
A MAI PROGRAM     KÖZLEMÉNYEK 

  Naplemente 19:57 
                                                                                       

09:30                                                 SZOMBATISKOLA 

  
Áhítat   Bugyi Krisztián  
Szombatiskola   Nyugalom Krisztusban 

    Nyugalom családi körben 
 
10:45 ISTENTISZTELET 

 Hirdetések  Kurucz Margit  
Óravezető  Vízvári Aladár 
Kezdő ének  „Itt a szívem, égi Atyám…”                          218:1-3 

 Ima   Vízvári Aladár 
 Szolgálat  Férfi quartett 
 Tized- és adományok begyűjtése 

Hálaige, hálaima  Krajcsik Ramon                          5Móz 26:2,5a,10
 Gyermektörténet Király Tünde 

Szolgálatok  Király Ildikó – vers 
   Énekkar 

Igeszolgálat  Bodnár János                         Zsid 10:35-39 
    Nincs vesztegetni való időnk 
 Ének   „Drága hon, ragyogóbb…”                             153:1-3 

Ima   Bodnár János 
Ének                           „Áldjuk őt, áldjuk őt!…”                                333:1 

 
     

 

 
     

SZOMBAT 
 
9:30 SZOMBATISKOLA  Nyugalom Krisztusban  
     Nyugalom, kapcsolatok és gyógyulás 

 
10:45 ISTENTISZTELET            HELI OTAMO CSIZMADIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KEDD ESTE  18:00 SZOMBATISKOLAI TANÍTÓGYŰLÉS 
SZERDA   10.00 IMAÓRA 
 

 

AKIKÉRT A KÖVETKEZŐ HÉTEN IMÁDKOZZUNK: 
 

Gyülekezetünkből: Nordfäldt Ágnes, dr.Nyári Éva, Ócsai Sándor és felesége, 
Orbán Gábor, Orbán Zoltán és családja, Orosz Istvánné, Örsi Mária, Pacsai 
Gabriella és családja, Pacsai Imre és felesége, ifj. Pacsai Imre és családja 
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: Lovasberény – Hites Gábor lelkész 

Imakéréssel fordulunk a gyülekezethez: Kohulák Ferencné veje, Hortobágyi János 
súlyos beteg, jelenleg is kórházban van, a SOTE Klinikán kezelik agresszív 

leukémiával és a következő napokban, hetekben derül ki, hogyan reagál a szervezete 

a kemoterápiára. A család nagyon aggo ́dik, de bízik az Úrban. Kérjük a testvéreket 
imacsoportokban, egyéni imáinkban kérjük a jó Isten segítségét, imádkozzunk 
Hortobágyi Jánosért. 

Egyedülálló idős hölgy házvezetőnői teendőkre keres független hölgyet, fizetés, 
lakhatás ellenében. Érdeklődni lehet Csepecz Erzsébetnél (06304692988). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ma és a jövő szombaton gyülekezetünk szükségleteire adakozunk. 
 

JÖVŐ HÉTI PROGRAMJAINK 

ÁLLANDÓ HÉTKÖZNAPI ALKALMAINK 

HÍREINK 



                 AKI ELJÖVENDŐ, ELJŐ ÉS NEM KÉSIK                                                   
 
 

"Isten nem hagyta el népét. Lelke azokkal maradt, akik nem tagadták meg 
elhamarkodottan a kapott világosságot, és nem kárhoztatták az 
adventmozgalmat. Ezek a megpróbált, várakozó emberek e válság idején a 
Zsidókhoz írt levélben bátorító és intő szavakat találhattak: ’Ne dobjátok el hát 
bizodalmatokat, melynek nagy jutalma van. Mert békességes tűrésre van 
szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedvén, elnyerjétek az ígéretet. Mert 
még vajmi kevés idő, és aki eljövendő, eljő és nem késik. Az igaz pedig hitből él. 
És aki meghátrál, abban nem gyönyörködik a lelkem. De mi nem vagyunk a 
meghátrálás emberei, hogy elvesszünk, hanem hitéi, hogy életet nyerjünk’ (Zsid 
10:35-39). Hogy ez az intés az utolsó napok egyházának szól, az nyilvánvaló az 
Úr eljövetelének közelségére utaló szavakból: ’Mert még vajmi kevés idő, és aki 
eljövendő, eljő, és nem késik. ’Itt világos utalást találunk arra, hogy Jézus 
látszólag késni fog. Úgy tűnik majd, mintha az Úr késne. Ez az eligazítás 
különösen ráillik az akkori krisztusvárók életére. A megszólított nép abban a 
veszélyben volt, hogy hite hajótörést szenved. A Szentlélek és az Ige vezetése 
nyomán Isten akaratát követték, de nem tudták megérteni, hogy mi volt Isten 
célja a velük történtekkel, és az ösvényt sem látták meg maguk előtt. Sátán pedig 
ezt sugallta: kérdőjelezzék meg, hogy valóban Isten vezette-e őket. Ekkor el 
lehetett mondani: ’Az igaz pedig hitből él. ’ Amikor az ’éjféli kiáltás’ ragyogó 
fénye ösvényükre sugárzott, és meglátták a feltört pecsétű próféciát, amikor a 
rohamosan teljesedő jelek mutatták Krisztus eljövetelének közelségét, akkor úgy 
érezték, mintha megnyílt volna a szemük. Most azonban megcsalt reményeik 
súlya alatt görnyedtek, és csak az Istenbe és Igéjébe vetett hit által tudtak talpon 
maradni. A gúnyolódó világ ezt mondogatta: Be vagytok csapva! Ne higgyetek 
tovább, és mondjátok, hogy az adventmozgalom Sátántól volt! De Isten Igéje 
így hangzott: ’Aki meghátrál, abban nem gyönyörködik a lelkem. ’ Megtagadni 
hitüket, és elutasítani a Szentlélek erejét, amely az üzenetet kísérte, meghátrálást 
és pusztulást jelentett volna. Pál szavai állhatatosságra buzdították őket: ’Ne 
dobjátok el hát bizodalmatokat’; ’békességes tűrésre van szükségetek’, ’mert 
vajmi kevés idő, és aki eljövendő, eljő és nem késik. ’Egyetlen biztonságos út 
volt: nagy gonddal őrizni azt a világosságot, amit már addig kaptak Istentől; 
erősen kapaszkodni ígéreteibe; tovább kutatni az Írásokat; türelemmel várni és 
figyelni újabb világosságra.” 

(Ellen G. White: Nagy küzdelem – A beteljesedett 
próféciák c. fejezetből) 

 

GYÜLEKEZETI HÍREK 

 

2021. AUGUSZTUS 14. 
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN! 

ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 
 

 

 
 

„Mert még vajmi kevés idő, és aki eljövendő, eljő és 
nem késik.” 

Zsid 10:37 


