
A MAI PROGRAM     KÖZLEMÉNYEK 

  Naplemente 19:07 
 

9:30                                                 SZOMBATISKOLA 
 
Áhítat    Sztrojiny Csaba  
Tanulmány   A GALÁCIAI LEVÉL  

    Szabadság Krisztusban  
 

10:50 ISTENTISZTELET 

 

 Hirdetések  Vízvári Aladár   
 Óravezető  Molnár Imre   

Kezdő ének  „Téged, Isten, dicsérünk…”                               5:1-3 
 Ima   Molnár Imre   
 Szolgálat 
 Tized- és adományok begyűjtése 

Hálaige   Szigeti Gabriella                           5Móz 28:1,8-12 
Hálaima   Szentes Klára  
Gyermektörténet               
Szolgálatok   

 Igeolvasás  Szigeti Gabriella                                    Jel 3:18-21                         
 Igeszolgálat  Zarka Péter  
    Újjáteremtő hatalom  

Ének   „Isten drága, szent szerelme…”                       108:1,2 
Ima   Zarka Péter   
Távozó ének             „Áldja Isten éltünket…”                                     329 
 

18:00 SZOMBATZÁRÓ ÁHÍTAT 
         

Zarka Péter  
    Istenné tehetjük vágyainkat   

 

PÉNTEK 
 

18:00 SZOMBATKEZDŐ ÁHÍTAT  Zarka Péter   
 
 
     

SZOMBAT 
 

9:30 SZOMBATISKOLA  A GALÁCIAI LEVÉL 
Lélek által élni  

     

10:50 ISTENTISZTELET Palotás Kristóf 
    Gólyaelosztó nap   

  
18:00 SZOMBATZÁRÓ ÁHÍTAT    Palotás Kristóf 
 

     
KEDD ESTE  18:00 SZOMBATISKOLAI TANÍTÓGYŰLÉS 
 
 

AKIKÉRT A KÖVETKEZŐ HÉTEN IMÁDKOZZUNK: 
 

Gyülekezetünkből: Simon András, Simon Beatrix, Simon Borbála, Simon Ildikó, 
Simon Zoltán és családja, Sipka Istvánné, Sipos Lajos és családja, Soltész Gáborné 
és családja, Sólyom Mihályné, dr. Sólyom Péter, Sós Sándor és felesége 
 

Betegeink: Brust Zsuzsa, Gál Ivánné, Kokovai Sándorné Ili, dr. Saáry Istvánné Ibi, 

Takács Lajos és felesége 
 

 

A Területről: Pápai misszió – Szabó Attila lelkész 
  

Szeptembertől decemberig folytatjuk péntek esténként Jelenések könyvéről a 

sorozatunkat. Mindenkit szeretettel várunk! 

Ma az istentisztelet után gyermektanító megbeszélést tartunk. Kérjük, hogy minden 

gyermektanító vegyen részt ezen a megbeszélésen.  

Szeptember 11-én, hétfőn 18 órakor a nyári szünet után folytatódik 

gyülekezetünkben a Bibliai Szabadegyetem. Téma: A jó pásztor. Az első alkalmat 

Zarkáné Teremy Krisztina tartja. A meghívók hamarosan elkészülnek. 

Szeptember 13-án, szerdán délelőtt 10 órára nyugdíjas testvéreinket várjuk 

gyülekezetünkbe imaórára, beszélgetésre, teázásra. 

Szeptember 16-án, jövő szombaton gyülekezetünkben kerül megrendezésre a 

Budapesten tanuló egyetemisták találkozója, a „Gólyaelosztó”.  Egyházunk Ifjúsági 

Osztályának vezetése szeretne lehetőséget nyújtani a tanulmányaikat most kezdő 

egyetemistáknak, hogy jobban megismerjék egymást, könnyebben tudjanak 

gyülekezetet választani, ahová tartoznának a Budapesten töltött éveik alatt. Ha 

ismerünk tanulmányait Budapesten kezdő fiatalt, ajánljuk neki ezt az alkalmat!  

