ajándékozás szabálya nem ez. Isten Igéje a magunk 
örömszerzésének eme módja ellen szól, hogy ilyen lelkülettel adjuk 
ajándékainkat, azt mondván: ’...aki ad a gazdagnak; végre szűkölködésre jut’ 
(Péld 22:16).  
Ez azonban nem foglalja magában minden kötelességedet. Ajánld fel 
adományodat legjobb Barátodnak! Ismerd el nagylelkűségét; fejezd ki háládat 
kegyeiért! Hozz hálaáldozatot Istennek... Testvéreim és Testvérnőim! Egyszerű 
ételt fogyasszatok a Hálaadás napján, és azt a pénzt, amit a különlegességekre 
költenétek étvágyatok kielégítésére, adjátok hálaáldozatul Istennek.  
Ezentúl ne azért ünnepeljetek hálaadó napot, hogy étvágyatok megelégedését 
szolgálja és kielégítsétek azt; és magatokat dicsőítsétek. Mindnyájunknak van 
okunk, hogy hálaáldozatokkal jöjjünk az Úr tornácaiba, mert újabb évvel őrizte 
meg életünket... Ha vendégséget rendezünk, a szükségben levőket hívjuk meg.  
Úgy gondolom, hálásaknak kell lennünk valamiért. Boldogoknak kell lennünk és 
örvendeznünk kell Istenben, mert nagy kegyelmet adott nekünk... Azt akarjuk, 
hogy ez a Hálaadó nap az legyen, amit magában foglal. Ne rontsuk el és ne 
keverjük össze salakkal, hanem az legyen, aminek lennie kell: hálaadás. Szálljon 
fel a dicséret szava. Ne múljék el úgy e nap, hogy ne adtál volna hálát és 
hálaáldozatot Jézusnak!” 
 
 

  (Ellen G. White: Boldog otthon – Ünnepek és évfordulók c. fejezetből) 

 

GYÜLEKEZETI HÍREK 

 

2021 OKTÓBER 9. 
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN! 

ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 
 

 

 

 

„Mindenben hálákat adjatok, mert ez az Isten 
akarata a Krisztus Jézus által ti hozzátok.” 

1Thess 5:18 


