
A MAI PROGRAM     KÖZLEMÉNYEK 

  Naplemente 20:10 
                                                                                       

09:30                                                 SZOMBATISKOLA 
  

Áhítat   Molnár Imre 
Szombatiskola   Nyugalom Krisztusban 
   „Jöjjetek énhozzám…” 
 

10:45 ISTENTISZTELET 
  

Hirdetések  Szigeti Gabriella 
Óravezető  Kormos Gábor 
Kezdő ének  „Az Úré minden tisztelet…”                            2:1-3 

 Ima   Kormos Gábor  
 Zenei szolgálat  Fuvola szóló 
 Tized- és adományok begyűjtése 

Hálaige, hálaima  Dr. Abaháziné Oláh Enikő                Joel 2:24-25 
 

Gyermekbemutatás  
Szolgálatok  Dán Ilona – vers, kórus 
Bemutató ima  Dr. Szabó János 
 

Zenei szolgálat  Fuvola szóló 

Igeszolgálat  Dr. Szabó János                         Zsid 12:1-2  
    A mennyei olimpiád 
 Keresztség 
 Vers   Tokics Ildikó  

Zenei szolgálat  Kórus 
 Keresztség 
  

Ének   „Elmegyek szívesen…”                                 204:1-4 
Ima   Dr. Szabó János 
Ének                           „Áldjuk őt, áldjuk őt!…”                                333:1 

 
     

 

 
     

SZOMBAT 
 
9:30 SZOMBATISKOLA  Nyugalom Krisztusban  
     „Nyugalom családi körben…” 

 
10:45 ISTENTISZTELET            BODNÁR JÁNOS     
    Nincs vesztegetni való időnk (Zsid 10:35-39) 
 
 
 

KEDD ESTE  18:00 SZOMBATISKOLAI TANÍTÓGYŰLÉS 
SZERDA   10.00 IMAÓRA 
 
 

 

AKIKÉRT A KÖVETKEZŐ HÉTEN IMÁDKOZZUNK: 
 

Gyülekezetünkből: Molnár András, Molnár Imre és családja, Molnár Patrícia, 
Molnár Szabó Ilona, Mózsi János, dr. Náday Gyula, Nagy Attila, Nagy György, Nagy 
Jenőné Edit, Nagy József Miklós, Nagyné Gál Vilma, Nagypál Győző és felesége 
 

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: Kistarcsai misszió – Cserbik János lelkész 

Ma keresztségi istentiszteletünk van, szeretettel köszöntjük a keresztelendő 
testvéreinket és minden kedves vendégünket! 

A mai napon a keresztségi istentisztelet alatt nem lesz gyermektanítás.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

JÖVŐ HÉTI PROGRAMJAINK 

ÁLLANDÓ HÉTKÖZNAPI ALKALMAINK 

HÍREINK 



                                A GYŐZTES CÉLBA ÉRT                                                                  
 
 

"Amikor a győztes a célba ért, az átláthatatlan tömeg kitörő 
tetszésnyilvánítása rengette meg a levegőt és a környező hegyek visszhangja 
még fokozta éljenzésüket. A bíró azután a nézők szeme láttára átnyújtotta a 
győzőnek a győzelmi jelvényt: - egy babérkoszorút és egy pálmaágat, amelyet 
jobb kezében hordozhatott. Az egész ország egy szívvel-lélekkel dicsőítette; 
szülei is osztoztak dicsőségében; sőt még a városnak, lakóhelyének is 
becsületet szerzett, hogy onnan ilyen kiváló versenyző származott. 
Az ilyen versenyfutás példájára, mint a hitharc jelképére, utal Pál, hogy az 
eredmény eléréséért folytatott szükséges előkészületeket hangsúlyozza. Az 
előzetes önfegyelem, mérsékelt étkezés a győzelem feltétele. ’Mert mindenki, 
aki küzd, megtartóztatja magát mindenektől.’ A versenyfutók minden 
élvezettől tartózkodtak, ami esetleg gyengíthette fizikai erejüket. Tartós, 
kemény önfegyelemmel igyekeztek izmaikat edzeni és kitartóvá tenni, hogy a 
versenyfutás napján a legnagyobb erőt fejthessék ki. Mennyivel fontosabb 
tehát, hogy a keresztény, akinek örök élete forog kockán, étvágyát és 
szenvedélyeit a józan ész és Isten akarata alá rendelje!     
Pál végül rámutat a romlandó babérkoszorú - a győztes versenyző jutalma - 
és a dicsőség romolhatatlan koronája közötti nagy-nagy különbségre, amelyet 
csak az nyerhet el, aki győzelmesen végzi be a hit nemes harcát.  A zsidókhoz 
írt levél rendkívül világosan tárja elénk ezt az egyetlen célt, a keresztény 
futását az örök élet elnyeréséért: ’...Félretéve minden akadályt és a 
megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdőtért. 
Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégzőjére, Jézusra.’ (Zsid. 12, 1. 2.) 
Irigység, gyűlölet, gyanúsítás, rágalmazás, kapzsiság - olyan terhek, akadályok, 
amelyeket a kereszténynek el kell vetnie, ha győztesen akarja megfutni 
pályáját az örök életért. Minden szokást vagy hajlamot, mely bűnre csábít, 
vagy szégyent hoz Krisztusra, le kell vetni, kerüljön bármibe. Senkin sem 
nyugodhat meg Isten áldása, ha megsérti az igazság örök alapelveit. Ha csak 
egyetlen bűnt is melengetünk, elegendő arra, hogy jellemünket lealjasítsa és 
másokat félrevezessen.” 

 
(Ellen G. White: Apostolok története – Felhívás 
magasabb rendű életre c. fejezetből) 

GYÜLEKEZETI HÍREK 

 

2021. AUGUSZTUS 7. 
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN! 

ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 
 

 

 
 

„Annakokáért mi is, kiket a bizonyságoknak ily 
nagy fellege vesz körül, félretéve minden akadályt 

és a megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az 
előttünk levő küzdő tért.” 

Zsid 12:1 


