
A MAI PROGRAM     KÖZLEMÉNYEK 

  Naplemente 19:17 
                                                                                       

10:00  SZOMBATISKOLA 

  
Áhítat   Chelcea Dorin  
Szombatiskola   Barátság – az Istentől kapott küldetés öröme 
   Megnyerő stílussal  
 

11:00  ISTENTISZTELET 

  
Hirdetések  Bugyi Krisztián  

Óravezető  Vízvári Aladár  

Kezdő ének  „Add nékem szent erőd…”                          254:1-3                                                                         

 Ima   Vízvári Aladár 

 Szolgálat  Vonósnégyes  

 Tized- és adományok begyűjtése 

Hálaige, hálaima  Kormos Gábor                                  Joel 2:24-25 

Gyermektörténet Szigeti Gabriella  

Szolgálatok  Orbánné Kuhárcsik Szilvia  –  vers  

   Kórus 

Igeszolgálat  Heli Otamo-Csizmadia               Lk 4:1-13                                  

Önkéntes út 

Záró ének  „Állj ellent a bűnnek...”                                261:1-3 

Ima   Heli Otamo-Csizmadia  

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

 
     

SZOMBAT 
 
10:00 SZOMBATISKOLA   Barátság – az Istentől kapott küldetés öröme  
    A bekapcsolódás izgalma 

 
11:00 ISTENTISZTELET                 DR. SZABÓ JÁNOS  
    BIZONYSÁGTEVÉS KRISZTUSRÓL (KOL. 4:2-6) 
 

 

 
 
 
 

KEDD ESTE  18:00 BIBLIATANULMÁNYOZÁS 
SZERDA   10.00 IMAÓRA 
 

 

AKIKÉRT A KÖVETKEZŐ HÉTEN IMÁDKOZZUNK: 
 

Gyülekezetünkből: Dán Sándor és felesége, David Gábriel, Döbrei Gábor és 
felesége, ifj. Döbrei Gábor és felesége, Dragiša Ivkovic, Drahotta Sándor, Erben 
Elvira, dr. Erdélyi László és felesége, Fekete Ibolya, Fekete István és felesége 
Betegeink: Cserbik Jánosné Piroska, Gál Vilma, Arias Soto Félix és felesége, 
Korondi Erzsébet, Molnár Szabó Ilona, Nagy György  
Imakérések: Imádkozzunk dr. Nyári Éva, Sztrojiny Botond és Balla Zsuzsanna 
lányának gyógyulásáért.  
A Területről: Pécel – Fenyvesi Péter Pál lelkész 

Kérjük a gyülekezetet, hogy imádkozzunk Nyári István testvérért. A családja kérése, 
hogy ha valaki tudna – térítés ellenében - rendszeresen járni hozzá beszélgetni, 
sétálni vele, jelezze Szabó Jánosné Tímeának szóban vagy telefonon (30/664-3130).  

A jövő heti visegrádi gyermekiskolai hétvége elmarad a Covid vírus második hulláma 
miatt. Előreláthatólag tavasszal kerül megszervezésre. 

Dr. Szigeti Jenő testvér búcsúztatása 2020. szeptember 27-én, vasárnap 15 órai 
kezdettel a péceli Unióközpontban lesz. Néhány nappal később, szűk családi körben 
helyezik végső földi nyughelyére.  
 

Dr. Szigeti Jenő: Várnak odaát 
 

Megnyúltak az utak, 
fáradt lábaimban csak a 
régi rohanások emléke maradt. 
Tántorgó lépéseim fájnak, 
de valahol belül a szívemben 
a régi utazások emléke 
egyre hangosabban muzsikál, 
s én napról napra biztosabban 
tudom, hogy várnak odaát. 

 

(A szeretet csillagai c. könyv, 2018) 
 
 

Ma és a jövő szombaton is gyülekezetünk szükségleteire adakozunk. 

