
A MAI PROGRAM     KÖZLEMÉNYEK 

  Naplemente 20:08 
                                                                                       

10:00  SZOMBATISKOLA 

  
Áhítat   Vízvári Aladár  
Szombatiskola   Barátság – az Istentől kapott küldetés öröme 
   Korlátlan lehetőségek  
 

11:00  ISTENTISZTELET 

  
Hirdetések  Orbán Zoltán 

Óravezető  Krajcsik Ramón  

Kezdő ének  „Velünk Immánuel…”                                253:1-3                                                            

 Ima   Krajcsik Ramón  

 Tized- és adományok begyűjtése 

Hálaige, hálaima  Perecsényi Norbert                    Mal 3:10-12 

Szolgálatok  Nyári István – vers  

   Férfi quartett 

Igeszolgálat  Molnár Imre                             2Kir 6:14-17                                    

Velünk többen vannak  

Záró ének  „Ó! jöjj, ó! jöjj Immánuel...”                       139:1-2, 4 

Ima   Molnár Imre   

Távozó ének  „Áldjuk őt, áldjuk őt…”                              333:1-3 
     

 
     

SZOMBAT 
 
10:00 SZOMBATISKOLA   Barátság – az Istentől kapott küldetés öröme  
    Az Igéről beszélni  

 
11:00 ISTENTISZTELET                 VÉGH JÓZSEF  
    „LEGYETEK AZÉRT TI TÖKÉLETESEK,  

MIKÉNT A TI MENNYEI ATYÁTOK TÖKÉLETES!”  
(MT 5:48) 

 
 
 
 
 
 
 
 

KEDD ESTE  18:00 BIBLIATANULMÁNYOZÁS 
SZERDA   10.00 IMAÓRA 
 

 

AKIKÉRT A KÖVETKEZŐ HÉTEN IMÁDKOZZUNK: 
 

Gyülekezetünkből: Dr. Abaházi Attila és felesége, Abaházi Zoltán és családja, Ács 
Ernőné, dr. Ádám Endre, Antalné Szabó Csilla, Arias Soto Félix, Bácsi Miklós és 
felesége, Bajusz Erika, Bakó Mária, Baksa Gábor és családja, Balla Ferenc és felesége 
Betegeink: Cserbik Jánosné Piroska, 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: Nagykanizsa – Frend László lelkész 

Augusztus 9-én, holnap 11 órától a Marcibányi téri Művelődési 
Központban (II.ker. Marcibányi tér 5/A) Áchim Kovács Anikó 
(hegedű) és Szenthelyi Judit (zongora) koncertje kerül 
megrendezésre. Szeretettel várják az érdeklődőket! A műsorban 
Mozart, Paganini, Beethoven, Csajkovszkij művek szerepelnek.          
A belépés díjtalan.                                                                                               

Erdélyi Lászlóné testvérünk hamvainak betemetése 2020. augusztus 13-án 
csütörtökön 12 órakor lesz a Farkasréti temetőben, az 1-es számú ravatalozóban 
tartandó megemlékezést követően. A temetésen megjelenteket szeretettel várja a 
család a szertartás után egy nagyon rövid vendégségre a temetővel szemben lévő 
Jardinette Étteremben. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ma és a jövő szombaton is gyülekezetünk szükségleteire adakozunk. 

JÖVŐ HÉTI PROGRAMJAINK 

ÁLLANDÓ HÉTKÖZNAPI ALKALMAINK 

HÍREINK 



                            VELÜNK TÖBBEN VANNAK                                                              
 
 

 „Isten sohasem hagyta el kiválasztott szolgáját. Egy alkalommal, amikor a 
szíriaiak betörtek az országba, Szíria királya meg akarta ölni Elizeust, mivel a 
próféta tájékoztatta Izráel királyát az ellenség terveiről. A szíriai király 
szolgáival tanácskozott, ’...hogy melyik helyen legyen a tábora.’ Az Úr 
megjelentette ezt a tervet Elizeusnak, aki üzenetet küldött Izráel királyának: 
Vigyázz, ne vonulj át ezen a helyen, mert ott vonulnak le az arámok. Izráel 
királya ekkor embereket küldött arra a helyre, amelyet az Isten embere 
mondott neki, figyelmeztetve őt, hogy ott vigyázzon magára. Így történt 
többször is. 
Felháborodott emiatt Arám királya, összehívatta udvari embereit, és ezt 
mondta nekik:’ Miért nem jelentitek nekem, hogy ki tart a mieink közül Izráel 
királyával? Ekkor az egyik udvari embere így szólt: Senki, uram király! De az 
Izráelben levő Elizeus próféta megmondja Izráel királyának még azokat a 
dolgokat is, amelyekről te a hálószobádban beszélsz’. 
A szíriai király elhatározta, hogy megöli a prófétát, és ezt parancsolta: 
’Menjetek, és nézzetek utána, hogy hol van, hadd fogassam el!’ A próféta 
Dótánban volt. Amikor a király ezt megtudta, ’...lovakat, harci kocsikat és 
tekintélyes sereget küldött oda. Azok megérkeztek éjjel, és körülvették a 
várost. Amikor az Isten emberének a szolgája korán felkelt és kiment, már 
körülvette a várost a sereg lovakkal, meg harci kocsikkal.’ 
Elizeus szolgája rémülten vitte a hírt a prófétának: ’Jaj, uram! - kiáltotta - Mit 
tegyünk?’ ’Ne félj - volt a próféta válasza -, mert többen vannak velünk, mint 
ővelük!’ Azután, hogy a szolga maga is meggyőződjön erről, ’Elizeus így 
imádkozott: Uram, nyisd meg a szemét, hadd lásson! És az Úr megnyitotta a 
szolgának a szemét, és az meglátta, hogy tele van a hegy Elizeus körül tüzes 
lovakkal és harci kocsikkal.’ Isten szolgája és a felfegyverzett ellenség között 
egy csapat mennyei angyal volt. Hatalmas erővel szálltak le, de nem azért, 
hogy pusztítsanak vagy hódolatot követeljenek, hanem hogy tábort járjanak 
az Úr gyenge és tehetetlen gyermekei körül, és szolgáljanak nekik. Amikor 
Isten népe nehéz helyzetbe jut, és látszólag nincs menekvés számára, egyedül 
az Úrban bízzon!” 

(Ellen G. White: Próféták és királyok – Elizeus 
szolgálatának záró szakasza c. fejezetből) 

GYÜLEKEZETI HÍREK 

 

2020. AUGUSZTUS 8. 
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN! 

ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 
 

 

 

„…És mondta néki az ő szolgája: Jaj, jaj, édes 
uram! Mit cselekedjünk? Felelt ő: Ne félj, mert 
többen vannak, akik velünk vannak, mint akik 

ővelük.” 

2Kir 6:15-16 


