
A MAI PROGRAM     KÖZLEMÉNYEK 

  Naplemente 19:37 

9:30                                                 SZOMBATISKOLA 

 
Áhítat   Dr. Abaházi Attila  
Szombatiskola   Az apostolok cselekedetei 
   A jeruzsálemi zsinat 
 

10:50 ISTENTISZTELET 

 
Hirdetések  Vízvári Aladár  

 Óravezető  Molnár Imre  
Kezdő ének  „Jöjj, mondjunk hálaszót…”                            28:1-3 

 Ima   Molnár Imre  
 Szolgálat 
 Tized- és adományok begyűjtése 

Hálaige   Birtalan Mária                                     1Tim 6:6-8 
Hálaima   Rohánszki Lászlóné  
Szolgálatok   

 Igeolvasás  Birtalan Mária                                      Rm 12:1-2                                                                     
 Igeszolgálat  Zarka Péter                 
    Átgondolni Isten akaratát 

Ének   „Az Úrra bízom sorsomat…”                       282:1-2 
Ima   Zarka Péter 
Távozó ének            „Ó! égi jó Atyánk…”       334:1 
   

18:00  SZOMBATZÁRÓ ÁHITAT   
     

    Zarka Péter 

 

PÉNTEK 
 

18:00 SZOMBATKEZDŐ ÁHÍTAT  FEKETE ISTVÁN   
     

SZOMBAT 
 

9:30 SZOMBATISKOLA   Az apostolok cselekedetei 
    A második misszióút 
 
10:50 ISTENTISZTELET MOLNÁR IMRE  
    Énekkel nyert csaták 2Krón 20:17-22 
 

 

16:00 SZOMBATZÁRÓ ÁHÍTAT     MOLNÁR IMRE  
    Járjunk világosságban Jn 8:12 
 
 
 
    

KEDD ESTE  18:00 SZOMBATISKOLAI TANÍTÓGYŰLÉS 
SZERDA   10.00 IMAÓRA 
 

 

AKIKÉRT A KÖVETKEZŐ HÉTEN IMÁDKOZZUNK: 
 

Gyülekezetünkből: dr. Tokics Imre és felesége, Tóth Béláné, Tóth János és 
felesége, Tóth Sándor, Tyentés Györgyné, Tyentés László és felesége, Urbán Enikő 
és családja, Utasi Gyula, Ürge Károlyné, Varga Jánosné, Varjú Balázs és családja 
Betegeink: Gál Ivánné, Gergely Mária, Gravuj Anna, Molnár Ilona, Papp János,           
dr. Saáry Istvánné Ibi, Takács Lajos és felesége, Ürge Károlyné 
Imakérések: Imádkozzunk Dán Sándor beteg édesanyjáért, Hangyás Lilikéért és olasz 
testvérünk, Benjámin súlyosan beteg ismerőséért, Ritáért.  
A Területről: Nágocsi Gyülekezet – Horváth Gábor lelkész 

Ma gyülekezetünk gyermekkórusa Kecskeméten szolgál. Az Úr legyen velük! 

Ma délután fél 2-kor a Misszió Osztály szervezésében a Ligetbe megyünk, hogy 
beszélgessünk, ismerkedjünk az erre nyitott emberekkel. Takácsné Darabos Judit kéri, 
hogy akik eljönnének erre a missziós alkalomra, istentisztelet után jöjjenek a szószék elé. 

Szeptember 1-jén, jövő szombaton a lovasberényi gyülekezet kórusa jön 
gyülekezetünkbe. Ezen a napon 16 órakor kezdődik majd a zenés szombatzáró áhítat.  

Szeptember 1-jén, jövő szombaton 
szeretnénk megvendégelni a 
lovasberényi kórust, ezért kérjük, hogy 
testvéreink járuljanak hozzá a közös 
ebédhez főtt-, sült ételekkel, salátákkal, 
gyümölcsökkel, süteményekkel. Kérjük 
Tajti Enikőnek feltétlenül jelezzük, hogy 
mivel készülünk. Köszönjük! 

