
A MAI PROGRAM     KÖZLEMÉNYEK 

  Naplemente 20:15 
                                                                                       

09:30                                                 SZOMBATISKOLA 
  

Áhítat   Molnár Imre 
Szombatiskola   „Énvelem cselekedtétek meg” 

    Próféták kiáltó szava 
 

10:45 ISTENTISZTELET 
 

Hirdetések  Klepács Csilla   
Óravezető  Krajcsik Ramón 
Kezdő ének  „Jézus nyája szentülj meg!…”                       298:1-3 

 Ima   Krajcsik Ramón 
 Szolgálat  Varjú Ádám trombita 
 Tized- és adományok begyűjtése 

Hálaige, hálaima  Takácsné Darabos Judit                  Péld 11:24-25 
Vers   Tokics Ildikó 
Szolgálatok  Boros-Kovács Szilvia fuvola 

Igeszolgálat  Végh József                                      Jel 3:19                           
    Légy buzgó tehát és térj meg! 

Ének   „Lelkem készülj serényen!…”                       299:1-3                                                         
Ima   Végh József  
Távozó ének            „Hadd legyek mindig híved…”                               331

   

17:00  SZOMBATZÁRÓ ÁHITAT   
     

    Végh József  
    Isten népe megszabadul! 

 

PÉNTEK 
 

18:00 SZOMBATKEZDŐ ÁHÍTAT  BÁCSI MIKLÓS  
    JÉZUS KÖVETÉSE II. RÉSZ 
     

SZOMBAT 
 

9:30 SZOMBATISKOLA   „Énvelem cselekedtétek meg” 
Imádjátok a Teremtőt! 

 
10:50 ISTENTISZTELET VÍZVÁRI ALADÁR  
    LEHET–E ISTENNEL JÁRNI E NEMZETSÉG  

KÖZEPETTE?! (1MÓZ 6:9) 
 
17:00 SZOMBATZÁRÓ ÁHÍTAT     VÍZVÁRI ALADÁR  
 
 
 

KEDD ESTE  18:00 SZOMBATISKOLAI TANÍTÓGYŰLÉS 
SZERDA   10:00 IMAÓRA 
 

 

AKIKÉRT A KÖVETKEZŐ HÉTEN IMÁDKOZZUNK: 
 

Gyülekezetünkből: Biber-Trombitás Ildikó, Bíró Marianna, Birtalan István és 
felesége, Boda Arthur Áron, Boda László, Borbáth Attila és családja, Boros Sándor 
és családja, Bögi Lóránt, Brájer Antalné Éva, Bugyi Krisztián és felesége 
Betegeink: Balogh Lászlóné, Korondi Erzsébet, Molnár Szabó Ilona, Takács Dóra, 
Takács Lajos  
Imakérések: Imádkozzunk Cserbik János fiáért, Róbertért, aki ismét kórházba 
került. Kérjük a testvéreket, hogy imádkozzunk Tarjáni Anikó gyógyulásáért.  
A Területről: Kiskunhalas – Kis István lelkész 

Sajnálattal értesítjük a gyülekezetet, hogy Nagy Györgyné testvérünk elaludt az 
Úrban. Temetése augusztus 6-án, kedden 14.30-kor lesz a Rákoskeresztúri Új 
Köztemetőben (Kozma u.). 

Ma délután 14 órától a Misszió Osztály „Mozdulj ki!” programot szervez a 
Margitszigetre, ahol szeretnénk az emberekkel beszélgetni, missziós anyagokat 
átadni. Takácsné Darabos Juditnál jelentkezzenek a részt venni szándékozók.  

Augusztus 6-án, kedden 18 órakor a Gödöllői Kastély Lovardájában jótékony 
célú egyházzenei hangverseny kerül megrendezésre, amelyen a bózsvai zenei tábor 

résztvevői közreműködnek. A műsorban Bach, Händel, Vivaldi művek szerepelnek. 
(Érdemes korábban érkezni, mert a terem befogadóképessége véges, ha betelik a 
létszám, nem engednek be másokat.) Plakát a faliújságon található. 

