
A MAI PROGRAM     KÖZLEMÉNYEK 

  Naplemente 19:12 
                                                                                       

09:30                                                 SZOMBATISKOLA 
  

Áhítat   Rácz János  
Szombatiskola   „Énvelem cselekedtétek meg” 

    Az evangélium szerinti élet  
 

10:45 ISTENTISZTELET 
 

Hirdetések  Kurucz Margit  
Óravezető  Vízvári Aladár  
Kezdő ének  „Üdvözöllek Üdvözítőm…”                           82:1-3 

 Ima   Vízvári Aladár  
 Szolgálat 
 Tized- és adományok begyűjtése 

Hálaige, hálaima  Perecsényi Norbert                            Joel 2:24-25         
Gyermektörténet Chelcea Dorin  
Vers   Boros–Kovács Szilvia 
Szolgálatok 

Igeszolgálat  Dr. Szabó János                Márk 14. fejezet                      
Ajtó a Gecsemánéra 

Ima   Dr. Szabó János   
Záró ének             „Isten örök szeretete….”                        115:1-3

   
17:00  SZOMBATZÁRÓ ÁHITAT   
     

    Molnár Imre  
    Fedhetetlen, igaz, istenfélő ember (Jób 1:1-12) 

 

PÉNTEK 
 

18:00 SZOMBATKEZDŐ ÁHÍTAT  DR. SZABÓ JÁNOSNÉ 
ISTEN ORSZÁGÁNAK ALAPJAI 

     

SZOMBAT 
 

9:30 SZOMBATISKOLA   „Énvelem cselekedtétek meg” 
Az advent reményében élni  

 
10:50 ISTENTISZTELET MOLNÁR IMRE 
    SZENT ESŐRE, ÉGI ÁLDÁSRA VÁRVA (JN.14:26) 
 
15:00 SZOMBATZÁRÓ ÁHÍTAT     BAKSA ANIKÓ  
    ISTEN NEM TRENDI, DE TE KÖVETED? 
       

KEDD ESTE  18:00 SZOMBATISKOLAI TANÍTÓGYŰLÉS 
SZERDA   10.00 IMAÓRA 
 

 

AKIKÉRT A KÖVETKEZŐ HÉTEN IMÁDKOZZUNK: 
 

Gyülekezetünkből: Gelencsér Péterné, Gerencsér László, Gergely Ilona, Gergely 
Mária, Görög Ernő és felesége, Gravuj Anna, Hadházi Borsos Réka és családja, 
Hajnal Levente, Hajnalka og Jim Ambjörnsen, Halász Istvánné 
Betegeink: Balogh Lászlóné, Korondi Erzsébet, Molnár Szabó Ilona, Takács Lajos  
Imakérések: Imádkozzunk Balla Zsuzsanna lányának gyógyulásáért, Hunka 
Jánosné, Aranka mielőbbi megerősödéséért és Tarjáni Anikó gyógyulásáért is.  
A Területről: Pápai Misszió – Szabó Attila lelkész 

Egy mozgáskorlátozott édesanya baleset miatt még néhány hétig nem tud meleg ebédről 
gondoskodni a gyermeke és maga számára. Kérjük a testvérnőket, hogy főtt étel 
eljuttatásával segítsünk a családnak. Aki tudna segíteni, keresse a Tábea Osztály 
vezetőjét, Tálas Enikőt személyesen vagy telefonon: 20/992-9653.  

Gyülekezetünk kórusa tagfelvételt hirdet. Kérjük, hogy a bejáratnál található énekkari 
tagsági kérdőívet töltsék ki az új jelentkezők és töltse ki kórusunk minden tagja, majd 
adja le a kórusvezetőnek. 

Tájékoztatjuk a gyülekezetet, hogy rászoruló családok részére tartós élelmiszer gyűjtésbe 
kezdünk. Kérjük, hogy aki teheti, időnként egy-egy dolgot hozzon el az udvaron 
elhelyezett dobozba, amit elviszünk a szükségben levő családokhoz.  

„Orvosok a zenében” címmel szeptember 18-án, szerdán 18 órakor 
gyülekezetünkben orvoszenészek koncertje lesz. Szeretettel várjuk az érdeklődőket! 

Szeptember 21-én, szombaton 14 órai indulással a Misszió Osztály szervezésében 
ismét kilátogatunk a Margit-szigetre a „Mozdulj ki!” program keretében. Játékokat 
szervezünk: darts, íjászkodás, ugróiskola, stb. (Eső esetén a következő szombatra 
halasztjuk az alkalmat.) 

