
A MAI PROGRAM     KÖZLEMÉNYEK 

  Naplemente 20:27 
                                                                                       

10:00  SZOMBATISKOLA 

  
Áhítat   Chelcea Dorin 
Szombatiskola   Barátság – az Istentől kapott küldetés öröme 
   Az ima ereje – közbenjáró imádság 
 

11:00  ISTENTISZTELET 

  
Hirdetések  Tyentés László  
Óravezető  Sztrojiny Csaba  
Kezdő ének  „Lelkem készülj serényen…..…”                   299:1-3                               

 Ima   Sztrojiny Csaba  
 Szolgálat  Bugyi Krisztián - vers 
 Tized- és adományok begyűjtése 

Hálaige, hálaima  Görög Ernő                  Péld. 11:24-25 
Szolgálatok  Chelcea Dorin – ének  

Igeszolgálat  Bodnár János                                   Jel 3:19                                    
Fegyelmezés szeretetből 

Záró ének  „Isten örök szeretete…..”                               115:1-3 
Ima   Bodnár János  
Távozó ének  „Áldjuk őt, áldjuk őt…”                              333:1-3   

 
     

 
     

SZOMBAT 
 
10:00 SZOMBATISKOLA   Barátság – az Istentől kapott küldetés öröme  
    Bizonyságtétel a Lélek erejével  

 
11:00 ISTENTISZTELET                 DR. SZABÓ JÁNOS  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KEDD ESTE  18:00 SZOMBATISKOLAI TANÍTÓGYŰLÉS 
SZERDA   10.00 IMAÓRA 
 

 

AKIKÉRT A KÖVETKEZŐ HÉTEN IMÁDKOZZUNK: 
 

Gyülekezetünkből: Tokics Péter és családja, dr. Tokics Imre és felesége, Tóth 
Béláné, Tóth János, Tóth Jánosné, Tóth Sándor, Tyentés László és felesége, Urbán 
Enikő és családja, Utasi Gyula, Ürge Károlyné, Vandulek Péter és felesége, Varga 
Jánosné és férje. 
Betegeink: Gál Vilma, Kiss Piroska, 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: Kiskunhalas – Kis István lelkész 

 
 

A jövő szombat délelőtti istentiszteletünk ünnepélyes 
alkalom lesz, ahol jubileumi - 50 éves keresztségi és 

házassági - évfordulóról emlékezünk meg. 
 
 
 

A 2020-as Adakozási naptár július 25-ei felolvasási anyaga: 
                                       

                                   Mindent meghatározó döntés 
 

Kereszténynek lenni azt jelenti, hogy 1) elfogadom a tényt, hogy bűnös vagyok, 2) elfogadom 
Krisztus halálát, aki értem halt meg és megbocsájtotta vétkeimet, 3) új szívet kérek Istentől 
és 4) elfogadom Krisztust életem urának. Ez mindent meghatározó döntés! 
Ezután a döntés után már nem a régi szempontok alapján hozok döntéseket, mert 
felismertem, hogy a szívem csalárdabb mindennél és gonosz az (Jer 17:9). Már Jézust 
fogadom el úrnak, életemet az Ő Szavának vetem alá.  
Salamon is erről beszél: „Bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből; a magad értelmére 
pedig ne támaszkodjál. Minden te útaidban megismered őt; akkor ő igazgatja a te útaidat”. 
Majd így folytatja: „Tiszteld az Urat a te marhádból, a te egész jövedelmed zsengéjéből. 
Eképpen megtelnek a te csűreid eleséggel, és musttal áradnak el sajtód vályúi” (Péld 3:5-6, 9-
10). A „jövedelmed zsengéjéből” kifejezés azt jelenti, hogy még mielőtt egyéb költségeimet 
rendezném, beadom az én tizedemet.  
Felhívás: Kérjük az Urat, hogy adjon nekünk halló füleket, mint ahogy Sámuel is 
megfogalmazta: „Szólj, mert hallja a te szolgád” (1Sám 3:10)! 

Ma gyülekezetünk szükségleteire adakozunk, jövő szombaton a Balatonlellei Konferencia 
Központ és a bózsvai táborunk fejlesztésére, fenntartására gyűjtjük adományainkat. 

JÖVŐ HÉTI PROGRAMJAINK 

ÁLLANDÓ HÉTKÖZNAPI ALKALMAINK 

HÍREINK 



             „LÉGY BUZGÓSÁGOS AZÉRT, ÉS TÉRJ MEG”                                          
 
 

„Fivérem azt mondta egyszer, semmit nem akar hallani tanításunkról, mert fél, 
hogy meggyőződésre jutna. Nem jött el a gyülekezeti alkalmakra és nem hallgatta 
meg a beszédeket. Később azonban kijelentette, hogy éppolyan bűnös volt, 
mintha meghallgatta volna azokat. Isten lehetőséget adott neki az igazság 
megismerésére, és ezzel felelőssé tette a lehetőség elmulasztásáért. Sokan vannak 
köztünk, akiknek előítéleteik vannak a most hirdetett tanításainkkal szemben. 
Nem akarják meghallgatni azokat, nem akarnak higgadtan vizsgálódni, 
ellenvetéseiknek azonban hangot adnak. Tökéletesen elégedettek helyzetükkel: 
’Mivel ezt mondod: Gazdag vagyok, és meggazdagodtam és semmire nincs 
szükségem; és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult és a nyavalyás és szegény és 
vak és mezítelen: Azt tanácsolom néked, hogy végy tőlem tűzben megpróbált 
aranyat, hogy gazdaggá légy; és fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne 
láttassék ki a te mezítelenségednek rútsága; és szemgyógyító írral kend meg a te 
szemeidet, hogy láss. Akiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem: légy 
buzgóságos azért, és térj meg.’ (Jel 3:17-19.) Ez az igehely azokra vonatkozik, 
akik az üzenet hallótávolságában élnek, de nem akarják azt hallani. Honnan 
tudjátok, hogy nem az Úr küldi igazságának új keretbe foglalt üzeneteit, hogy 
általuk elkészíthesse útját? Tettetek-e valamit annak érdekében, hogy új 
világosság hatolhasson Isten népének soraiba? Milyen bizonyítékotok van arról, 
hogy Isten nem küldött új világosságot népe számára? Tegyetek félre minden 
önelégültséget, beképzeltséget és büszkeséget. Jézus lábaihoz kell jönnünk, hogy 
attól tanuljunk, aki szelíd és alázatos szívű. Jézus nem úgy tanította tanítványait, 
mint a rabbik az övéit. Sok zsidó jött el és hallgatta meg Jézus beszédeit a 
megváltás titkairól, de nem azért jöttek, hogy tanuljanak, hanem hogy kritizálják 
és valamiféle következetlenségen érjék Jézust, ami által előítéletet ébresztenének 
az emberek vele szemben. Elégedettek voltak az ismeretekkel, Isten 
gyermekeinek azonban ismerniük kell a Jó Pásztor hangját. Nincs-e itt az ideje 
az Isten előtt való böjtnek és imának? A viszálykodás veszélye fenyeget 
bennünket. Ne legyünk részrehajlók a vitakérdéseket illetően! Keressük Istent 
komolyan és alázattal, hogy megismerhessük igazságát!" 
 
(Ellen G. White: Szemelvények Ellen G. White írásaiból I. – Hogyan 
szembesüljünk egy tantételbeli vitaponttal? c. fejezetből) 

 

GYÜLEKEZETI HÍREK 

 

2020. JÚLIUS 25. 
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN! 

ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 
 

 

 
 

„Akiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem: 
légy buzgóságos azért, és térj meg.” 

Jel 3:19 


