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 Hirdetések  Vízvári Aladár/ifj. Fekete István   

Óravezető  Dr. Tokics Imre/Pacsai Imre 

Kezdő ének  „El ne távozz tőlem, Jézus…”                 269:1-3 

 Ima   Dr. Tokics Imre/Pacsai Imre 

 Tized- és adományok begyűjtése 

Hálaige, hálaima Bácsi Margit/Pacsainé Kleinert Terézia  

     Zsolt 116:12,17-18 

 Gyermekbemutatás 

Gyermektörténet         Dr. Tokics Imréné                               

Vers   Rácz Noémi 

Zenei szolgálat  Zeneszám/Kórus 

Igeszolgálat  Dr. Tokics Imre                                Mt 8:8                                   

    Uram, nem vagyok méltó 

Befejező ének            „Bízzál Isten kegyelmében…”                   240:1-3                                                                                    

Ima   Dr. Tokics Imre  

Záró ének             „Áldjuk Őt…”                                       333:1                                 

 

                               
 

 
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.       

 

     

 
 

 
 
SZERDA   10:00 IMAÓRA   ELMARAD 
PÉNTEK   18:30 ONLINE SZOMBATISKOLAI TANULMÁNY  
 

 
Gyülekezetünkből: Hangyás Roland, Hangyás-Jakó Eszter, Hegyi Gabriella, 
Hugyecz Katalin, Hunka Aranka, Illés Katalin, Illés Ljudmilla,  Iordache Gabriella 
 

Betegeink: Ács Ernőné Éva, Gál Ivánné Rózsika, Nagyné Gál Vilma és férje 
Imakérések: Molnár András június 30-án szemműtét miatt kórházba kerül, kéri, 
hogy a gyülekezet imádkozzon érte.  
 

A Területről: Hidas – Petőh Imre lelkész 
 

 
 
Szomorú szívvel tájékoztatjuk a gyülekezetet, hogy Sipka Istvánné testvérnő a héten 
elaludt az Úrban. Temetésről még nem tudunk információt. 

Rácz Mária testvérnő köszöni az érte mondott imákat. Állapota javul, hosszú 
hónapok után elhagyhatta a kórházat, otthonában lábadozik. 

A szerda délelőtti imaóra elmarad, legközelebb június 30-án 10 órakor várjuk 
szeretettel az érdeklődőket az imaórára. 

A nyári hónapokban nem tartunk gyermekiskolai foglalkozást az istentiszteletet alatt. 
Ezeken a szombatokon az emeleti termek is zárva lesznek. 

Július 3-án, jövő szombaton fél 10-től és 11 órától úrvacsorai istentiszteletünk 
lesz. Kérjük, hogy a diakónusok értesítsék a testvéreket erről. 

A fél 10-kor kezdődő úrvacsora lábmosási szertartása 9 órakor kezdődik. A 11 
órakor kezdődő úrvacsora lábmosási szertartása az istentisztelet keretein belül 
történik.  

Július 3-án, jövő szombaton gyülekezeti testvéri órát tartunk 10.35-10.55-ig. A 
gyülekezeti választások elindításaként a jelölő bizottságra javaslatot tevő szervező 
bizottság megválasztását fogjuk megtenni. 

 
 
 
 
 

Ma és a jövő szombaton is gyülekezetünk szükségleteire adakozunk. 

 
 

HÍREINK 

 

9:30/11.00      ISTENTISZTELET 

JÖVŐ HETI PROGRAMJAINK 

 

 

AKIKÉRT A KÖVETKEZŐ HÉTEN IMÁDKOZUNK: 

 

ÁLLANDÓ HÉTKÖZNAPI ALKALMAINK 

 



                                            A SZÁZADOS                                                                        
 
 

 „A százados szolgáját agyvérzés érte, és már halálán volt. A rómaiak a szolgákat 
rabszolgáknak tekintették, piacokon adták-vették, rosszul, sőt kegyetlenül bántak 
velük, ám a százados szeretettel ragaszkodott szolgájához, és szívből kívánta 
gyógyulását. Hitte, hogy Jézus meggyógyíthatja. Még nem látta a Megváltót, de 
amit hallott Felőle, az hittel töltötte el. Ez a római a zsidók formalizmusa ellenére 
meg volt győződve arról, hogy hitük az övénél felsőbbrendű. Ő már áttörte a 
nemzeti előítélet és gyűlölet gátját, amely elválasztotta a győzőket a 
legyőzöttektől. Kinyilvánította tiszteletét Isten iránt, és jóindulatú volt a 
zsidókhoz, mint az Úr imádóihoz. Krisztus tanításában - ahogyan elmondták 
neki - megtalálta, amire a léleknek szüksége van. Ami lelkiség csak találtatott 
benne, az megrezdült a Megváltó szavaira. 
Amikor Jézus Kapernaumba ért, a vének küldöttsége fogadta, akik elmondták 
Neki a százados kérését. Hangsúlyozták: ’Méltó, hogy megtedd néki; mert szereti 
a mi nemzetünket, és a zsinagógát is ő építtette nékünk’ (Lk 7:4-5). 
Jézus azonnal elindult a tiszt otthona felé, de a tolongó sokaság miatt lassan 
haladt. Jövetelének híre megelőzte, és a százados alázatosan ezt üzente Neki: 
’Uram, ne fáraszd magad; mert nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj’ (Lk 7: 
6). A Megváltó mégis tovább haladt, s végül a százados Hozzá merészkedett, és 
ezzel egészítette ki az üzenetet: ’Magamat sem tartottam érdemesnek arra, hogy 
hozzád menjek’(Lk 7:7); "hanem csak szólj egy szót, és meggyógyul az én 
szolgám. Mert én is hatalmasság alá vetett ember vagyok, és vannak alattam 
vitézek; és mondom egyiknek: Eredj el, és elmegy; és a másiknak: Jöszte, és eljő; 
és az én szolgámnak: Tedd ezt, és megteszi" (Mt 8:8-9). Ahogyan én a római 
hatalmat képviselem, és katonáim elismerik tekintélyemet, mint feljebbvalóét, 
úgy képviseled Te a Végtelen Isten hatalmát, és minden teremtmény 
engedelmeskedik szavadnak. Parancsolhatod, hogy a betegség távozzék, s az 
engedelmeskedni fog Neked. Felszólíthatod mennyei követeidet, s ők 
részesíthetnek az éltető erőben. Csak szólj egy szót, és meggyógyul az én 
szolgám. 
  ’Jézus pedig ezeket hallván, elcsudálkozék őrajta; és hátrafordulván monda az 
őt követő sokaságnak: Mondom néktek, ilyen hitet Izráelben sem találtam!’ (Lk 
7: 9) A századoshoz pedig így szólt: ’Legyen néked a te hited szerint. És 
meggyógyult annak szolgája abban az órában’ (Mt 8 :13).” 

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

GYÜLEKEZETI HÍREK 

 

2021. JÚNIUS 26. 
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN! 

ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 
 
 

 

„És felelvén a százados, monda: Uram, nem vagyok 
méltó, hogy az én hajlékomban jöjj; hanem csak 
szólj egy szót, és meggyógyul az én szolgám.” 

 Mt 8:8 


