
A MAI PROGRAM     KÖZLEMÉNYEK 

  Naplemente 18:58 
                                                                                       

09:30                                                 SZOMBATISKOLA 
  

Áhítat   Vízvári Aladár 
Szombatiskola   „Énvelem cselekedtétek meg” 

    Az advent reményében élni  
 

10:45 ISTENTISZTELET 
 

Hirdetések  Bugyi Krisztián  
Óravezető  Tyentés László   
Kezdő ének  „Az Úr Sionban trónol…”                             23:1-3 

 Ima   Tyentés László  
 Szolgálat 
 Tized- és adományok begyűjtése 

Hálaige, hálaima  Görög Ernő                                            Fil 4:6-7   
Gyermektörténet Chelcea Dorin 
Vers   Kurucz Margit 
Szolgálatok 

Igeszolgálat  Molnár Imre                                   Jn 14:26                    
Szent esőre, égi áldásra várva 

Ének   „Égi áldás szent esője…”                             165:1-4 
Ima   Molnár Imre  
Távozó ének            „Hadd legyek mindig híved…”                               331

   

17:00  SZOMBATZÁRÓ ÁHITAT   
     

    Baksa Anikó  
    Isten nem trendi, de te követed? 

 

PÉNTEK 
 

18:00 SZOMBATKEZDŐ ÁHÍTAT  MOLNÁR ANDRÁS 
     PÁL APOSTOL ÉS A FILIPPI GYÜLEKEZET  

(FIL 1:2, 3:1) 
     

SZOMBAT 
 

9:30 SZOMBATISKOLA   „Énvelem cselekedtétek meg” 
Kegyelemmel 

 
10:50 ISTENTISZTELET DR. SZIGETI JENŐ (2PT 1:19-21) 
     IGEN BIZTOS NÁLUNK A PRÓFÉTAI BESZÉD?  
 
17:00 SZOMBATZÁRÓ ÁHÍTAT     DR. SZABÓ JÁNOS   
    A KRISZTUSBAN ELREJTETT ÉLET… (MT 6. FEJ.) 

KEDD ESTE  18:00 SZOMBATISKOLAI TANÍTÓGYŰLÉS 
SZERDA   10.00 IMAÓRA 
 

 

AKIKÉRT A KÖVETKEZŐ HÉTEN IMÁDKOZZUNK: 
 

Gyülekezetünkből: Hangyás Roland és családja, Hangyás-Jakó Eszter és családja, Hegyi 
Gabriella és családja, Hugyecz Katalin, Illés Katalin, Illés Ljudmilla, Iordache Gabriella és 
családja, Jakab Emőke, Jakó Gyula és felesége, Juhos János és felesége, Juhos Márton 
Betegeink: Balogh Lászlóné, Korondi Erzsébet, Molnár Szabó Ilona, Takács Lajos  
Imakérések: Dienes Károlyné idős testvérnő testileg nagyon legyengült, kéri a közösség 
imáját. Konkolyné Varga Zsuzsanna testvérnőt a héten műtötték, imádkozzunk az ő és Balla 
Zsuzsanna lányának gyógyulásáért, továbbá Hunka Jánosné, Aranka mielőbbi 
megerősödéséért. Tarjáni Anikó köszöni az érte mondott imákat.  
A Területről: Pécel – Otamo-Csizmadia Heli lelkész 

Egy mozgáskorlátozott édesanya balesete miatt kérjük a testvérnőket, hogy főtt étel 
eljuttatásával segítsünk a családnak. Aki tudna segíteni, keresse a Tábea Osztály vezetőjét, 
Tálas Enikőt személyesen vagy telefonon: 20/992-9653.  

Gyülekezetünk kórusa tagfelvételt hirdet. Kérjük, hogy a bejáratnál található énekkari tagsági 
kérdőívet töltsék ki az új jelentkezők és kórusunk minden tagja, és adja le a kórusvezetőnek. 

Rászoruló családoknak tartós élelmiszert gyűjtünk az udvaron elhelyezett dobozban. Kérjük, 
aki teheti, időnként egy-egy dolgot hozzon, amit elviszünk a szükségben levő családokhoz. 

„Orvosok a zenében” címmel szeptember 18-án, szerdán 18 órakor gyülekezetünkben 
orvoszenészek koncertje lesz. Szeretettel várjuk az érdeklődőket! 

