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Hirdetések             Kormosné dr.Döbrei Zsuzsanna/Krajcsik Ramón 
Óravezető  Balázs László/ifj. Fekete István   

Kezdő ének  „Egy drága forrást ismerek…”                       132:1-2 

 Ima   Balázs László/ifj. Fekete István    

 Tized- és adományok begyűjtése 

Hálaige, hálaima            Baksa Anikó/Rohánszki Lászlóné 5Móz26:2,5a,10 

Gyermektörténet            - /Balázs László  

Szolgálat  Gavril-Gál Richárd/Gavril-Gál Richárd – brácsa  

Igeszolgálat  Balázs László                                  2Pt 3:14                               

Élethalál harc 

 Befejező ének  „Én érted haltam meg…”               190:1-2 

Ima   Balázs László  

Záró ének             „Én érted haltam meg…”                                  190:3 
 

 

 
 
SZOMBAT 
 

9:30/11:00  ISTENTISZTELET         SZABÓ JÁNOS   
                   

 
 
 
GYÜLEKEZETÜNKBEN KÉT IDŐPONTBAN TARTJUK MEG SZOMBATONKÉNT 

UGYANAZT AZ ISTENTISZTELETET: 9.30-10.30 ÉS 11.00-12.00-IG.               

JAVASOLJUK, HOGY IDŐSEBB TESTVÉREINK AZ ELSŐ IDŐPONTOT 

VÁLASSZÁK. A MÁSODIKAT KÖZVETÍTJÜK ONLINE.                                               

KÉRJÜK VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA, ÉS A GYÜLEKEZET ÉPÜLETÉBE BELÉPVE 

VISELJÜNK MASZKOT! 

 
 
 
 

 
 
 

KEDD ESTE  18:00 BIBLIATANULMÁNYOZÁS 
SZERDA   10.00 IMAÓRA 
 

 
 

 
 
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 Varga, Halász Istvánné 
Betegeink: Cserbik Jánosné Piroska, Gál Vilma, Korondi Erzsébet, Molnár Szabó 
Ilona, Nagy György, Nyári István  
Imakérések: Imádkozzunk Sztrojiny Botondért és Balla Zsuzsanna lányának 
gyógyulásáért 
A Területről: Pilisszántó – Bodnár János lelkész 
 
 
 

Szomorú szívvel tájékoztatjuk a gyülekezetet, hogy szeretett hittestvérünk Arias 
Soto Felix a héten megpihent az Úrban. A temetésével kapcsolatban később adunk 
információt. Imádkozzunk kedves feleségéért! 

Dr. Szigeti Jenő testvér búcsúztatása 2020. szeptember 27-én, vasárnap 15 órai 
kezdettel a péceli Unióközpontban lesz. Néhány nappal később, szűk családi körben 
helyezik végső földi nyughelyére.  

Október 3-án, szombaton fél 10-kor és 11 órakor is megtartjuk az úrvacsorai 
istentiszteletünket. Kérjük, akik csak tehetik, otthon mossanak lábat a gyülekezetben 
rendelkezésünkre álló rövid időre való tekintettel. Kérjük a diakónusok értesítsék a 
hozzájuk beosztott testvéreket az úrvacsora alkalmáról és a megváltozott helyzetről. 

Ma és a jövő szombaton is gyülekezetünk szükségleteire gyűjtjük adományainkat. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AKIKÉRT A KÖVETKEZŐ HÉTEN IMÁDKOZUNK: 

 

HÍREINK 

 

9:30/11.00      ISTENTISZTELET 

 

JÖVŐ HETI PROGRAMJAINK 

 

ÁLLANDÓ HÉTKÖZNAPI ALKALMAINK 

 



                  „SZEPLŐ NÉLKÜL ÉS HIBA NÉLKÜL”                                                         
 
 

" E vészterhes időkben Krisztus követőinek figyelmeztetniük kell a világot az 
Úr második adventjére; és egy olyan népet kell felkészítenünk, amely meg tud 
állni ’szeplő nélkül és hiba nélkül’ (2Pt 3:14) Krisztus előtt, amikor eljön. 
Ebben az időben legalább annyira szükség lesz Isten kegyelmének és 
hatalmának különleges megnyilatkozására, mint amennyire szükség volt az 
apostoli korban. 
A jó és a rossz között régóta folyó küzdelem jelenetei feltárultak a Szentlélek 
világosságának fényénél e lapok írója előtt. Időről időre bepillanthattam abba 
a nagy küzdelembe, amely Krisztus - az élet Fejedelme, megváltásunk 
szerzője -, valamint Sátán - a gonoszság fejedelme, a bűn szerzője -, Isten 
szent törvényének első áthágója - között folyt a különböző korszakokban. 
Sátán Krisztus elleni gyűlölete Krisztus követőivel szemben is 
megmutatkozott. A letűnt korok egész történelmén nyomon követhető az 
isteni törvény elveivel szembeni gyűlölet, ugyanaz a csaló fortély, amely által 
a tévelygés igazságnak tűnik, Isten törvénye helyébe emberi törvények lépnek, 
és a Teremtő helyett az ember a teremtményt imádja. Sátán minden korban 
igyekezett Isten jellemét hamis színben feltüntetni, és az emberekben hamis 
fogalmakat kelteni róla, hogy ne szeressék a Teremtőt, hanem gyűlöljék, és 
féljenek tőle; hogy törvényét félretegyék, és azt gondolják, hogy mentesek 
követelményeitől. Sátánnak ez a törekvése, és az, hogy üldözze azokat, akik 
csalásának ellent mertek állni, a pátriárkák, a próféták és az apostolok, a 
mártírok és a reformátorok történelmében egyaránt nyomon követhető. 
A végső nagy küzdelemben Sátán ugyanazt a taktikát követi, ugyanazt a 
lelkületet tanúsítja és ugyanazért a célért dolgozik, mint minden előbbi 
korban. Ugyanaz ismétlődik majd meg, azzal a különbséggel, hogy a jövő 
küzdelmét olyan felfokozott tempó fogja jellemezni, amilyennek a világ soha 
nem volt tanúja. Sátán csalásai szövevényesebbek, támadásai eltökéltebbek 
lesznek. Ha lehetséges volna, tévútra vinné még a választottakat is (Mk 
13:22).” 

 
(Ellen G. White: A nagy küzdelem – Bevezetés c. fejezet)  

 

 

GYÜLEKEZETI HÍREK 

 

2020. SZEPTEMBER 19. 
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN! 

ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 
 

 
 

„Annakokáért szeretteim, ezeket várván, 
igyekezzetek, hogy szeplő nélkül és hiba nélkül 

valóknak találjon titeket békességben.” 

2Pt 3:14 