Szeptember 23-án, szombaton gyülekezetünkben gyermekkórusok találkozója 

lesz. Vendégül látjuk a jelentkező gyülekezetek gyermekkórusait. 

Ma a Generál Konferencia világmissziójára adakozunk, jövő héten gyülekezetünk 

céljaira gyűjtjük adományainkat. 

HA ISTEN ÉLTET, A JÖVŐ HÉTEN 

ÁLLANDÓ HÉTKÖZNAPI ALKALMAINK 

HÍREINK 



                               HELYET KAPUNK AZ Ő TRÓNJÁN                                                           
 
 
 

„’Aki győz, megadom annak, hogy az én királyiszékembe üljön velem, amint én is 
győztem és ültem az én Atyámmal az ő királyiszékében.’ (Jel 3:21)  
Győztesek lehetünk. Igen, mindenben és teljesen győztesek. Jézus meghalt, hogy 
utat készítsen nekünk a meneküléshez, hogy legyőzhessük minden hibánkat, 
ellenállhassunk minden kísértésnek, és hogy végül az Ő trónján ülhessünk. 
Kiváltságunk, hogy hitünk és üdvösségünk legyen. Isten hatalma az idők során nem 
lett kisebb. Most is ugyanolyan bőségben árasztja áldását, mint egykor; de az egyház 
elvesztette hitét, hogy kimondja, amit Jákób mondott, és küzdjön, ahogy ő tette: 
’Nem bocsátlak el téged, míg meg nem áldasz engemet.’ (1Móz 32:26) A kitartó hit 
kezd eltűnni, de újjá kell élednie Isten népének szívében. Hirdetniük kell az áldást. 
Az élő hit mindig felvezet Istenhez és a dicsőséghez, a hitetlenség pedig levezet a 
sötétségbe és a halálba.  
Sokan annyira belemerültek a földi gondokba és aggodalmakba, hogy kevés idejük 
jut az imára és alig érzik annak szükségességét. Talán megtartják az istentisztelet 
külső formaságait, de hiányzik belőlük a könyörgés igazi lelkülete. Így nagyon 
eltávolodtak a Példaképtől. Jézus, a mi példaképünk sok időt töltött el imával, és 
milyen komolyak, milyen buzgók voltak imái! Ha Ő, mint Isten szeretett Fia ilyen 
komolyságot, ilyen szenvedést tanúsított, mennyire szükségünk van nekünk - akik a 
mennyből kapjuk minden erőnket - arra, hogy egész lelkünk felinduljon az Istennel 
való küzdelemre.  
Nem szabad megnyugodnunk, amíg minden felismert bűnünket meg nem bánjuk, 
mert kiváltságunk és kötelességünk hinni azt, hogy Isten elfogadott bennünket. Nem 
szabad másokra várnunk, hogy kijuttassanak minket a sötétségből és elnyerjék 
számunkra a győzelmet, hogy aztán élvezhessük azt. Ez az élvezet nem lenne tartós. 
Istent elveink, és nem érzelmeink alapján kell szolgálnunk. Magunknak kell 
kiharcolnunk a győzelmet reggel és este saját családunkban. Napi munkánk sem 
tarthat vissza ettől. Időt kell szentelnünk az imára és miközben imádkozunk, 
hinnünk kell, hogy Isten meghallgat minket. Talán nem fogjuk mindig érezni az 
azonnali választ, de hitünk ekkor próbáltatik meg. Bebizonyíthatjuk, hogy bízunk 
Istenben és élő, kitartó hitünk van.” 

 
(Ellen G.White: A Szentlélek eljő reátok – Helyet kapunk az ő trónján c. fejezet)

GYÜLEKEZETI HÍREK 
 

2017. SZEPTEMBER 9. 
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN! 

ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 
 
 

 
 

„Aki győz, megadom annak, hogy az én királyiszékembe 
üljön velem, amint én is győztem és ültem az én Atyámmal 

az ő királyiszékében.” 

Jel 3:21 


