
A MAI PROGRAM     KÖZLEMÉNYEK 

  Naplemente 20:18 
                                                                                       

10:00  SZOMBATISKOLA 

  
Áhítat   Molnár Imre  
Szombatiskola   Barátság – az Istentől kapott küldetés öröme 
   Bizonyságtétel a Lélek erejével 
 

11:00  ISTENTISZTELET 

  
Hirdetések  ifj. Fekete István  

Óravezető  Molnár Imre   

Kezdő ének  „Legyen szívünk mindig vidám…”                  222:1-3                                                

 Ima   Molnár Imre  

 Tized- és adományok begyűjtése 

Hálaige, hálaima  Görög Ernő                  Péld. 11:24-25 

Szolgálatok 

Igeszolgálat  Dr. Szabó János                          Filippi 1:6                                    

A növekedés útja  

Ima   Dr. Szabó János   

Záró ének  „Soha el nem hagylak téged...”                          48:1-4                             
 
     

 
     

SZOMBAT 
 
10:00 SZOMBATISKOLA   Barátság – az Istentől kapott küldetés öröme  
    Korlátlan lehetőségek  

 
11:00 ISTENTISZTELET                 MOLNÁR IMRE  
    VELÜNK TÖBBEN VANNAK          2 KIR 6:14-17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KEDD ESTE  18:00 BIBLIATANULMÁNYOZÁS 
SZERDA   10.00 IMAÓRA 
 

 

AKIKÉRT A KÖVETKEZŐ HÉTEN IMÁDKOZZUNK: 
 

Gyülekezetünkből: Varjú Balázs és családja, Város Viktória, Végh József és 
családja, Viktor Zsuzsa és családja, Virágné Vass Klára, Vízvári Aladár és felesége, 
William Poku Aduse és felesége, Zemplényi Artúrné 
Betegeink: Vandulek Péter, Gál Vilma, Kiss Piroska, Arias Soto Félix és felesége, 
Korondi Erzsébet, Molnár Szabó Ilona, Nagy György 
Imakérések: Imádkozzunk Sztrojiny Botond és Balla Zsuzsanna lányának 
gyógyulásáért.  
A Területről: Lovasberény – Hites Gábor lelkész 

Ádám Endre édesanyja meggyógyult, hálásan köszöni a gyülekezet imáit. 

Arias Soto Félix testvért megműtötték, otthon gyógyul. Kérjük imádkozzunk érte. 

A ma délelőtti ünnepélyes istentiszteletünkön köszöntjük az Abaházi és Szabó 
házaspárt jubileumi, 50. házassági és keresztségi (50., 55.) évfordulójukon.  

 

Szeretettel köszöntünk Benneteket és kívánjuk a  
jó Isten gazdag áldását további életetekre! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

JÖVŐ HÉTI PROGRAMJAINK 

ÁLLANDÓ HÉTKÖZNAPI ALKALMAINK 

HÍREINK 



                             FOLYAMATOS NÖVEKEDÉS                                                             
 
 

 „’Az igazak ösvénye pedig olyan, mint a hajnal világossága, mely minél 
tovább halad, annál világosabb lesz, a teljes délig.’ (Péld 4:18) 
Jézus végtelen áron tette lehetővé az embernek azt, hogy elérje a krisztusi 
jellem tökéletességét. Azoknak, akiknek előjoguk, hogy hallják az igazságot 
és Isten hangjaként fogadják a Szentírást, nincs mentségük arra, hogy lelki 
életükben törpék maradjanak. Fel kell használniuk adottságaikat, melyekkel 
Isten ellátta őket, nap mint nap tanulniuk kell, át kell élniük azt a lelki 
buzgalmat és erőt, melyet az Úr biztosít minden igazi hívőnek. Ha növekvő 
palánták akarunk lenni az Úr kertjében, akkor állandóan táplálnunk kell lelki 
életünket és fokozni komolyságunkat. A növekedés az Úr Jézus Krisztusba 
vetett hitünkben és a felőle szerzett ismereteinkben lesz láthatóvá. Nincsen a 
félúton fogadó, ahol ledobhatnánk kötelességeinket és pihenhetnénk 
útközben. Folyamatosan kell haladnunk a menny felé, szilárd vallásos jellemet 
fejlesztve. 
Olyan mértékben fogunk részesülni a Szentlélek adományában, amennyire 
vágyunk rá, amennyire hiszünk benne és amilyen mértékben használni fogjuk 
azt a világosságot és tudást, melyet tőle kapunk. Oly mértékben ruháztatunk 
fel Szentlélekkel, amilyen mértékben képesek vagyunk befogadni Őt, és 
továbbadni másoknak. Krisztus mondja: ’Mert aki kér, mind kap; és aki keres, 
talál...’ (Lk 11:10) 
Aki igazán keresi Krisztus drága kegyelmét, azt bizonyosan nem éri csalódás. 
Az ígéretet Ő adta nekünk, aki nem fog megcsalni minket. Nem szállóigeként 
vagy elméletként közölte velünk, hanem tényként, mint az isteni kormányzat 
törvényét. Biztosak lehetünk abban, hogy megkapjuk a Szentlelket, ha 
egyénenként megkíséreljük Isten Igéjét próbára tenni. Isten igaz, és az Ő 
rendje tökéletes. ’...aki keres talál; és a zörgetőnek megnyittatik.’ (10. vers) A 
világosság és igazság aszerint ragyog ránk, amennyire lelkünk vágyakozik rá. 
Ó, bár mindannyian éheznénk és szomjaznánk az igazságot, hogy 
megelégíttessünk!” 
 
(Ellen G. White: A Szentlélek éljő reátok – Folyamatos növekedés c. 
fejezetből) 
 

GYÜLEKEZETI HÍREK 

 

2020. AUGUSZTUS 1. 
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN! 

ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 
 

 

 
 

„Igen, Isten kezdte el veletek és közöttetek ezt a jó 
dolgot. Ő folytatja is mindaddig, amíg Krisztus 

Jézus vissza nem jön. És addig a napig tökéletesen 
be is fogja fejezni. Ebben egészen biztos vagyok.” 

Fil 1:6 


