
A MAI PROGRAM     KÖZLEMÉNYEK 

  Naplemente 20:37 
                                                                                       

09:30                                                 SZOMBATISKOLA 

  
Áhítat   Fekete István  
Szombatiskola   Krisztussal a tűzpróbán  

    A kalitka 
 
10:45 ISTENTISZTELET 
  

Hirdetések  ifj. Fekete István  
Óravezető  Tajti Enikő  
Kezdő ének   „Ó! nyíljatok meg szívkapuk…”                    95:1-3 

 Ima   Tajti Enikő  
 Szolgálat  Férfi tercett zenekari kísérettel 
 Tized- és adományok begyűjtése 

Hálaige, hálaima  Abaházi Enikő                                   2.Kor.9:6-8  
Szolgálat Fekete István, Pásztor Tamás brácsa cselló duó 
 Kórus 
 Chelcea Dorin – énekszóló zenekari kísérettel 
 Bácsi Margit – vers 
 Zeneszám – Fekete I, Pásztor T., Popovics V. 

Új Advent Kórustársaság   

Igeszolgálat Vízvári Aladár                       Habakuk 3:2                            
    Isten ajándéka a mindennapokban 
 Ima   Vízvári Aladár  

Eskütétel Molnár András 
Szolgálat Kórus zenészekkel 
Záró ének                      „Isten drága, szent szerelme…”                       108:1-3 

     

 
     

PÉNTEK 
 
18:00       SZOMBATKEZDŐ ÁHÍTAT   MOLNÁR IMRE  
      
     
SZOMBAT 
 
9:30 SZOMBATISKOLA            KRISZTUSSAL A TŰZPRÓBÁBAN  
    AZ ARANYMŰVES ARCA 

 
10:45 ISTENTISZTELET           BUGYI KRISZTIÁN  
     

                                                                                                                                                                  

SZERDA   10.00 IMAÓRA 
SZERDA    18.00       TANÍTÓGYŰLÉS 
PÉNTEK   18.00        SZOMBATKEZDŐ ÁHÍTAT 
 

 

AKIKÉRT A KÖVETKEZŐ HÉTEN IMÁDKOZZUNK: 
 

Gyülekezetünkből: Gál Imre és felesége, Gál Ivánné, Galgóczi Ferenc és felesége, 
Galgóczi Melinda, Galgóczi Lívia, Galgóczi Nikolett, Gavril Gál Stelica és családja, 
Gazsi Petra 
Betegeink: Ács Ernőné, Kokovai Sándorné Ilike, Korondi Erzsébet, Gál Ivánné 
Rózsika, Nyári Éva, Vandulek Péter 
 

Imakérések: Vaszi Szilvia, istentiszteleti alkalmainkat látogató hölgy, kéri, hogy 
imádkozzunk érte és családjáért. Folytassuk az imát Ráduly Miklósért, Kormos 
Ágiért és Pippa Istvánért, valamint Sztrojiny testvérek ismerőséért, Adélkáért. 
 

A Területről: Kaposvár – Ömböli Dávid lelkész 

Szeretettel köszöntjük Fekete István és Fekete Istvánné 
testvéreinket 50. házassági évfordulójuk alkalmából! A jó Isten 
áldását kívánjuk további életükre! 
„…Telnek már az évek, hajunk már őszülő, Szívünkben a szeretet jobban 
erősödő. Idő telik, formálódunk össze. És mi megmaradunk egymásnak 
örökre.” 

 
Gyülekezetünk Gyermekosztálya 51 fővel június 19-23-ig Parádfürdőn táborozott, 

a csapatunkhoz ukrán gyermekek is csatlakoztak. 

 
 

Ma és a jövő szombaton is gyülekezetünk szükségleteire gyűjtjük adományainkat. 
 

JÖVŐ HÉTI PROGRAMJAINK 

ÁLLANDÓ HÉTKÖZNAPI ALKALMAINK 

HÍREINK 



   „…ÉS EZ NEM TŐLETEK VAN: ISTEN AJÁNDÉKA EZ”                                        
 

„Annak, aki valamikor Isten gyermekévé lesz, el kell fogadnia azt az 
igazságot, hogy a bűnbánatot és bűnbocsánatot nem kevesebb, mint Krisztus 
engesztelő áldozata által nyerheti el. Ebben megbizonyosodva a bűnösnek 
erőfeszítéseket kell tennie az érte végzett munkával összhangban, és 
fáradhatatlan esedezésekkel a kegyelem trónjához kell folyamodnia, hogy 
Isten megújító ereje lelkébe térhessen. Isten csak a bűnbánó embernek bocsát 
meg, de azt, akinek megbocsát, először bűnbánatra indítja. Isten biztosította 
a feltételeket - Krisztus örökkévaló igazsága minden hívő lélek számláján 
megjelenik. A drága, szennyezetlen ruha, mely a menny szövőszékén készült, 
biztosítva van a töredelmes, hívő bűnös számára, aki így szólhat: 
’Örvendezvén örvendezek az Úrban, örüljön lelkem az én Istenemnek; mert 
az üdvnek ruháival öltöztetett fel engem, az igazság palástjával vett engemet 
körül...’ (Ésa 61:10.) 
Isten bőséges kegyelmet biztosított annak érdekében, hogy a hívő lélek tiszta 
maradhasson a bűnöktől. Az egész menny rendelkezésünkre áll határtalan 
forrásaival. Merítenünk kell a megváltás kútjából! Krisztus a törvény vége az 
igazságra mindazok számára, akik hisznek. Önmagunkban bűnösök vagyunk, 
de Krisztusban igazak. Miután Isten nekünk tulajdonítja Krisztus igazságát, 
igaznak jelent ki minket és úgy bánik velünk, mint igazakkal. Szeretett 
gyermekeiként tekint ránk. Krisztus munkálkodik a bűn hatalma ellen, és ahol 
a bűn növekszik, a kegyelem megsokasul. ’Megigazulván azért hit által, 
békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által, aki által van a 
menetelünk is hitben ahhoz a kegyelemhez, amelyben állunk; és dicsekedünk 
az Isten dicsőségének reménységében’ (Róm 5:1-2). 
’Megigazulván ingyen az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által, 
kit az Isten eleve rendelt engesztelő áldozatul, hit által, az ő vérében, hogy 
megmutassa az ő igazságát az előbb elkövetett bűnöknek elnézése miatt, az 
Isten hosszútűrésénél fogva, az ő igazságának megbizonyítására, a mostani 
időben, hogy igaz legyen Ő és megigazítsa azt, aki a Jézus hitéből való’ (Róm 
3:24-26). ’Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: 
Isten ajándéka ez’ (Ef 2:8).”  
 

(Ellen G. White: Szemelvények Ellen G. White írásaiból I. 
– Hit általi megigazulás c. fejezetből) 

 

GYÜLEKEZETI HÍREK 

 

2022. JÚLIUS 16. 
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN! 

ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 
 

 

 

„Évek közepette keltsd életre a te munkádat,     
évek közepette jelentsd meg azt!"  

Habakuk 3:2 