2019. augusztus 29-31-ig az ASI Magyarország Kongresszusa kerül megrendezésre 
Budapesten. A Kongresszus témája: Készülj Istened elé! A konferencia helyszíne 
csütörtökön és pénteken a Terézvárosi Adventista Gyülekezet, szombaton a Dürer 
Rendezvényház (1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 19-21.). Előadók: Helmuth 
Haubeil lelkész Németországból és Végh József testvérünk. Szombat délután az Új 
Advent Kórustársaság hangversenyére kerül sor a Konferencián a Dürer 
Rendezvényházban. Az eseményről a plakát a faliújságon megtekinthető. 

Egyházunk MentŐ Mentálirodájában (XI. Bartók B. út 7.) lehetőség nyílik 
pszichoterapeuta szakember felkeresésére. Tájékoztató lapok a bejáratnál elvehetők. 

Ma a Balatonlellei Konferencia Központ és a bózsvai táborhelyünk céljaira gyűjtjük 
adományainkat, jövő szombaton gyülekezetünk szükségleteire adakozunk. 

  

JÖVŐ HÉTI PROGRAMJAINK 

ÁLLANDÓ HÉTKÖZNAPI ALKALMAINK 

HÍREINK 



                           LÁTHATATLAN, AKÁR A SZÉL                                                             
 
 

„A szél hallható a fák ágai között, susogtatja a leveleket és a virágokat; mégis 
láthatatlan, és senki sem tudja, honnan jön vagy hová megy. Ilyen a Szentlélek 
munkája a szívben. Nem lehet jobban megmagyarázni, mint a szél mozgását. 
Valaki lehet, hogy nem tudja megmondani megtérésének pontos idejét vagy 
helyét, vagy nyomon követni az összes körülményeket, ez azonban még nem 
bizonyítja, hogy az illető megtéretlen.  
Valaki által, aki éppoly láthatatlan, mint a szél, Krisztus állandóan 
munkálkodik a szívben. Lassan-lassan - talán az ember számára észrevétlenül 
- a reá tett benyomások a lelket Krisztus felé vonják. Ilyen élmények érhetik 
az embert, ha Róla elmélkedik, olvassa a Szentírást, vagy egy prédikátortól 
élőszóban hallgatja az igét. Egyszerre csak, amikor a Szentlélek 
határozottabban kérlel, a lélek boldogan adja át magát Jézusnak. Sokak szerint 
ez a hirtelen megtérés; valójában azonban Isten Lelke hosszan tartó 
munkájának eredménye; türelmet, időt igénylő folyamat.  
Bár maga a szél láthatatlan, de hatásai láthatóak, érezhetőek. Ugyanígy 
nyilvánvalóvá válik a Lélek szívben történő munkálkodása az olyan ember 
cselekedeteiben, aki átérezte a megmentő erőt. Amikor Isten Lelke átveszi az 
uralmat a szív felett, átalakítja az életet. Az ember elveti a bűnös 
gondolatokat, lemond a gonosz cselekedetekről; szeretet, alázatosság és béke 
lép a harag, irigység és összeférhetetlenség helyébe. A bánatból öröm lesz, az 
arcon égi fény tükröződik. Senki sem láthatja a kezet, amely leemeli a terhet, 
nem láthatja a mennyei udvarokból alászálló fényt. Az áldás akkor jön, amikor 
a lélek hittel aláveti magát Istennek. Ekkor az emberi szem számára nem 
látható hatalom új lényt hoz létre Isten képmására.  
Lehetetlen, hogy véges elme felfoghassa a megváltás művét. Titokzatossága 
meghaladja az emberi tudást, aki azonban átmegy a halálból az életre, az 
megérti, hogy ez isteni valóság. A megváltás kezdetét személyes tapasztalat 
révén ismerhetjük meg. Eredményei pedig kihatnak az örökkévalóságra.” 
 
(Ellen G. White: A Szentlélek eljő reátok – Láthatatlan, akár a szél c. fejezet) 

GYÜLEKEZETI HÍREK 
 

2019. AUGUSZTUS 3. 
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN! 

ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 
 
 

  

 

„Akiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem: 
légy buzgóságos azért, és térj meg.” 

                                   Jel 3:19 


