
A MAI PROGRAM     KÖZLEMÉNYEK 

  Naplemente 20:19 
                                                                                       

09:30                                                 SZOMBATISKOLA 

  
Áhítat   Tyentés László 
Szombatiskola   Nyugalom Krisztusban 
   „Jöjjetek énhozzám…” 
 

10:45 ISTENTISZTELET 
  

Hirdetések  Város Viktória 
Óravezető  Chelcea Dorin  
Kezdő ének  „Ó! bárcsak ezer ajkam volna…”                    27:1-3 

 Ima   Chelcea Dorin  
 Szolgálat   
 Tized- és adományok begyűjtése 

Hálaige, hálaima  Takácsné Darabos Judit                3Móz 27:30-32
 Gyermektörténet Molnár Imre 

Szolgálatok  Szentes Klára – vers 
   Kórus 

Igeszolgálat  Molnár Imre                           2Móz 17:8-16 
    „Kinyújtott karral az ég felé” 
 Ének   „Isten Lelke, béke Lelke…”                          164:1-3 

Ima   Molnár Imre 
Ének                           „Áldjuk őt, áldjuk őt!…”                                333:1 

 
     

     

 

 
     

SZOMBAT 
 
9:30 SZOMBATISKOLA  Nyugalom Krisztusban  
     Nyugalom családi körben 

 
10:45 ISTENTISZTELET             DR. SZABÓ JÁNOS 
 
 
 
 
 
 
 
 

KEDD ESTE  18:00 SZOMBATISKOLAI TANÍTÓGYŰLÉS 
SZERDA   10.00 IMAÓRA 
 

 

AKIKÉRT A KÖVETKEZŐ HÉTEN IMÁDKOZZUNK: 
 

Gyülekezetünkből: Mailinger Ferenc és családja, dr. Manchin Róbert, Marin 
Erzsébet, Máthé Levente és családja, Mátyus Etelka, Mátyus Járai Hilda, Mátyus Járai 
Péter, Mena Rita, Menyhért Eszter, Merk Márton, Mezősi Tamás  
 

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: Kiskunhalas – Kis István lelkész 

Augusztus 4-én, jövő szerdán délelőtt az imaóra elmarad. 

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

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

Ma az istentisztelet alatt csak az óvodás korú gyermekek részére lesz gyermekiskolai 
foglalkozás. Kérjük a többi gyermeket a szülők felügyeljék. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ma gyülekezetünk szükségleteire adakozunk, jövő szombaton a Magyar Unió 
missziós célkitűzéseire gyűjtjük adományainkat. 
 

JÖVŐ HÉTI PROGRAMJAINK 

ÁLLANDÓ HÉTKÖZNAPI ALKALMAINK 

HÍREINK 



                                MÓZES, ÁRON ÉS HÚR                                                                    
 
 

 

„Mivel zúgolódtak az Úr ellen, az Úr megengedte, hogy ellenségeik megtámadják 
őket. Az amálekiták - vad és harcias törzs, amely azon a vidéken lakott - 
kivonultak ellenük és megölték mindazokat, akik kimerülten és fáradtan 
elmaradtak a néptől és így könnyen hátba támadhatták és hatalmukba keríthették 
őket. Mózes tudta, hogy a nép zöme nem készült még fel a harcra, ezért arra 
utasította Józsuét, hogy a különböző törzsekből válasszon ki katonának alkalmas 
férfiakat és szervezzen belőlük egy sereget. A következő napon vezesse őket az 
ellenség ellen, miközben ő maga, Mózes, egy közeli magaslatra álljon Isten 
botjával a kezében. Ennek megfelelően a következő napon Józsué és csapata 
megtámadta az ellenséget, mialatt Mózes, Áron és Húr a csatateret ellenőrző 
dombon álltak. Az ég felé nyújtott karokkal és jobb kezében az Isten botját tartva 
Mózes Izrael hadseregének győzelméért imádkozott. A csata folyamán 
észrevették, hogy addig, amíg Mózes a karjait kitárva felfelé tartotta kezeit, Izrael 
győzelmesen tört előre, de abban a pillanatban, amikor karjait leeresztette, az 
ellenség kerekedett felül. Amikor Mózes elfáradt, Áron és Húr megfogták és 
magasra tartották karjait egészen napnyugtáig, amikor az ellenséget 
megfutamították. 
Áron és Húr ezzel megmutatták az izraelitáknak, hogy nekik is kötelességük 
lenne Mózes mellé állni és munkájában támogatni őt, miközben az Istentől átvett 
parancsot számukra továbbítja. Mózes cselekedete jelentőségteljes, mert 
világossá tette népe előtt, hogy sorsukat Isten tartotta kezében. Amíg a nép 
Istenbe veti bizalmát, addig Isten is harcol érettük és legyőzi ellenségeiket. 
Amikor azonban elfordulnak Istentől és nem ragaszkodnak hozzá, hanem csak 
saját erejükben bíznak, akkor még az Istent nem ismerőknél is gyengébbek 
lesznek és ilyenkor ellenségeik győzedelmeskednek felettük. 
A héberek akkor diadalmaskodtak, amikor Mózes a kezeit az ég felé tárta és 
érettük imádkozott. Isten Izraele is akkor győzedelmeskedik, amikor hittel 
megragadja hatalmas segítője erejét. Ezt az isteni erőt azonban egyesíteni kell az 
emberi erőfeszítéssel. Mózes nem hitte azt, hogy Isten akkor is legyőzi majd 
ellenségeiket, ha Izrael tétlen marad. Mialatt Izráel nagy vezetője az Úrhoz 
kiáltott, azalatt Józsué és bátor társai nagy erőfeszítéseket fejtettek ki az ellenség 
visszaveréséért.” 

 
(Ellen G. White: Pátriárkák és próféták - A Vörös-
tengertől a Sínai-hegyig c. fejezetből) 

GYÜLEKEZETI HÍREK 

 

2021. JÚLIUS 31. 
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN! 

ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 
 

 

 
 

„Ezért mikor Mózes keze elnehezedett, követ 
hoztak, és alája tették, hogy arra üljön. Áron és Húr 

pedig tartotta a kezeit…” 

2Móz 17:12 