Kisgyermeket nevelő szülők részére 
szervezünk egy sorozatot az őket 
érdeklő, gyermek-neveléssel kapcsolatos 
témákról. Szeretnénk ezért egy előzetes megbeszélést tartani a szülőknek szeptember 
8-án, szombaton délben az istentisztelet után a tárgyaló szobában. Hadházi-Borsos 
Réka várja az anyukákat, apukákat erre a megbeszélésre. 

Szeptember 22-én, szombaton, egy nagyon kedves alkalmunk lesz megint, a 
tavalyihoz hasonlóan, gyermekkórustalálkozó! Imádkozzunk ezért a szép alkalomért!  

Ma gyülekezetünk számára adakozunk, jövő szombaton gyülekezetünk missziós 
céljaira gyűjtjük adományainkat.  
 

                         

HA ISTEN ÉLTET, A JÖVŐ HÉTEN 

ÁLLANDÓ HÉTKÖZNAPI ALKALMAINK 

HÍREINK 



                                     ELMÉNK MEGÚJULÁSA                                                                    
 
 

„’És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek 
megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes 
akarata.’ (Róm 12:2)  
Az ember része lelkének üdvösségében az, hogy higgyen Jézus Krisztusban, aki 
tökéletes Üdvözítő, de nem mások, hanem önmaga számára. A menny Istenében 
kell bíznia, Őt kell szeretnie és félnie. Van egy bizonyos munka, amit el kell 
végezni. Az embernek ki kell szabadulnia a bűn hatalmából. Istennek pedig 
minden jó munkáját el kell végeznie benne. Ha Krisztus szavai szerint cselekszik, 
akkor szent bizonyossága lehet afelől, hogy házát szilárd alapra építette. De ha 
hallgatja, elmondja és prédikálja Krisztus szavait, ám nem cselekszi azokat, akkor 
a fövényre épített.  
Akik Krisztus szavai szerint cselekszenek, azok jelleme tökéletes krisztusi 
jellemmé fog alakulni, mert Krisztus akarata az ő akaratukká lesz. Így formálódik 
ki bennük Krisztus, a dicsőség reménysége. Mintegy tükrön keresztül szemlélik 
Isten dicsőségét. Ha Krisztust tesszük elmélkedésünk tárgyává, akkor ő lesz 
beszélgetésünk témája is, és szemlélés által valóban ugyanarra az ábrázatra 
változunk el dicsőségről dicsőségre az Úrnak Lelke által. A bukott ember 
megváltozhat elméje megújulása által, hogy megvizsgálja, ’mi az Istennek jó, 
kedves és tökéletes akarata’. Hogyan tudja megvizsgálni? Úgy, hogy ha a 
Szentlélek birtokba veszi elméjét, lelkét, szívét és jellemét. Hol történik ennek a 
próbája? ’Látványossága lettünk a világnak, úgy angyaloknak, mint embereknek.’ 
(1Kor 4:9). Az igazi munkát a Szentlélek végzi az emberi jellemben, ám ennek 
gyümölcsei láthatóak. Ahogy a jó fa jó gyümölcsöt terem, ugyanúgy az a fa is, 
mely most már az Úr kertjében van elültetve, jó gyümölcsöt terem az örök élet 
számára. Az Úr a kínzó bűnöket kiirtja, a bűnös gondolatokat nem engedi be az 
elmébe, a lélek templomát megtisztítja a gonosz szokásokból. A rossz hajlamok 
most jó irányba fordultak. A rossz hajlamok és érzések gyökerestől kiirtattak. 
Szent indulatok és megszentelt érzések azok a gyümölcsök, melyek most a 
keresztény fáján teremnek. Teljes átalakulás ment végbe. Ennek a folyamatnak 
végbe kell mennie.” 

          
 

(Ellen G. White: A Szentlélek eljő reátok – Elménk megújulása c. fejezet) 
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„És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok 
el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, 

mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata.” 

Rm 12:2 