Szeptember 21-én, szombaton 14 órai indulással a Misszió Osztály szervezésében ismét 
kilátogatunk a Margit-szigetre a „Mozdulj ki!” program keretében. Játékokat szervezünk: 
darts, íjászkodás, ugróiskola, stb. (Eső esetén a következő szombatra halasztjuk az alkalmat.) 

A Boldog Otthon sorozatunk következő alkalmára (a White Konferencia miatt egy héttel 
hamarabb) szeptember 21-én, jövő szombaton 14 órakor kerül sor.  

Szeptember 22-én, vasárnap a Tesz–Vesz Gyülekezet kirándulást szervez a Normafához, 
melyre szeretettel meghívja a gyülekezet minden tagját. Találkozó 9 órakor a 21-es busz 
Normafa megállójánál (Normakert Vendéglő). 

Szeptember 27-én, péntek este 18 órakor és 28-án, szombaton gyülekezetünkben lesz 

az „Ellen White és az adventizmus” című Ifjúsági White Konferencia. Előadó: Radiša Antić, 
a Newboldi White Intézet igazgatója. Szombaton 10 órakor kezdődik az alkalom, 
délután 15.30-kor.  

Ma a Világmisszió (szokatlan események) céljára gyűjtjük adományainkat, jövő szombaton 
gyülekezetünk szükségleteire adakozunk.  

JÖVŐ HÉTI PROGRAMJAINK 

ÁLLANDÓ HÉTKÖZNAPI ALKALMAINK 

HÍREINK 



                          A LÉLEK MÉG MINDIG VÁR                                                                  
 
 

„’Ama vigasztaló pedig, a Szent Lélek, akit az én nevemben küld az Atya, az 
mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket 
mondottam néktek.’ (Jn 14:26) 
A Szentlélek még mindig arra vár, hogy elvégezhesse munkáját az emberi 
szívben. Akik vágynak arra, hogy tanuljanak, azok közeli kapcsolatba 
kerülhetnek Istennel, és így beteljesedhet rajtuk az az ígéret, amit földön jártakor 
Krisztus mondott tanítványainak, hogy a Vigasztaló megtanít nekik mindent és 
eszükbe juttat minden dolgot. De ha elszakadunk Istentől, nem lehetünk többé 
Krisztus iskolájának tanulói, és nem fogunk többé személyes felelősséget érezni 
azokért a lelkekért, akikért Krisztus meghalt. 
Krisztus tanítványainak az volt a legnehezebb, hogy Mesterük tanításait 
világosan elkülönítsék a rabbik, az írástudók és a farizeusok hagyományaitól és 
életelveitől. Jézus tanításai, melyekkel tanítványait képezte, s melyet ők Isten 
hangjaként tiszteltek, meggyőzte elméjüket és meglágyította érzelmeiket. A 
tanítványok nem lehettek addig élő és fénylő sugarak, amíg nem szabadultak meg 
az emberi mondásoktól és parancsolatoktól, s nem értékelték, szerették és 
cselekedték Krisztus szavait, melyek határozott igazságokként, mint értékes 
drágakövek mélyen bevésődtek elméjükbe és szívükbe. 
Jézus eljött a világba, szent életet élt, meghalt, és eltávozott, hogy egyházára 
hagyja értékes kincseit, örökségét. Tanítványait tette meg a legdrágább hitelvek 
őrzőivé, hogy ők azt emberi tévedésektől és hagyományoktól mentesen 
egyházának kezébe tegyék. Úgy nyilatkoztatta ki magát előttük, mint a világ 
világossága és az igazság napja; és megígérte nekik a Vigasztaló Szentlelket, akit 
az Ő nevében az Atya küld nekik.  ’Nem hagylak titeket árvákul; eljövök 
tihozzátok.’ (Jn 14:18) Az isteni Lélek, akit a világ Megváltója ígérete szerint 
elküld, Isten jelenléte és hatalma. Ő nem fogja elhagyni népét ebben az Isten 
kegyelmét nélkülöző világban, hogy Isten ellensége bántalmazza és a világ 
zsarnoksága zaklassa őt, hanem eljön hozzájuk.” 
    

(Ellen G. White: A Szentlélek eljő reátok – A Lélek még mindig vár c. fejezet) 

GYÜLEKEZETI HÍREK 
 

2019. SZEPTEMBER 14. 
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN! 

ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 
 
 

  

„Ama vigasztaló pedig, a Szentlélek, akit az én 
nevemben küld az Atya, az mindenre megtanít 
majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, 

amiket mondottam néktek.” 

Jn 14:26 


