
A MAI PROGRAM     KÖZLEMÉNYEK 

  Naplemente 20:36 
                                                                                       

09:30                                                 SZOMBATISKOLA 

  
Áhítat   ifj. Fekete István 
Szombatiskola   Nyugalom Krisztusban 
   A nyugtalanság gyökere 
 

10:45 ISTENTISZTELET 

  
Hirdetések  Szigeti Gabriella  
Óravezető  Krajcsik Ramon   
Kezdő ének  „Az Isten fényes trónjánál…”                          25:1-3 

 Ima   Krajcsik Ramon  
 Szolgálat   
 Tized- és adományok begyűjtése 

Hálaige, hálaima  Kurucz Margit                                   2Kor 9:6-8
 Gyermektörténet Vízvári Aladár  

Szolgálatok  Dr.Tokics Imréné – vers 
   Kórus  

Igeszolgálat  Dr. Tokics Imre                               Mt 8:9    
    Jézus hatalma 
 Ének   „Isten Lelke, légy velem…”                           162:1-2 

Ima   Dr. Tokics Imre 
Ének                           „Áldjuk őt, áldjuk őt!…”                               333:1 

 
     

     

 

 
     

SZOMBAT 
 
9:30 SZOMBATISKOLA  Nyugalom Krisztusban  
     A nyugalom ára 

 
10:45 ISTENTISZTELET             DR. SZABÓ JÁNOS 
 
 
 
 
 
 
 

KEDD ESTE  18:00 SZOMBATISKOLAI TANÍTÓGYŰLÉS 
SZERDA   10.00 IMAÓRA (JÚL. 21-ÉN ELMARAD) 
 

 

AKIKÉRT A KÖVETKEZŐ HÉTEN IMÁDKOZZUNK: 
 

Gyülekezetünkből: Kokovay Sándorné, Kolozsi Sándorné, Konkolyné Varga 
Zsuzsanna, Kormos Gábor és családja, Korondi Erzsébet, Kovács Ildikó, Kovács 
Tibor és családja, Kovács-Bíró Erika, Krajcsik Ramon és családja, Kulcsár Attila 
 

Betegeink: Ács Ernőné Éva, Gál Ivánné Rózsika, Nagyné Gál Vilma és férje 
 

Imakérések: Kabai Józsefné Marika férje nagyon beteg, Marika kéri, hogy a 
gyülekezet imádkozzon férjéért, Józsefért. 
A Területről: Kecskemét – Árvai Tamás és Árvai Pálma lelkészek 

Sipka Istvánné testvérnő temetése 2021. július 21-én, szerdán 09.45-kor lesz a 
Kozma utcai Új Köztemetőben. 

Sipka Istvánné testvérnő temetése miatt a szerdai imaóra elmarad. 

A Gyermekiskola vezetője tájékoztatja a szülőket, hogy a felmerült igény miatt a 
nyári szünetben is lesznek a gyermekeknek gyermekiskolai foglalkozások az 
istentisztelet alatt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ma és a jövő szombaton is gyülekezetünk szükségleteire adakozunk. 

JÖVŐ HÉTI PROGRAMJAINK 

ÁLLANDÓ HÉTKÖZNAPI ALKALMAINK 

HÍREINK 



                                   A HIT ÉRINTÉSE                                                                             
 
 

"Útban a százados háza felé Jézus ezt az üzenetet kapta a századostól: ’Uram, ne fáraszd 
magad; mert nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj’ (6. vers). 
A Megváltó azonban csak ment tovább; a százados pedig személyesen jött, hogy e 
szavakkal egészítse ki üzenetét: ’Magamat sem tartottam érdemesnek arra, hogy hozzád 
menjek’, ’hanem csak szólj egy szót, és meggyógyul az én szolgám. Mert én is 
hatalmasság alá vetett ember vagyok, és vannak alattam vitézek; és mondom egyiknek: 
Eredj el, és elmegy, és a másiknak: Jössz te, és eljő; és az én szolgámnak: Tedd ezt, és 
megteszi’ (7. vers; Mt 8:8-9). 
’Én a római hatalmat képviselem, és katonáim a legfőbb tekintélyt tisztelik bennem. Így 
képviseled Te is a végtelen Isten hatalmát, és minden teremtett lény engedelmeskedik 
szavadnak. Te megparancsolhatod a betegségnek, hogy távozzék, és az engedelmeskedik 
neked. Csak szólj egy szót, és meggyógyul az én szolgám!’ 
’Legyen néked a te hited szerint - szólt Jézus. - És meggyógyult annak szolgája abban az 
órában’ (13. vers). A zsidó vének beajánlották a századost Jézusnak, mert ’szereti a mi 
nemzetünket.’ ’Méltó - mondták, mert a zsinagógát is ő építtette nékünk.’ A százados 
pedig ezt mondta magáról: ’Nem vagyok méltó’ (Lk 7:4-6). De azért nem félt Jézustól 
segítséget kérni. Nem a saját jóságában bízott, hanem a Megváltó irgalmában. Egyetlen 
érve nagy ínsége volt. 
Ugyanígy jöhet minden ember Krisztushoz. ’Nem az igazságnak cselekedeteiből, 
amelyeket mi cselekedtünk, hanem az Ő irgalmasságából tartott meg minket’ (Tit 3:5). 
Vajon úgy érzed, hogy bűnös voltod miatt nem remélheted, hogy Isten megáld? Ne 
felejtsd el, hogy Krisztus azért jött a földre, hogy a bűnösöket megmentse! Semmi sem 
szól mellettünk Isten előtt. Egyetlen mentségünk, amelyet most és mindig felhozhatunk: 
teljes tehetetlenségünk, ami megváltói hatalmát szükségessé teszi. Minden 
magabízásunkat feladva a Golgota keresztjére tekinthetünk, és elmondhatjuk: 
’Adni semmit nem tudok,Keresztfádra borulok.’ ’Ha hiheted azt, minden lehetséges a 
hívőnek’ (Mk 9:23). A hit köt össze bennünket a mennyel, és ad erőt, hogy meg tudjunk 
küzdeni a sötétség hatalmaival. Isten Krisztusban lehetővé tette minden rossz 
jellemvonás megfékezését, és minden kísértés legyőzését, bármilyen erős legyen is az. 
De sokan gyengének érzik hitüket, és ezért távol maradnak Krisztustól. Elesettségük és 
méltatlanságuk tudatában bízzák magukat könyörületes Megváltójuk irgalmára! Ne 
önmagukra nézzenek, hanem Krisztusra! Aki az emberek közt járva betegeket gyógyított 
és démonokat űzött ki, ma is ugyanaz a hatalmas Megváltó. Ragadják meg ígéreteit, mint 
az élet fájának leveleit: ’Aki hozzám jő, semmiképpen ki nem vetem’ (Jn 6:37). Amikor 
hozzá fordulsz, hidd el, hogy Ő elfogad, mert megígérte. Míg ezt teszed, nem 
pusztulhatsz el - soha. 

 
                     (Ellen G. White: A nagy Orvos lábnyomán – A hit érintése c. fejezetből 

GYÜLEKEZETI HÍREK 

 

2021. JÚLIUS 17. 
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN! 

ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 
 

 

 
 

„Mert én is hatalmasság alá vetett ember vagyok, és 
vannak alattam vitézek; és mondom egyiknek: 

Eredj el, és elmegy; és a másiknak: Jöjj, és eljön;    
és az én szolgámnak: Tedd ezt, és megteszi.” 

Mt 8:9 