Szeptember 22-én, vasárnap a Tesz–Vesz Gyülekezet kirándulást szervez a 
Normafához, melyre szeretettel meghívja a gyülekezet minden tagját. Találkozó 9 
órakor a 21-es busz Normafa megállójánál (Normakert Vendéglő). 

Szeptember 27-én, péntek este 18 órakor és 28-án, szombaton gyülekezetünkben 
kerül sor az „Ellen White és az adventizmus” című Ifjúsági White Konferenciára. 

Előadó: Radiša Antić, a Newboldi White Intézet igazgatója. Szombaton délelőtt 10 
órakor kezdődik az alkalom, délután 15.30-kor. 

Ma gyülekezetünk missziós szükségleteire adakozunk, jövő szombaton a 
Világmisszió (rendkívüli események) céljára.  

JÖVŐ HÉTI PROGRAMJAINK 

ÁLLANDÓ HÉTKÖZNAPI ALKALMAINK 

HÍREINK 



                                    GECSEMÁNÉ                                                                                 
 
 

„Jézus ismét elfordult tanítványaitól és visszatért magányos menedékhelyére, a 
nagy sötétség borzalmától esett arcra borulva a földre. Isten Fiának emberi 
természete remegett a szörnyű megpróbáltatás órájában. Most nem imádkozott 
tanítványaiért, hogy hitük ne legyen ingadozó, hanem csak saját megkísértett és 
szenvedő lelkéért könyörgött. Elérkezett a rettenetes pillanat. Az a pillanat, 
amelynek el kellett döntenie a világ sorsát. Az emberiség sorsa még függőben 
volt. Krisztus még most is megtagadhatta volna a bűnös emberi nemzetségért 
meghatározott és elrendelt pohár kiivását. Még nem volt túl késő. Jézus még 
letörölhette volna orcájáról a véres verejtékcseppeket és hagyhatta volna, hogy 
az emberek vesszenek el bűneikben. Azt mondhatta volna: A bűnös hadd kapja 
meg bűnéért büntetését, én pedig visszamegyek az én Atyámhoz. Vajon Isten 
Fia kiissza-e a megaláztatás és a haláltusa keserű poharát? Vajon az ártatlan 
elszenvedi-e a bűn átkának a következményét, hogy megmentse a bűnöst? A 
szavak remegve hagyták el Jézus halovány ajkait: ’Atyám, ha el nem múlhat tőlem 
e pohár, hogy ki ne igyam, legyen meg a te akaratod’ (Mt 26: 42).  
Jézus háromszor mondta el ezt az imádságot. Emberi lénye háromszor riadt 
vissza ettől az utolsó, minden ténykedését megkoronázó áldozattól. Lélekben 
most az emberi nemzetség egész története még egyszer elvonul a világ 
Megváltójának szeme előtt. Látja, hogy a törvény megszegőinek el kell veszniük, 
ha magukra hagyja őket. Látja az emberek tehetetlenségét. Látja a bűn hatalmát. 
Az elkárhozott világ jajkiáltásai és panaszkodásai a szíve mélyéig hatolnak. Látja 
a világ fenyegető végzetét és meghozta döntését. Megmenti az embereket a 
kárhozattól, bármibe is kerül ez neki! Elfogadja vérrel való megkeresztelését, 
hogy általa az elkárhoztatásra szánt milliók örök életet nyerhessenek! Krisztus 
elhagyta mennyei otthonát, ahol csak tisztaság, boldogság és dicsőség honol, 
hogy megmentsen egy elveszett juhot, a bűn által elesetté lett világot. Krisztus 
nem tér el a küldetésétől. Ő szerzi meg az engesztelést az emberi nemzetségnek, 
amely a bűnben elesett. Imádsága most csak azt fejezi ki, hogy alárendelte magát 
sorsának, hogy nem futott meg feladata, küldetése teljesítése elől: ’Ha el nem 
múlhatik tőlem e pohár, hogy ki ne igyam, legyen meg a te akaratod’ (Mt 26:42).” 
    

(Ellen G. White: Jézus élete – Gecsemáné c. fejezetből) 

GYÜLEKEZETI HÍREK 
 

2019. SZEPTEMBER 7. 
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN! 

ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 
 
 

  

„Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne 
jussatok; a lélek ugyan kész, de a test erőtelen.” 

Márk 14:38 


