
A MAI PROGRAM     KÖZLEMÉNYEK 

  Naplemente 17:43 
                                                                                       

10:00-12:00 A DUNAMELLÉKI EGYHÁZTERÜLET HITÉLETI ISTENTISZTELETE 

  
Igeolvasás   Ésa 40:28-31 
Mottóének „Futunk és nem lankadunk”  
Köszöntés  Dr. Szabó János 
Imádság:  Tóth Szilárd 
Közös ének „Áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát…”               33:1-5 
Gyermektörténet Árvai Tamás 
Szolgálatok 
Tized- és adományok begyűjtése 
Hálaima  Stramszki István 
Szolgálat 

Igeszolgálat Ócsai Tamás, Stramszki István, Tóth Szilárd, 
Csizmadia Róbert 

Szolgálatok 
Záróima Csizmadia Róbert 
Mottóének „Futunk és nem lankadunk”  
Áldásmondás  Ócsai Tamás 

 
     

 
     

PÉNTEK 
 
17:30      SZOMBATKEZDŐ ÁHÍTAT   BÁCSI MIKLÓS 
 
SZOMBAT 
 
9:30 SZOMBATISKOLA A jelenvaló igazság Mózes ötödik könyvében  
    Idegen a te kapuidon belül 

 
10:45 ISTENTISZTELET     EMLÉKEZÉS AZ ADVENTISTA ÖRÖKSÉG  

VILÁGNAPJÁRA 
    ZARKÁNÉ TEREMY KRISZTINA  
    Ellen G. White a hármas angyali 

 üzenetről (JEL 14:6-12) 
   
 
 
                                                                                                                                                                      
 

SZERDA   10.00 IMAÓRA 
SZERDA    18.00       TANÍTÓGYŰLÉS 
PÉNTEK   17.30        SZOMBATKEZDŐ ÁHÍTAT 
 

 

AKIKÉRT A KÖVETKEZŐ HÉTEN IMÁDKOZZUNK: 
 

Gyülekezetünkből: Bakos Bence, Baksa Gábor és családja, Balla Ferenc és felesége, 
Balla József, Balla Zsuzsanna, Balogh Pálné, Bánó Alexandra, Bányai Ilona. 
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: Solt, dunaújvárosi misszió – Árvai Tamás és Árvai Pálma lelkészek 

Szeretettel köszöntjük kedves vendégeinket, testvéreinket, akik a Hitéleti 
Konferenciára érkeztek gyülekezetünkbe! Sok áldást kívánunk mindenkinek! 

A mai napon az istentisztelet alatt az óvodáskorú gyermekeknek nem lesz 
gyermekiskolai foglalkozás. 

Ma 13.30-tól 15.30-ig folytatódik a Dunamelléki Egyházterület Hitéleti 
Konferenciája kerekasztal beszélgetéssel és istentisztelettel. 

Október 27-én, szerdán 16 órától szeretettel hívjuk és várjuk a gyerekeket, 
fiatalokat egy jó kis palacsintázásra, pingpongozásra, játékra a kisterembe. 

Növekedjük együtt! Október 30-án 15 órától folytatódik a diakóniai csoport 
következő alkalma. 

November 4-én 18.00 órától önsegítő csoport indul gyászolóknak. A kéthetenként 
megrendezésre kerülő foglalkozásokon mintát kaphatunk arról, hogy hogyan lehet 
megküzdeni a gyász fájdalmával.  

Adventista egyetemista fiatal néhány hónapra szállást keres az V.-IX., vagy a XIII. 
kerületben, (vasárnap)-hétfő-keddi napokon tartózkodik Budapesten. Érdeklődni: 
0630/893-9677. 

                                                                                                                                 
Múlt vasárnap nevelőotthonban 
élő gyermekekkel testvéreink 
otthonában jártunk. A gyerekek 
játszottak, tollasoztak, bicikliztek, 
míg elkészült bográcsban az ebéd. 
Szép időben, vidáman telt a 
napjuk! Köszönjük a meghívást!   

JÖVŐ HÉTI PROGRAMJAINK 

ÁLLANDÓ HÉTKÖZNAPI ALKALMAINK 

HÍREINK 



                MINDENRE VAN ERŐM A KRISZTUSBAN                                                 
 
 

 

„Aki a Biblia vallási elvei szerint él, erkölcsi erővel rendelkezik; a Szentlélek 
nemesítő befolyása által az ízlés és hajlam tiszta és szent lesz. Semmi sem nyert 
olyan nagy hatalmat kívánságaink felett, semmi sem hatol olyan mélyre 
cselekedeteink indítóokaiba, semmi sem gyakorol olyan hatalmas befolyást az 
életre és ad a jellemnek olyan szilárdságot és erőt, mint Krisztus vallása. A hívőt 
mindig magasabbra emeli, nemes szándékkal ihleti, illendő magaviseletre tanítja 
és minden tettének megadja a kijáró méltóságot. 
  Hogyan küzdje le a fiatal ember gonosz hajlamait és miként fejleszthet nemes 
és jó jellemet? Szívlelje meg a következő szavakat: ’Akár esztek, akár isztok, 
akármit cselekedtek, mindent az Isten dicsőségére műveljetek.’ (I. Kor. 10:31) 
Ez az alap, amelyből minden indítéknak, gondolatnak és cselekedetnek 
származni kell. A szentségtelen szenvedélyeket feszítsük meg. Ezek a 
szenvedélyek majd engedékenységért kiáltanak hozzánk, Isten azonban szent és 
nagy célokat és vágyakat ültetett a szívünkbe, melyeket nem szabad 
lealacsonyítanunk. Csak akkor süllyedünk le, ha vonakodunk értelmünknek és 
lelkiismeretünknek engedelmeskedni. Pál kijelenti: ’Mindenre van erőm a 
Krisztusban.’(Fil. 4:13) 
Ha közeledtek Jézushoz és igyekeztek hivatásotokat jól rendezett élettel és 
istenfélő viselkedéssel ékesíteni, akkor lábaitok megőriztetnek attól, hogy tilos 
területre tévedjenek. Ha őrködtök, állandóan imádkozva, és ha mindent úgy 
tesztek, mintha Isten közvetlen jelenlétében lennétek, akkor a kísértésekben nem 
fogtok elbukni, s remélhetitek, hogy mindvégig tiszták, szeplőtlenek és 
állhatatosak maradtok. Ha a kezdeti bizalmatokat mindvégig szilárdan 
megtartjátok, akkor Istennel jártok majd és amit kegyelme megkezdett, azt 
Istenünk országában dicsőség koronázza meg. 
’A Lélek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, 
szelídség, mértékletesség. Az ilyenek ellen nincs törvény.’ (Gal. 5:22-23) Ha Jézus 
bennünk van, megfeszítjük a testet indulataival és kívánságaival együtt.” 
 
 
(Ellen G. White: Az evangélium szolgái – Alkalmasság a munkára c. fejezetből) 

 
 

GYÜLEKEZETI HÍREK 

 

2021. OKTÓBER 23. 
 
SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK A DUNAMELLÉKI 

EGYHÁZTERÜLET HITÉLETI KONFERENCIÁRA 

ÉRKEZETT MINDEN KEDVES RÉSZTVEVŐT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN! 

ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 
 

 

 

 

 

 

 

„Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem 
megerősít!” 

Fil 4:13 


