
A MAI PROGRAM     KÖZLEMÉNYEK 

  Naplemente 20:31 

9:30                                                 SZOMBATISKOLA 

 
Áhítat   Boros Sándor  
Szombatiskola   Az apostolok cselekedetei 
   Élet a korai egyházban  
 

10:50 ISTENTISZTELET 

 
Hirdetések  ifj. Fekete István  

 Óravezető  Chelcea Dorin  
Kezdő ének  „Csak néked él a szívem, lelkem…”                 76:1-3 

 Ima   Chelcea Dorin  
 Szolgálat 
 Tized- és adományok begyűjtése 

Hálaige   Kormosné Döbrei Zsuzsanna Zsolt 116:12,17-18 
Hálaima   Baksa Anikó     
Szolgálatok   

 Igeolvasás  Kormosné Döbrei Zsuzsanna              Ef 6:13-19                                                                               
 Igeszolgálat  Zarkáné Teremy Krisztina                    
    Az imádság alkalmai         

Ének   „Szent karod, Jézus, oly erős…”                     241:1-2 
Ima   Zarkáné Teremy Krisztina            
Távozó ének            „Ó! égi jó Atyánk…”       334:1 
   

18:00  SZOMBATZÁRÓ ÁHITAT   
     

    Zarkáné Teremy Krisztina  
    Kik a boldogok 

 

PÉNTEK 
 

18:00 SZOMBATKEZDŐ ÁHÍTAT  BÁCSI MIKLÓS  
     

SZOMBAT 
 

9:30 SZOMBATISKOLA   Az apostolok cselekedetei 
    Az első egyházi vezetők 
 
10:50 ISTENTISZTELET BÁCSI MIKLÓS  
    ISTEN TÖRVÉNYE (RM 7:7) 
 

18:00 SZOMBATZÁRÓ ÁHÍTAT   Ferge Béla (vetítéses koncert)  
 
 
 

     

KEDD ESTE  18:00 SZOMBATISKOLAI TANÍTÓGYŰLÉS 
SZERDA   10.00 IMAÓRA 
 

 

AKIKÉRT A KÖVETKEZŐ HÉTEN IMÁDKOZZUNK: 
 

Gyülekezetünkből: Rácz János és felesége, Rácz Norbert és felesége, 
Ráczné Koska Marianna, Ráduly András, Rajki Jánosné, Rohánszki Lászlóné, 
Rostás Máté és családja 
Betegeink: Balla Zsuzsa, Brust Zsuzsa, Gál Ivánné, Molnár Ilona, dr. Saáry 
Istvánné Ibi, Takács Lajos és felesége 
Imakérések: Imádkozzunk olasz testvérünk, Benjámin súlyosan beteg 
ismerőséért, Ritáért, Gergely Marika, Gravuj Anna és Papp János testvérek 
felépüléséért és Hangyás Lilikéért.  
A Területről: Isaszegi Gyülekezet – Horváth Péter lelkész  

Az Abaházi-Oláh-Gál család köszöni a testvérek együttérzését, 

részvétnyilvánítását, a temetésen való részvételét. 

Egy gyülekezetünkbe járó, külföldi férfi testvérünk albérletet keres 

Budapesten szeptember elsejétől 1 évre. Aki tud segíteni, az keresse Boros 

Sándor testvért. 

Egy adventista testvérnő, óvónő, állást kapott és albérletet keres, elsősorban 

Budán. Érdeklődni lehet: 06 30 664 3013, Zarka Péternél. 

Július 28-án, jövő szombaton 18 órakor „Egy hölgy, egy zongora és Van Gogh” 

címmel vetítéssel egybekötött különleges koncert lesz a gyülekezetben, 

Előadó: Ferge Béla zenetanár.   

Augusztus 23-26-áig Az ASI Magyarország konferenciát szervez „Küldj el 

engem!” címmel a Dürer Rendezvényházban. Előadók: Balla Lóránd és Pavel 

Goia. 

