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Hirdetések  dr. Abaháziné Oláh Enikő/Város Viktória 

Óravezető  Cserpán Ádám/ifj. Fekete István   

Kezdő ének  „Isten drága szent szerelme…”                       108:1-3 

 Ima   Cserpán Ádám/ifj. Fekete István   

 Tized- és adományok begyűjtése 

Hálaige, hálaima Kerekes János/Rohánszki Lászlóné    5Móz 26:2,5a,10 

Gyermektörténet            -/Szigeti Gabriella  

Vers  Szentes Klára/Dán Ilona 

Szolgálat  Duett: Chelcea Dorin és Edwin Wagah 

Igeszolgálat  Heli-Otamo Csizmadia                  Jn. 13:34-35                             

„Kinek könnyű? Jób és barátai…” 

Ima   Heli-Otamo Csizmadia 

Záró ének            „Isten szívén megpihenve…”                          310:1-3                                                                                     

 

                               
 

 
SZOMBAT 
 

9:30/11:00  DR.SZABÓ JÁNOS – ÚRVACSORA  
 

           
GYÜLEKEZETÜNKBEN KÉT IDŐPONTBAN TARTJUK MEG SZOMBATONKÉNT 

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

A MÁSODIKAT KÖZVETÍTJÜK ONLINE.           

 

 

 

KÉRJÜK, HOGY A GYÜLEKEZET ÉPÜLETÉBE BELÉPVE VISELJÜNK MASZKOT, 

HASZNÁLJUK A KIKÉSZÍTETT KÉZFERTŐTLENÍTŐT. VIGYÁZZUNK 

EGYMÁSRA, ÉS A „SZOCIÁLIS TÁVOLSÁGTARTÁSRA” ÜGYELJÜNK. 

  
 
 

 
 
Gyülekezetünkből: Antalné Szabó Csilla, Balla Ferenc és felesége, Balla József, 
Balla Zsuzsanna, Balogh Pálné,Bánó Alexandra, Bányai Ilona, Barák Krisztina, Bede 
Károly és családja, Bencze Katalin, Bernád Margit Kató, Biber-Trombitás Ildikó 
Betegeink: Ács Ernőné Éva, Sipka Istvánné Juliska és kisebbik fia 
Imakérések: Adjunk hálát a gyógyulásokért, imádkozzunk a betegekért és a 
gyászolókért! Továbbra is imádkozzunk a súlyos beteg Rácz Mária testvérét. 
Katranicz Ferenc testvér lakóhelye leégett, imádkozzunk érte és a testvérért, akinél 
lakott, hogy az Úr segítsen a lakhatásuk megoldásában.  
A Területről: Farmos – Henter Barna lelkész 
 
 
Holnap 9:00–13:30 között a Dunamelléki Egyházterület és az Adventista Teológiai 
Főiskola online igehirdetői képzését tart. 

Május 22-én, a jövő szombaton úrvacsorai istentiszteletet tartunk mind a fél 10-
kor kezdődő, mind a 11 órakor kezdődő istentiszteleten. Kiemelten fontos, hogy a 
diakónusok értesítsék az úrvacsora időpontjairól a hozzájuk beosztott testvéreket, 
hiszen nem a megszokott időpontban (negyedév első szombatján) lesz az úrvacsora. 

Május 22-én, a jövő szombaton a két istentisztelet között, 10.35-10.55 perc 
között testvéri órát tartunk, ahol megszavazzuk gyülekezetünk küldötteit a 2021. 
június 6-ai Dunamelléki Egyházterület XX. Konferenciai Ülésére. 

Kedves gyülekezet! Nagy szeretettel meghívunk benneteket egy különleges 
szombatzáró áhítatra, amely 2021 május 22-én, jövő szombaton 17:00-kor lesz 
megtartva a természetben, a Rókahegyi tisztáson! Igei gondolatok: dr. Szabó János. 
Találkozó: 16:30-kor a Rókahegyi kőfejtő bejáratánál. Cím: Budapest, III. Rókahegyi 
út 48. BKV-val is elérhető az úti cél (Csillaghegy HÉV-megálló). Információ: Bugyi 
Krisztián, tel:  06706715112.  

 

Ma és a jövő szombaton is gyülekezetünk szükségleteire gyűjtjük adományainkat. 
 

AKIKÉRT A KÖVETKEZŐ HÉTEN IMÁDKOZUNK: 

 

HÍREINK 

 

9:30/11.00      ISTENTISZTELET 

JÖVŐ HETI PROGRAMJAINK 

 

 



                                      ÚJ PARANCSOLAT                                                                          
 
 

 „Üdvösségünk királya rang, cím, tekintély helyett szolgai formát vett fel 
annak érdekében, hogy az emberiség és az istenség között szövetséget 
kössön. A hívőnek Krisztust kell bemutatnia. Hosszútűrést kell gyakorolnia 
embertársai iránt. Türelmesnek, megbocsátónak kell lennie, telve krisztusi 
szeretettel. Aki igazán megtért, az tiszteletet fog tanúsítani testvérei iránt; azt 
fogja tenni, amit Krisztus parancsolt. Jézus ezt mondta: ’Új parancsolatot 
adok néktek, hogy egymást szeressétek; amint én szerettelek titeket, úgy 
szeressétek ti is egymást. Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim 
vagytok, ha egymást szeretni fogjátok.’ (Jn 13:34-35) Amely lélekben 
megmarad Krisztus szeretete, az olyan szeretetet fog tanúsítani, amit a világ 
is megért. 
  Nincs mindenki egységben Krisztussal, aki az ő nevét viseli. Akikben nincs 
meg a Lélek és Krisztus kegyelme, az nem az Övé, tekintet nélkül arra, hogy 
mit vall magáról. Gyümölcseikről ismeritek meg őket. A világ rendje szerinti 
szokások és gyakorlatok, ha nem valósítják meg Isten törvényének 
követelményeit, nem a Lélektől származnak és nem az Ő jellemét fejezik ki. 
Csak azok lesznek Krisztushoz hasonlóak, akik hasonulnak az isteni 
képmáshoz. Csak azok engedelmeskednek Isten Igéjének, és nyilvánítják ki 
Isten gondolatait és akaratát, akik átalakultak a Szentlélek munkája által. 
  A világban van egy ál- és egy igazi kereszténység. Az ember igazi jelleme 
abban nyilvánul meg, hogyan bánik embertársaival. Feltehetjük a kérdést: 
vajon lelkületével és tetteivel Krisztus jellemét mutatja-e be, vagy egyszerűen 
jellemének természetes, önző vonásait, mint a világ gyermekei? A hitvallás 
semmit sem ér Istennél. Mielőtt örökre késő lenne ahhoz, hogy jóvá tegyük 
a rosszat, kérdezze meg mindenki önmagától: ’Mi vagyok én?’ Saját 
magunktól függ, hogy jellemünk eljut-e olyan pontra, mely alkalmassá tesz 
arra, hogy Isten mennyei családjának tagjaivá legyünk.” 
 

(Ellen G. White: A Szentlélek eljő reátok – Béketűrés c. fejezet)  

 
 
 

GYÜLEKEZETI HÍREK 

 

2021. MÁJUS 15. 
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN! 

ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 
 

 

„Erről ismeri meg mindenki, hogy az én 
tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni 

fogjátok.” 

Jn. 13:35 


