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9:30/11:00                                        ISTENTISZTELET 
  

 

Hirdetések  Szabó Jánosné Tímea /Krajcsik Ramón  

Óravezető  Dr.Szabó János/ifj. Fekete István   

Kezdő ének  „Szeret az Isten …”                                      62:1-3 

 Ima   Dr.Szabó János/ifj. Fekete István   

 Tized- és adományok begyűjtése 

Hálaige, hálaima Molnár András / Ráczné Koska Marianna 

                                                  5Móz 26:2,5a,10 

Vers   Szabó Tímea / külön program szerint 

Szolgálat  Fekete István és Gávril-Gál Richárd  

hegedű-brácsa szolgálat / külön program szerint 

Igeszolgálat  Dr. Szabó János                        Mt 14:25-33                               

Úton - Jézussal a tengeren 

Ima   Dr. Szabó János 

Záró ének            9.30: „Itt az éltem Jézusom…”                      234:1-3 
 

     

SZOMBAT 
 

9:30/11:00  ISTENTISZTELET         DR. SZABÓ JÁNOS  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SZERDA   10.00 IMAÓRA 
 

AKIKÉRT A KÖVETKEZŐ HÉTEN IMÁDKOZZUNK: 
 

Gyülekezetünkből: Papp János és felesége, Papp Lajosné, Paraghy Gábor, 
Perecsényi Norbert, Rácz János és felesége, Ráczné Koska Marianna, Ráduly 
András, Rajki Jánosné, Rohánszki Lászlóné, Rostás Máté és családja 
Betegeink: Arias Soto Félix és felesége, Korondi Erzsébet, Molnár Szabó Ilona, 
Nagy György 
Imakérések: Imádkozzunk Ádám Endre édesanyja, Sztrojiny Botond és Balla 
Zsuzsanna lányának gyógyulásáért.  
A Területről: Hidas – Petőh Imre lelkész 

Arias Soto Félix testvérünk és felesége nagyon nehéz helyzetben vannak. Felesége 
már hosszú ideje beteg, szívburok gyulladása van. Félixnek a folyamatos emelésben 
és erőlködésben megrepedt a gerince. Az orvosok szerint nagyon rövid időn belül 
műteni kell, különben lebénul. Sajnos már most sem tudják ellátni magukat, ezért 
aki segíteni tudna nekik bevásárlásban, háztartási feladatokban, az ő ellátásukban – 
akár egy-egy alkalommal is – kérjük jelezze Molnár Imre testvérnek. Nagy segítség 
lenne, ha ebben a nehéz helyzetben mellettük állnánk. Imádkozzunk értük, hogy az 
Úr hozzon gyógyulást és megoldást számukra. 

Ma délelőtt 11 órakor Ferencz Zoltán és Ferencz 
Zoltánné Szabina keresztsége és menyegzői istentisztelete 
lesz gyülekezetünkben. Kívánjuk, hogy a jó Isten áldja 
meg életüket és Isten Lelke által épüljenek be 
gyülekezetünkbe! Az Úr áldja meg házasságukat, és 
kívánjuk, hogy a hármas fonál soha ne szakadjon el! 

Június 30-ától keddenként 18 órától a szombatiskolai tanítói megbeszélést 
kibővítjük bibliatanulmányozássá, és nyitottá tesszük az érdeklődők számára.  

Júliustól szombat délelőttönként egy istentiszteletet tartunk 10 órától 12 óráig. 
10-től fél 11-ig szombatiskolai, majd 11 órától istentiszteleti alkalmunk lesz. A maszk 
viselése beltérben továbbra is kötelező marad. 

Július 4-én, szombaton úrvacsorai istentiszteletet tartunk. Az úrvacsora 10 órakor 
kezdődik a lábmosás szolgálatával. A lábmosás ideje alatt egy csoportban átvesszük 
a szombatiskolát, majd 20 perces szünet után folytatódik az úrvacsorai istentisztelet 
igehirdetéssel és a jegyek kiosztásával. Kérjük, hogy a diakónusok értesítsék az 
úrvacsora időpontjáról és a speciális helyzetről a hozzájuk beosztott testvéreket. 

