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10:00                                                REGGELI ÁHÍTAT  
     

     

Gerencsér László   
 

                                                        SZOMBATISKOLA 
 

Tanulmány   Dr. Szabó János 
    Barátság – Az Istentől kapott küldetés öröme 

Miért tegyünk bizonyságot?  
Lábmosás 
   
                  

11:00                                                ISTENTISZTELET 

 

Kezdő ének  „Az Üdvözítő hív….…”                             360:1-4 
 Ima   Vízvári Aladár    
 Szolgálat  Kórus 
 Tized- és adományok begyűjtése 

Hálaige, hálaima  Molnár Imre                                      2Kor 9:9-11    
Gyermekbemutatás Király Sámuel és Mátyus Járai Ákos 
Szolgálat  Kínai, nemzetközi gyülekezet kórusai 

 Igeszolgálat  Dr. Szabó János                               Mk 5:21-43 
    Jézus érintése 

Szolgálat  Kórus 
Úrvacsora 
Távozó ének  „Ím áldunk Nagy Úr…”                             17:1-3  
 
 

 

 
SZOMBAT  
 
10:00 SZOMBATISKOLA  Barátság – Az Istentől kapott küldetés öröme 
    A személyes bizonyságtétel ereje 
     
11:00 ISTENTISZTELET          Vízvári Aladár   
     
 
 
     
 
 
 

KEDD ESTE  18:00 BIBLIATANULMÁNYOZÁS  
SZERDA    10:00        IMAÓRA 
 

AKIKÉRT A KÖVETKEZŐ HÉTEN IMÁDKOZZUNK: 

Gyülekezetünkből: Soltész Gáborné Kanyaró Melinda, Sólyom Mihályné, dr. 
Sólyom Péter, Sós Sándor és családja, Sővér Emese, Sütő Eleonóra, Szabó Miklós 
és felesége, Szabó Ottó és családja, Szadai Gábor, Szalai Józsefné, Száraz Lajos, 
Száraz Lajosné 
Betegeink: Gál Vilma, Kiss Piroska, Sós Sándor, Arias Soto Félix és felesége, 
Korondi Erzsébet, Molnár Szabó Ilona, Nagy György 
Imakérések: Imádkozzunk Ádám Endre édesanyja, Sztrojiny Botond és Balla 
Zsuzsanna lányának gyógyulásáért.  
A Területről: Kaposvár – Petőh Imre  

Kiss Piroska testvérünket elütötte egy autó a zebrán, és medencetöréssel, agyrázkódással 
kórházba került. A héten a balesett miatt egy sürgős hasi műtétet kellett végrehajtani rajta. 
Az állapota a körülményekhez viszonyítva stabil. Kérjük imádkozzunk érte. (Lánya, Kiss 
Réka telefonszáma: 30/197-7795.) 

Sós Sándor testvérünk, aki ápolóként dolgozik, egy hónapja elkapta a koronavírust. Azóta 
otthon gyógyul, családjával karanténban van, de sajnos még mindig pozitív a tesztje. Ez 
testileg és lelkileg is megviseli a családot. Kérjük imádkozzunk értük! 

Arias Soto Félix testvérünk és felesége nagyon betegek. Félixiet műteni kell, mert megrepedt 
a gerince. Aki segíteni tudna nekik bevásárlásban, háztartási feladatokban, az ő ellátásukban 
– akár egy-egy alkalommal is – kérjük jelezze Molnár Imre testvérnek. Imádkozzunk értük, 
hogy az Úr hozzon gyógyulást és megoldást számukra. (Félix telefonszáma: 06-1/204-2364.) 

Júliustól szombat délelőttönként egy istentiszteletet tartunk 10 órától 12 óráig. 10-től fél 
11-ig szombatiskolai, majd 11 órától istentiszteleti alkalmunk lesz. A maszk viselése 
beltérben továbbra is kötelező marad. 

Ma, a délelőtti istentiszteleten Király Sámuel és Mátyus Járai Ákos gyermekbemutatására 
kerül sor. A jó Isten áldását kívánjuk mindkét családnak!  

Ma gyülekezetünk szükségleteire adakozunk, jövő szombaton a Generál Konferencia 
világmissziójára gyűjtjük adományainkat.  
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                                    A HIT ÉRINTÉSE                                                                                        

 

„A Jézus körül tolongó kíváncsi tömeg nem kapott éltető erőt. A szenvedő 

asszony azonban, aki hittel érintette meg Jézust, meggyógyult. A lelki 

dolgokban is ez a különbség a véletlen kapcsolat és a hit érintése között. Ha 

Krisztusban csupán mint a világ Megváltójában hiszünk, lelkünk soha nem 

fog meggyógyulni. A hit, amely üdvösséghez vezet, nem csupán az 

evangélium igazságainak puszta elfogadása. Az igazi hit az, amely személyes 

Megváltójaként fogadja el Krisztust. Isten azért adta egyszülött Fiát, hogy 

mivel hiszek, el ne vesszek, hanem örök életem legyen (Jn 3:16). Amikor 

Krisztushoz fordulok, ahogy Igéje javasolja, hinnem kell, hogy megmentő 

kegyelmében részesít. Azt az életet, amelyet most élek, ’az Isten Fiában való 

hitben ’ kell élnem, ’aki szeretett engem, és önmagát adta érettem’ (Gal 2:20). 

  Sokan a hitet csak állásfoglalásnak tartják. A megmentő hit azonban 

egyezség, amely által azok, akik befogadják Krisztust, szövetséges viszonyba 

lépnek Istennel. Az élő hit az erő fokozódását, a gyermeki bizalmat jelenti, 

amely által Krisztus kegyeméből a lélek diadalmas hatalommá lesz. 

  A hit erősebb, mint a halál. Ha a betegek hitben a hatalmas Gyógyítóra 

néznek, az eredmény csodálatos lesz. E hit nyomán testük és lelkük 

megelevenedik. 

  A rossz szokások rabjainak ne reménytelenségről és gyorsan közeledő 

pusztulásról beszéljünk. Inkább irányítsuk tekintetüket Krisztusra! Hívjuk fel 

figyelmüket a menny dicsőségére! Ez többet fog tenni e tehetetlen és látszólag 

reménytelen betegek testének és lelkének megmentésére, mint a sírral való 

rémisztgetés.” 

 

        (Ellen G. White: A nagy Orvos lábnyomán – A hit érintése c. fejezetből) 

   

 

 

GYÜLEKEZETI HÍREK 
 

2020. JÚLIUS 4. 
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN! 

ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 
 

 

 
 

„Jézus pedig azonnal észrevette magán, hogy isteni 
erő áradt ki belőle, megfordult a sokaságban, és 

monda: Kicsoda illette az én ruháimat?” 

Mk 5:30 