JÖVŐ HÉTI PROGRAMJAINK 

ÁLLANDÓ HÉTKÖZNAPI ALKALMAINK 

HÍREINK 



                                        A MEGKÍSÉRTÉS                                                                     
 
 

 „Amikor Krisztus a leggyengébb volt, akkor vették körül a legerősebb kísértések. 
Sátán azt remélte, hogy így felülkerekedhet. Ugyanígy aratott győzelmet az emberek 
felett, ha erejük fogytán volt, akaratuk meggyengült, hitük nem nyugodott Istenben. 
Akkor még azok is elbuktak, akik hosszú ideig és bátran kiálltak az igazság mellett. 
Mózes kifáradt Izrael negyvenéves vándorlása során, s hite egy pillanatra megingott 
a végtelen hatalomban. Éppen az Ígéret Földjének határán bukott el. Így járt Illés is, 
aki rettenthetetlenül állt Akháb király előtt, aki Izrael egész népével - élükön 
négyszázötven Baál prófétával - szembeszállt. A kármeli szörnyű nap után, amikor 
a hamis prófétákat megölték, és a nép szövetséget kötött Istennel, Illés a 
bálványimádó Jézabel előtt futva menekült az életéért. Így használja ki Sátán az 
emberi gyengeségeket. Ma is ugyanígy munkálkodik. Ha valakit fellegek vesznek 
körül, zavarba hoznak a körülmények, vagy szegénység, nyomor kínoz, Sátán 
azonnal ott van, hogy kísértsen, bántson. Jellemünk gyenge pontjait támadja meg. 
Arra törekszik, hogy megingassa Istenbe vetett bizalmunkat; ha ő egy jó Isten, akkor 
miért engedi meg mindezeket. Kísért, hogy ne higgyünk Istennek, és 
megkérdőjelezzük szeretetét. A kísértő gyakran úgy jön hozzánk, mint Krisztushoz, 
felsorakoztatja gyengeségeinket, hibáinkat. Reméli, hogy elcsüggesztheti a lelket, 
megingathatja az Istenbe vetett bizalmat. Ekkor biztos benne, hogy zsákmányát 
megszerzi. Ha a kísértőt úgy fogadnánk, ahogyan Jézus, akkor sok vereséget 
elkerülhetnénk. Ha szóba állunk az ellenséggel, előnyt adunk neki. 
E gondoskodásból meg kellett tanulniuk, hogy amíg Istenben bíznak, és az Ő útain 
járnak, nem feledkezik meg róluk. A Megváltó most azt élte át, amit Izraelnek 
tanított. Izrael népét Isten szava támogatta, és ugyanez az Ige segített Jézusnak is. 
Várta az enyhülés Isten által rendelt idejét. Isten iránti engedelmessége vezette a 
pusztába, s most nem akart Sátán tanácsai árán kenyérhez jutni. A világmindenség 
tanúinak jelenlétében bebizonyította, hogy kisebb baj az, ha szenvedünk az 
igazságért, mint az, ha bármilyen mértékben eltávolodunk Isten akaratától. 
Saját erőnkből lehetetlen elbukott természetünk kívánságainak nemet mondani. 
Sátán ezen az úton kísért bennünket. Krisztus tudta, hogy az ellenség minden emberi 
lényt megkeres, kihasználja az öröklött gyengeségeket, és hamis hízelgéssel tőrbe 
csalja azokat, akik nem Istenben bíznak. Urunk azáltal, hogy végigjárta az utat, 
amelyen az embernek is haladnia kell, győzelmünket készítette elő. Nem akarja, hogy 
hátrányos helyzetbe jussunk a Sátánnal folytatott küzdelemben. Nem akarja, hogy a 
kígyó támadásai megijesszenek vagy elcsüggesszenek. ’Bízzatok: - mondta - én 
meggyőztem a világot’ (Jn 16 : 33).” 
                        (Ellen G. White: Jézus élete – A megkísértés c. fejezetből) 

GYÜLEKEZETI HÍREK 

 

2020. SZEPTEMBER 5. 
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN! 

ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

„Távozz tőlem, Sátán; mert meg van írva: Az Urat, a 
te Istenedet imádd, és csak néki szolgálj.” 

Lk 4:8 


