
A MAI PROGRAM     KÖZLEMÉNYEK 

  Naplemente 16:35 
                                                                                       

9:30                                                 SZOMBATISKOLA 
 

Áhítat   Dán Sándor   
Szombatiskola   A jelenések könyve  
   Méltó a Bárány  
 

10:45 ISTENTISZTELET 
 

Hirdetések  Dr. Abaháziné Oláh Enikő  
 Óravezető  Boros Sándor  

Kezdő ének  „Soha el nem hagylak téged…”                       48:1-4 
 Ima   Boros Sándor  
 Szolgálat 
 Tized- és adományok begyűjtése 

Hálaige   Hugyecz Katalin                          Péld 3:5-6, 9-10 
Hálaima   Rohánszki Lászlóné  
Szolgálatok  
Vers    
Szolgálatok   

 Igeolvasás  Hugyecz Katalin                                      Rm 8:39 
 Igeszolgálat  Dr. Szabó János  

Sem magasság, sem mélység… 
Krisztus szeretete érettünk  

Ének   „Mily édes vagy te szeretet…”                         107:1-3 
Ima   Dr. Szabó János  
Távozó ének            „Hadd legyek mindig híved…”                               331 
   

17:00  SZOMBATZÁRÓ ÁHITAT   
     

    Végh József  
    „Velünk az Isten” 

 

PÉNTEK 
 

18:00 SZOMBATKEZDŐ ÁHÍTAT DR. SZABÓ JÁNOS  
         

SZOMBAT 
 

9:30 SZOMBATISKOLA   A jelenések könyve  
    Hét pecsét  
10:50 ISTENTISZTELET BALÁZS LÁSZLÓ  
    „A békétlenség csapdája” (Mt 5:9) 
 
17:00 SZOMBATZÁRÓ ÁHÍTAT     DR. SZABÓ JÁNOS "Jöjjön el a Te országod” 
                           Mit jelent Isten országa? 
 

 
      

KEDD ESTE  18:00 SZOMBATISKOLAI TANÍTÓGYŰLÉS 
SZERDA   10.00 IMAÓRA 
 

 

AKIKÉRT A KÖVETKEZŐ HÉTEN IMÁDKOZZUNK: 
 

Gyülekezetünkből: Szövérfi Ernő és családja, Sztriho Eleonóra, Sztrojiny Csaba és 
felesége, Sztrojiny Róbert és családja, Takács Barbara, Takács Dóra, Takács Lajos és 
felesége, Takács Renáta, Takácsné Darabos Judit, Dr. Tarjáni Géza és felesége 
Betegeink: Balogh Lászlóné, Gál Ivánné, Molnár Szabó Ilona, Takács Lajos és 
felesége  
Imakérések: Arias Sotó Félix testvér beteg, imádkozzunk érte, hogy minél előbb 
felgyógyuljon. Imádkozzunk olasz testvérünk, Benjámin súlyosan beteg ismerőséért, 
Ritáért és Baksa Anikó barátnőjéért, aki nagyon beteg, és barátnője családjáért.  
A Területről: Balatonfüredi Gyülekezet – Kalocsai Tamás és Szabó Attila lelkészek 

Szeretettel köszöntjük Ócsai Sándor testvért, Dodi 
bácsit és kedves feleségét Lilikét, akik a napokban 
ünneplik 60. házassági évfordulójukat. A jó Isten áldását 
kívánjuk további életükre! Szeretettel köszöntjük 
családtagjaikat is gyülekezetünkben! 

Ma, istentiszteletet után gyermektanítói megbeszélést 
tartunk. Kérjük a tanítókat, jöjjenek fel a tanácsterembe. 

Ma délután 14 órától Boldog Otthon címmel, 
beszélgetős sorozat kezdődik gyülekezetünkben. A beszélgetést vezeti Vízvári 
Aladár, Végh József. Szeretettel várunk mindenkit! 

2019. július 1-7-ig Balatonlellén gyermekiskolai tábort szervezünk. Kérjük a 
szülőket, akiknek gyermekei szívesen eljönnének a táborba, jövő szombaton 
délben egy megbeszélésre gyűljenek össze a gyermekiskolai teremben. 

Február 3-án, vasárnap 15 órától Tesz-Vesz Gyülekezet. Téma: Jézus tanításai, a 
tékozló fiú (Jézus az igazi barát) Szeretettel várjuk a gyerekeket és szüleiket! 