Ma és jövő szombaton is gyülekezetünk céljaira adakozunk.  

  

HA ISTEN ÉLTET, A JÖVŐ HÉTEN 

ÁLLANDÓ HÉTKÖZNAPI ALKALMAINK 

HÍREINK 



                                    KATONÁK KRISZTUSÉRT                                                                
 
 

„’Annakokáért vegyétek föl az Istennek minden fegyverét, hogy ellenállhassatok 
ama gonosz napon, és mindeneket elvégezvén megállhassatok. Álljatok hát elő, 
körülövezvén derekatokat igazlelkűséggel, és felöltözvén az igazságnak 
mellvasába, és felsaruzván lábaitokat a békesség evangéliumának készségével; 
mindezekhez fölvevén a hitnek pajzsát, amellyel ama gonosznak minden tüzes 
nyilát megolthatjátok; az üdvösség sisakját is fölvegyétek, és a Léleknek kardját, 
amely az Isten beszéde.’ (Ef 6:13-17)  
A harcoló katonák sok nehézségnek néznek elébe: egyoldalú táplálékot kapnak, 
azt is sokszor csak korlátozott mennyiségben. Hosszú menetelés, nap mint nap, 
rögös utakon, perzselő napon, éjjel kinn a szabad ég alatt táboroznak, takaró 
csupán a csillagos ég, kitéve az áztató esőnek és a dermesztő hidegnek, éhesen, 
elgyengülve, kimerülve, az ellenség céltáblájaként, sokszor halálos veszélyben. A 
katonák megtanulják, mit jelent a nehézség. Azok, akik Krisztus hadseregébe 
sorakoznak, szintén várhatják, hogy nehéz dolguk lesz, és hogy Krisztusért 
fájdalmas megpróbáltatásokat kell elviselniük. De akik vele szenvednek, vele 
együtt fognak uralkodni is.  
  Ki az közülünk, aki mikor beállt a szolgálatba, az élet kényelmét remélte, hogy 
akkor lehet szolgálaton kívül, amikor neki tetszik, hogy félreteheti a katonai 
felszerelést és civil ruhába öltözhet, az őrhelyen alhat, és hogy Isten ügyét 
elmarasztalásnak teheti ki? A könnyelműek nem fogják gyakorolni az 
önmegtagadást és a csendes hosszútűrést. Amikor emberek kellenek arra, hogy 
kemény támadást intézzenek Isten ügyéért, nem készek azt válaszolni: ’Itt vagyok 
én; küldj engemet.’ Nehéz és emberpróbáló munkát kell elvégezni, de áldottak 
azok, akik készek ezt megtenni, amikor nevüket szólítják. Isten nem fogja 
megjutalmazni az eljövendő világban azokat a nőket és férfiakat, akik csak azt 
keresték, hogy itt teljes kényelmük legyen.  
Mi most harcmezőn vagyunk. Nincs idő a pihenésre, nincs idő könnyelműségre, 
nincs idő önző engedékenységre. Miután előrenyomultál, tovább és újra 
harcolnod kell; hódítóként kell előrehaladnod és hódítani, új erőt gyűjtve újabb 
küzdelmekhez. Minden győzelem növeli a bátorságot, a hitet és az 
elhatározottságot. Isteni erő által sokkal erősebbnek bizonyulsz, mint amivel az 
ellenség megmérkőzhetnék.” 

 
 

         (Ellen G. White: A Szentlélek eljő reátok – Katonák Krisztusért c. fejezet) 

GYÜLEKEZETI HÍREK 
 

2018. JÚLIUS 21. 
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN! 

ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 
 

 

"Ezért vegyétek fel az Isten teljes fegyverzetét, hogy 
ellenállhassatok azon a gonosz napon, és mindent     

legyőzve megállhassatok."  

Ef 6:13 


