
A MAI PROGRAM     KÖZLEMÉNYEK 

  Naplemente 19:31 
                                                                                       

10:00  SZOMBATISKOLA 

  
Áhítat   Vízvári Aladár  
Szombatiskola   Barátság – az Istentől kapott küldetés öröme 
   Szolgálni, mint Jézus  
 

11:00  ISTENTISZTELET 

  
Hirdetések  Kormosné dr. Döbrei Zsuzsanna  

Óravezető  Chelcea Dorin  

Kezdő ének  „Csak néked él a szívem, lelkem…”                76:1-3                                                                         

 Ima   Chelcea Dorin  

 Tized- és adományok begyűjtése 

Hálaige, hálaima  Krajcsik Ramón                3Móz 27:30-32 

Áldáskérés diákjainkra, pedagógusainkra 

Szolgálatok  Varjú Ádám – trombita  

   Szentes Klára – vers 

Kórus 

Igeszolgálat  Dr. Szabó János                           Gal 5:1,13                                       

Az evangélium szabadsága  

Ima   Dr. Szabó János  

Záró ének  „Mily édes vagy te szeretet...”                     107:1-3 
 
     

 
     

SZOMBAT 
 
10:00 SZOMBATISKOLA   Barátság – az Istentől kapott küldetés öröme  
    Megnyerő stílussal 

 
11:00 ISTENTISZTELET                 HELI-OTAMO CSIZMADIA  
    ÖNKÉNTES ÚT               LUK 4:1-13  
    (ROAD OF A VOLUNTEER) 
 
 
 
 
 

 

  KEDD ESTE  18:00 BIBLIATANULMÁNYOZÁS 
SZERDA   10.00 IMAÓRA 
 

 

AKIKÉRT A KÖVETKEZŐ HÉTEN IMÁDKOZZUNK: 
 

Gyülekezetünkből: Czucz Viktória, Csákány Ervin, Csákány Szandra, Császi 
Dorottya és családja, Csegedi Károly és felesége, Csepecz Erzsébet, ifj. Csepecz 
Erzsébet és családja, Cserbik Piroska, Csókásiné Molnár Éva és családja  
Betegeink: Cserbik Jánosné Piroska, Gál Vilma, Kiss Piroska, Arias Soto Félix és 
felesége, Korondi Erzsébet, Molnár Szabó Ilona, Nagy György 
Imakérések: Imádkozzunk Nyári Éva, Sztrojiny Botond és Balla Zsuzsanna 
lányának gyógyulásáért.  
A Területről: Pápai misszió – Szabó Attila lelkész 

Fájó szívvel tudatjuk a gyülekezettel, hogy Dr. Szigeti Jenő testvér csütörtökön éjjel 
megpihent az Úrban. A gyászoló család köszöni az imákat, a szeretetet, amelyet 
megtapasztalt a testvéri körben. A temetés időpontjáról még nincs információnk. 

Cserbik Jánosné testvérünk köszöni az imákat, kéri, hogy továbbra is gondoljunk rá 
imáinkban. 

A ma délelőtti istentiszteletünkön köszöntjük a Gál házaspárt jubileumi, 50. 
házassági évfordulójukon.  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ma és a jövő szombaton is gyülekezetünk szükségleteire gyűjtjük adományainkat. 

JÖVŐ HÉTI PROGRAMJAINK 

ÁLLANDÓ HÉTKÖZNAPI ALKALMAINK 

HÍREINK 



                     A SZABADSÁG KIRÁLYI TÖRVÉNYE                                                    
 
 

 „’Mert meghaltatok, és a ti éltetek el van rejtve együtt a Krisztussal az 
Istenben.’ (Kol 3:3) 
Jézus a tökéletes minta. Ahelyett, hogy énünknek kedveznénk és saját utunkat 
járnánk, törekedjünk arra, hogy visszatükrözzük az ő képmását. Ő kedves és 
udvarias, együttérző és gyengéd volt. Hasonlítunk hozzá ilyen 
vonatkozásban? Törekszünk-e arra, hogy életünk jó cselekedetektől 
illatozzék? Szükségünk van Krisztus egyszerűségére. Félek, hogy sok esetben 
a kemény, érzéketlen lelkület keríti birtokába szívünket, mely teljesen eltér az 
isteni mintától. Azt az örök érvényű alapelvet - hogy szeressük egymást, 
ahogy Krisztus is szeretett minket -, melyet sokan nagy becsben tartottak, s 
erényként tanítottak, mindenkinek ma is helyre kell állítania. 
Nem elég, hogy csupán megvalljuk hitünket; a látszólagos beleegyezésnél 
valami többre van szükség. Valóban meg kell ismernünk és őszintén át kell 
élnünk az igazság alapelveit, ahogy azok Jézusban megnyilatkoznak. A 
Szentléleknek kell bennünk munkálkodnia, és ítélőképességünk központjába 
kell állítania ezeket az alapelveket, hogy megismerhessük erejüket és élő 
valósággá válhassanak életünkben. Az elmének engedelmeskednie kell a 
szabadság királyi törvényének, annak a törvénynek, melyet Isten Lelke a 
szívünkbe vés és világosan megértet velünk. A bűn kiűzése a lélek feladata, 
melyet úgy végez el, hogy munkára szólítja legnemesebb erőit. Az egyetlen 
szabadság, melyet a véges ember élvezhet, hogy összhangba kerül Istennel, 
teljesíti a kívánalmakat, melyek az embert az isteni természet részesévé 
tehetik, s így megmenekül a romlástól, mely a testi vágyak miatt van a 
világban... 
Az emberi természetet megrontotta és eltorzította a bűn. Ez a természet 
teljesen különbözik az első emberétől, aki Teremtője kezéből került ki. 
Jézusnak az a szándéka, hogy elvegye az ember fogyatékosságát és bűnét, s 
cserébe saját jellemének hibátlanságát és szépségét ajándékozza neki. Azt 
teszi, hogy az igazság által helyreállítja a lelket. A rossz választás nem tudja a 
helyreállításnak ezt a munkáját elvégezni, ezért lennie kell lelki látásunknak, 
hogy különbséget tudjunk tenni igazság és hamisság között, s ne essünk bele 
az ellenség tőrébe." 
          (Ellen G. White: A Szentlélek eljő reátok – Krisztusi jellem c. fejezet) 

GYÜLEKEZETI HÍREK 

 

2020. AUGUSZTUS 29. 
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN! 

ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 
 

 

 
 

„Annakokáért a szabadságban, melyre minket 
Krisztus megszabadított, álljatok meg, és ne 

kötelezzétek meg ismét magatokat                 
szolgaságnak igájával.” 

Gal 5:1 