Ma és a jövő szombaton is gyülekezetünk szükségleteire adakozunk. 

JÖVŐ HÉTI PROGRAMJAINK 

 

ÁLLANDÓ HÉTKÖZNAPI ALKALMAINK 

HÍREINK 



                                      EGY ÉJ A TAVON                                                                         
 
 

 „Péter Jézusra tekint, s biztosan jár, de amikor visszanéz a hajóban lévő 
társaira, szemét elfordítja a Megváltóról. Fékevesztett szél fúj. A hullámok 
magasra tornyosulnak, épp Péter és a Mester közé emelkednek - az előbbi 
megijed. Egy pillanatra Krisztus eltűnik a szeme elől, hite elhagyja. Süllyedni 
kezd. Amikor a hullámok már a halált hozzák, Péter felemeli szemét a dühödt 
vizekről, Jézusra tekint és felkiált: ’Uram, tarts meg engem!’ (Mt 14:30) Jézus 
azonnal megragadja a kinyújtott kezet, és így szól: ’Kicsinyhitű, miért 
kételkedél?’ (Mt 14:31) 
Egymás mellett haladtak, Péter fogta Mestere kezét, így léptek a hajóra. Péter 
engedékennyé és csendessé vált. Nem volt már miért dicsekednie társainak, 
mert hitetlensége és önmagasztalása majdnem az életébe került. Amikor 
elfordította tekintetét Jézusról, nem tudott többé járni, s a hullámokba 
merült. 
Ha bajba kerülünk, milyen sokszor hasonlítunk Péterre! A hullámokat 
nézzük, ahelyett, hogy tekintetünket a Megváltóra szegeznénk. Lábunk 
megcsúszik, a büszke vizek elöntik lelkünket. Jézus nem azért hívta Pétert, 
hogy elveszítse. Minket sem azért hív követésére, hogy azután 
megfeledkezzék rólunk. ’Ne félj, - mondja - mert megváltottalak, neveden 
hívtalak téged, enyém vagy! Mikor vízen mégy át, én veled vagyok, és ha 
folyókon, azok el nem borítnak, ha tűzben jársz, nem égsz meg, és a láng meg 
nem perzsel téged. Mert én vagyok az Úr, a te Istened, Izraelnek Szentje, a te 
megtartód (Ésa 43:1-3). 
Jézus ismerte tanítványai jellemét. Tudta, hitüknek milyen kemény próbát kell 
kiállnia. A tengeri események által meg akarta mutatni Péternek saját 
gyengeségét és azt, hogy biztonsága azon múlik, állandóan aláveti-e magát az 
isteni erőnek. A kísértés viharaiban csak akkor járhat bizton, ha tökéletes 
önmegtagadással a Megváltóra hagyatkozik. Péter éppen akkor volt gyenge, 
amikor erősnek hitte magát, és amíg fel nem ismerte gyengeségét, addig nem 
jött rá, hogy szüksége van a függőségi viszonyra Jézussal. Ha a tengeren átélt 
tapasztalatból tanult volna, akkor később hite nagy próbájában nem bukott 
volna el.” 
 

       (Ellen G. White: Jézus élete – Egy éj a tavon c. fejezetből)  
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NAGY ÖRÖMMEL KÖSZÖNTÜNK ÚJRA 

MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN! 

ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 
 

 
 

 

 

 

 
 

„Uram, ha te vagy, parancsolj, hogy hozzád 
mehessek a vizeken. Ő pedig mondta: Jöjj! És Péter 
kiszállván a hajóból, járt a vizeken, hogy Jézushoz 

menjen.” 

Mt 14:28,29 