Hogyan tanulmányozzuk a Bibliát? címmel bibliai Igekutató csoportot indít a 
Misszió Osztály. Ezeken az alkalmakon szeretnénk a próféciákat átgondolni, 
elmélyíteni az ismereteinket. Első alkalom: február 6. szerda, 18.00 óra.  Cím: 
Imádat a korszakokon át Krisztus országa valóságáig (Dániel könyve 2. fejezete) A 
beszélgetést vezeti: Kovács-Bíró János. Meghívó a bejáratnál elvehető. 

Ma gyülekezetünk szükségleteire adakozunk, jövő héten a Newboldi Főiskolát 
támogatjuk adományainkkal. 

HA ISTEN ÉLTET, A JÖVŐ HÉTEN 

ÁLLANDÓ HÉTKÖZNAPI ALKALMAINK 

HÍREINK 



                   „LÉGIÓ A NEVEM, MERT SOKAN VAGYUNK”                                               
 
 

„Jézus hatalommal parancsolta a tisztátalan lelkeknek, hogy menjenek ki belőlük. 
Szavai behatoltak a szerencsétlenek elméjébe. Homályosan felfogták, hogy Az áll 
előttük, aki megmentheti őket a kínzó démonoktól. A Megváltó lábához borultak, 
hogy imádják Őt. Amikor beszélni akartak, irgalomért esedezni, a démonok szóltak 
belőlük, s dühödten kiáltották: ’Mi közöm van nékem teveled, Jézus, felséges 
Istennek Fia? kérlek téged, ne gyötörj engem’.  
Jézus megkérdezte: ’Mi a neved?’ A válasz így hangzott: ’Légió a nevem, mert sokan 
vagyunk’ (Mk5:9) A megszállottakat használták föl kapcsolatteremtésre, s kérték 
Jézust, ne űzze el őket a vidékről. Nem messze, a hegyoldalon nagy disznónyáj 
legelészett. A démonok azt kérték, hogy ezekbe mehessenek bele, Jézus pedig 
megengedte nekik. A csorda azonnal megveszett. Őrülten rohantak le a meredeken, 
és a partnál sem tudtak megállni, belehulltak a tóba, és elpusztultak.  
Ezenközben a megszállottakban csodás változás ment végbe. Elméjük 
megvilágosodott, szemük értelmesen csillogott. Az oly rég Sátán képére átalakult 
arcuk hirtelen szelíddé vált, vérfoltos kezük megnyugodott, s boldog hangon 
dicsérték Istent szabadulásukért.  
A disznópásztorok mindent láttak a szikla tetejéről, s elszaladtak, hogy hírül adják a 
történteket gazdáiknak és a népnek. Az egész lakosság ámulattal és félelemmel 
csődült ki, hogy lássa Jézust. A két ördöngős a vidék réme volt. Senki sem 
haladhatott el biztonságban a közelükben, mert démoni haraggal rohantak rá 
minden utazóra. Most ezek az emberek felöltözötten, világos elmével ültek Jézus 
lábánál, hallgatták szavait, és dicsőítették Annak nevét, Aki visszaadta egészségüket. 
A csodálatos jelenetet szemlélő tömeg azonban nem örvendett. A disznók elvesztése 
jobban foglalkoztatta őket, mint Sátán foglyainak szabadulása.  
A disznótulajdonosok számára kegyelem volt, hogy ez a veszteség bekövetkezhetett. 
Lekötötték őket a földi dolgok, és nem törődtek a lelki élet magasabb szintű 
szükségleteivel. Jézus meg akarta törni az önző közömbösség varázserejét, hogy 
elfogadhassák kegyelmét. De időleges veszteségük miatti bánkódásuk és 
felháborodásuk megvakította szemüket a Megváltó kegyelme iránt.  
A természetfeletti erő megnyilatkozása felébresztette a nép babonás hitét, félelmet 
szült. Ha ez az Idegen köztük marad, további csapások várhatók. Rossz néven vették 
az anyagi csapást, s elhatározták, hogy megszabadulnak Tőle.” 
       

(Ellen G. White: Jézus élete – „Hallgass, némulj el!” c. fejezetből) 

GYÜLEKEZETI HÍREK 
 

2019. JANUÁR 26. 
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN! 

ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 
 

 

 

„Eredj haza a tiéidhez, és jelentsd meg nékik, mely 
nagy dolgot cselekedett veled az Úr,                               

és mint könyörült rajtad.”  

Mk 5:19                                                                                                                           


