
A MAI PROGRAM     KÖZLEMÉNYEK 

  Naplemente 19:56 
                                                                                       

10:00  SZOMBATISKOLA 

  
Áhítat   Bugyi Krisztián  
Szombatiskola   Barátság – az Istentől kapott küldetés öröme 
   Az Igéről beszélni 
 

11:00  ISTENTISZTELET 

  
Hirdetések  Tálas Enikő  

Óravezető  Dán Ilona 

Kezdő ének  „Tudom és érzem, Jézus enyém…”                  187:1-3                                                            

 Ima   Dán Ilona  

 Tized- és adományok begyűjtése 

Hálaige, hálaima  Klepács Csilla                                    2Kor 9:6-8 

Szolgálatok  dr. Abaháziné Oláh Enikő – vers  

   Gavril-Gál Richárd – brácsa  

Igeszolgálat  Végh József                                     Mt 5:48                                  

„Legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti 

mennyei Atyátok tökéletes!” 

Záró ének  „Szent karod Jézus oly erős...”                        241:1-3                       

Ima   Végh József   

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

 
     

SZOMBAT 
 
10:00 SZOMBATISKOLA   Barátság – az Istentől kapott küldetés öröme  
    Szolgálni, mint Jézus  

 
11:00 ISTENTISZTELET                 HELI-OTAMO CSIZMADIA  
    A KIS FORRÁS EREJE (Jn 4:10-15) 
 

 

 
 
 
 
 

KEDD ESTE  18:00 BIBLIATANULMÁNYOZÁS 
SZERDA   10.00 IMAÓRA 
 

 

AKIKÉRT A KÖVETKEZŐ HÉTEN IMÁDKOZZUNK: 
 

Gyülekezetünkből: Balla József, Balla Zsuzsanna, Balogh Lászlóné, Balogh Pálné, 
Bánó Alexandra, Bányai Ilona, Barák Krisztina, Bede Károly és családja, Bencze 
Katica, Bernád Margit Kató, Biber-Trombitás Ildikó, Bíró Marianna  
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: Nágocs – Szilvási Csaba, Horváth Gábor lelkészek 

Dr. Szigeti Jenő testvérünk súlyos beteg, imádkozzunk érte.  Telefonhívással most 
ne zavarjuk se őt, se kedves feleségét Gyopit, inkább a családon /Hugi (30 425-
1388) és Péter (30 664-3268)/ keresztül érdeklődjük hogyléte felől.  

Komlódi Lajosné Jolika (a Tassi Adventista Szeretetotthon volt vezetője) súlyos 
betegség után, csütörtök reggel elaludt az Úrban.  

Szeptember 11-13-ig (péntektől vasárnapig) a Gyermekosztály családi hétvégét 
szervez Visegrádra a gyermekiskolába járó gyermekeknek és szüleiknek. Ma délben 
Pacsai Teca tájékoztató szülői értekezletet tart az emeleti gyermekiskolai teremben. 
Kérjük, hogy a szülők vegyenek részt ezen az alkalmon. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ma és a jövő szombaton is gyülekezetünk szükségleteire adakozunk. 

JÖVŐ HÉTI PROGRAMJAINK 

ÁLLANDÓ HÉTKÖZNAPI ALKALMAINK 

HÍREINK 



                       „LEGYETEK AZÉRT TÖKÉLETESEK”                                                   
 
 

 „’Krisztussal együtt megfeszíttettem. Élek pedig többé nem én, hanem él 
bennem a Krisztus; amely életet pedig most testben élek, az Isten Fiában való 
hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta érettem.’ (Gal 2:20) 
Ő szintén és komolyan meg kell fontolnunk a kérdést: megaláztuk-e 
magunkat Isten előtt, hogy a Szentlélek átformáló erejével 
tevékenykedhessen általunk? Nekünk, mint Isten gyermekeinek előjogunk, 
hogy a Szentlélekkel együtt dolgozzunk. Akik énjüket megfeszítették, a 
megtört szívűeket a Szentlélek birtokába veszi és tisztességre méltó 
edényekké teszi őket. Olyanok az Ő kezében, mint az agyag a fazekas 
kezében. Jézus Krisztus megerősíti az ilyen nők és férfiak lelki, fizikai és 
erkölcsi erejét. A Lélek kegyelme szilárdságot ad a jellemnek. Az ilyen 
emberek jó befolyást fognak gyakorolni másokra, mert Krisztus lakozik a 
szívükben. Ha ez az átformáló erő nem hatja át gyülekezeteinket, ha nem 
következik be az Isten Lelke általi ébredés, a gyülekezeti tagokat valamennyi 
hitvallásuk sem fogja keresztényekké tenni. Vannak még bűnösök Sionon, 
akiknek szükségük van arra, hogy drága kincsként őrizgetett bűneikből 
megtérjenek. Míg ezek a bűnök láthatóak, és nem távolítják el azokat 
szívükből, míg minden hibát és visszataszító jellemvonást a Lélek befolyása 
át nem alakít, addig Isten nem tudja hatalmasan kinyilatkoztatni önmagát. 
Több remény van ahhoz, aki nyíltan vétkezik, mint ahhoz, aki igaznak vallja 
magát, miközben nem tiszta, szent és makulátlan...Ki az, aki kész az Ő kezébe 
helyezni önmagát? Ki az, aki kész kezét dédelgetett bálványaira tenni és 
megengedni Krisztusnak, hogy megtisztítsa a templomot, kiűzze a vásárlókat 
és az eladókat belőle? Ki készült fel arra, hogy beengedje Jézust lelkébe, hogy 
megtisztítsa azt mindentől, ami elhomályosítja és tönkreteszi? A színvonal 
adott: ’Legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok tökéletes.’ 
(Mt 5:48) Isten felhívja a férfiakat és nőket arra, hogy űzzék ki szívükből az 
ént; így a Szentlélek akadálytalanul beléphet oda. Hagyj fel azzal, hogy magad 
próbáld elvégezni a munkát! Kérd Istent, hogy dolgozzék benned és általad, 
míg az apostol szavait te is elmondhatod: ’Élek pedig többé nem én, hanem 
él bennem a Krisztus’." 
 

(Ellen G. White: A Szentlélek eljő reátok – A megfeszített én c. fejezet) 

GYÜLEKEZETI HÍREK 

 

2020. AUGUSZTUS 15. 
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN! 

ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 
 

 

 
 

„Legyetek azért ti tökéletesek, miként a                    
ti mennyei Atyátok tökéletes.” 

Mt 5:48 


