
A MAI PROGRAM     KÖZLEMÉNYEK 

  Naplemente 20:29 
                                                                                       

09:30                                                 SZOMBATISKOLA 

  
Áhítat   Vízvári Aladár  
Szombatiskola   Nyugalom Krisztusban 
   A nyugalom ára 
 

10:45 ISTENTISZTELET 
  

Hirdetések  Dr. Abaháziné Oláh Enikő 
Óravezető  Molnár Imre 
Kezdő ének  „Erős vár a mi Istenünk…”                         285:1-3 

 Ima   Molnár Imre  
 Szolgálat   
 Tized- és adományok begyűjtése 

Hálaige, hálaima  Kormos Gábor                                   1Tim.6:6-8
 Gyermektörténet Chelcea Dorin 

Szolgálatok  Szabó Tímea – vers 
   Férfi quartett 

Igeszolgálat  Dr. Szabó János                              Jn 15:16  
    Jézus hatalma 

Ima   Dr. Szabó János 
 Ének   „Ó! jöjj, ó, jöjj, Immánuel…”                         139:1-2 
    

     

 

 
     

SZOMBAT 
 
9:30 SZOMBATISKOLA  Nyugalom Krisztusban  
     „Jöjjetek énhozzám…” 

 
10:45 ISTENTISZTELET             MOLNÁR IMRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KEDD ESTE  18:00 SZOMBATISKOLAI TANÍTÓGYŰLÉS 
SZERDA   10.00 IMAÓRA 
 

 

AKIKÉRT A KÖVETKEZŐ HÉTEN IMÁDKOZZUNK: 
 

Gyülekezetünkből: Kulcsár László ás családja, Kun Györgyné, Kurucz Margit, 
Laczkó-Ferenc Inci és felesége, dr. Lukács Pálné, Luptovicsné Lukács Emese és 
férje, Madaras Endre és családja, Madarassy Zsófia, Magyari Albert és felesége, ifj. 
Magyari Ildikó 
 

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: Kiskőrös – Kis István lelkész 

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

Csúcs Nóra ismerőse, egy megbízható 30-as hölgy Budapesten albérletet, kiadó 

szobát keres. Kérjük Nórát keresse az, aki tud ilyen lehetőségről: 06304292784.     

Az Adventista Teológiai Főiskola pótfelvételit hirdet Teológia alapszakon (nappali 

és levelező tagozaton) és Teológia MA szakon (nappali tagozaton). A jelentkezési 

határidő: 2021. augusztus 15. Bővebb információ a faliújságon. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ma és a jövő szombaton is gyülekezetünk szükségleteire adakozunk. 

 
 

JÖVŐ HÉTI PROGRAMJAINK 

ÁLLANDÓ HÉTKÖZNAPI ALKALMAINK 

HÍREINK 



                                       SZENT ILLAT                                                                             
 
 

„’Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és én 
rendeltelek titeket, hogy ti elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és a ti 
gyümölcsötök megmaradjon; hogy akármit kértek az Atyától az én 
nevemben, megadja néktek.’ (Jn 15:16) 
Annak érdekében, hogy sok gyümölcsöt teremhessünk, legtöbb előjogunkat 
és lehetőségünket lelki szempontból kell értelmeznünk. Félre kell tennünk 
minden közönségességet, büszkeséget, világiasságot és naponta isteni 
segítséget kell kapnunk. Ha lelkileg növekszel, fel kell használnod minden 
eszközt, melyet az evangélium biztosít, és készen kell állnod arra, hogy a 
Szentlélek befolyása által elérd a kegyességet; mert a mag láthatatlan és 
természetfeletti erők által fejlődik zöld fűből érett gabonává. 
Közvetlenül elárultatása és keresztre feszítése előtt Jézus a Szentlélek 
ígéretével vigasztalta tanítványait. Milyen gazdag ígéreteket kaptak az isteni 
befolyás és képviselet e tanítása által, hiszen a Szentlélek áldása minden más 
áldást maga után von. A Szentlélek rálehel arra a lélekre, aki alázattal 
hagyatkozik hitének szerzőjére és bevégzőjére, Krisztusra; s az ilyen hívő 
gyümölcsöt fog teremni az örök élet számára. Befolyása jó illat lesz, Jézus 
neve pedig zene lesz fülének, dallam a szívének. 
A keresztény ember élet illata lesz az életre mások számára, habár meglehet, 
hogy nem tudja megmagyarázni tapasztalatának titkát; de azt tudja, hogy 
amikor felhők és sötétség vették őt körül és kiáltott az Úrhoz, a sötétség 
eloszlott s lelkének templomát békesség és öröm töltötte be. Tudja, milyen 
az, amikor Isten megbocsátó szeretete megnyilatkozik szívében és tapasztalja 
a békét, mely minden értelmet felülmúl; tudja, milyen az, amikor köszönet, 
hála és imádat tör fel a lélekből iránta, aki szeretett minket és saját vérével 
mosta le bűneinket. Békessége van Jézus Krisztus által, és öröme a 
Szentlélekben. Egységben van Krisztussal, lelke telve van az Ő akarata iránti 
elkötelezettséggel, szívében őrzi a mennyet, míg a végtelen szeretet kebelén 
nyugszik. Az ilyen keresztények sok gyümölcsöt fognak teremni Isten 
dicsőségére. Helyesen mutatják be Isten jellemét és teszik nyilvánvalóvá 
tulajdonságait a világ előtt.” 

 
                   (Ellen G. White: A Szentlélek eljő reátok – Szent illat c. fejezet) 

GYÜLEKEZETI HÍREK 

 

2021. JÚLIUS 24. 
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN! 

ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 
 

 

 
 

„Nem ti választottatok engem, hanem én 
választottalak titeket, és én rendeltelek titeket, hogy 

ti elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és a ti 
gyümölcsötök megmaradjon; hogy akármit kértek 

az Atyától az én nevemben, megadja néktek.” 

Jn 15:16 


