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  Naplemente 18:26                                                               
                       

 
 

Hirdetések             dr. Abaháziné Oláh Enikő/Szigeti Gabriella 
Óravezető  Dr. Szabó János/Tyentés László    

Kezdő ének  „Szeretni vágylak Jézus Téged…”                     220:1                     

 Ima   Dr. Szabó János/Tyentés László 

 Tized- és adományok begyűjtése 

Hálaige, hálaima              Molnár András/Szentes Klára        5Móz 8:17-18 

Gyermektörténet            - /Vízvári Aladár  

Szolgálat  Tarjáni Anikó – ének/  

   Baritz Orsolya és Reibl Zsófia – duett  

-/Gergely Ilona - vers 

Igeszolgálat  Dr. Szabó János                    Jakab 5:19-20                                                        

Szeretetben élni 

Ima   Dr. Szabó János  

Záró ének             „Lelkem készülj serényen…”            299:1-2 

 

 
 
SZOMBAT 
 

9:30/11:00  ISTENTISZTELET        ÚRVACSORAI ISTENTISZTELET 
              DR. TOKICS IMRE, DR. 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: Hangyás Roland és családja, Hangyás-Jakó Eszter és családja, 
Hegyi Gabriella, Hugyecz Katalin, Hunka Aranka, Illés Katalin, Illés Ljudmilla, 
Iordache Gabriella és családja, Jakab Emőke, Jakó Gyula és felesége, Józsa Gábor, 
Juhos János és felesége, Kabai Józsefné 
Betegeink: Cserbik Jánosné Piroska, Nagyné Gál Vilma, Korondi Erzsébet, Molnár 
Szabó Ilona, Nagy György, Nyári István  
Imakérések: Imádkozzunk Sztrojiny Botondért és Balla Zsuzsanna lányának 
gyógyulásáért 
A Területről: Ráckeve – Bihari Csaba lelkész 
 
 

Örömmel értesítjük a gyülekezetet, hogy Barbara Bucur, azaz 
Takács Barbara Orsolya és Mario Bucur kislánya, Ariana Maria 
(3870gr) 2020. szeptember 22-én megszületett. Kívánjuk, hogy 
a jó Isten vigyázzon rá és áldja meg az egész családját!  

Nagyné Gál Vilma testvérünk túl van a műtéten, köszöni az 
imákat és kéri, hogy a felépüléséig folytassuk az imádkozást. 

Pacsai Teca kéri az iskolás gyerekek szüleit, hogy az 
iskolakezdési támogatást vegyék át tőle ma délben a gyermekiskolai teremben. 

Dr. Szigeti Jenő testvér búcsúztatása holnap 15 órai kezdettel a péceli 
Unióközpontban lesz. Néhány nappal később, szűk családi körben helyezik végső 
földi nyughelyére. (Néhány tudnivaló a kb. kétórás szabadtéri gyászistentisztelettel 
kapcsolatban: a kézfogás mellőzését, szabadtéren a maszk viselését kérik, csak 
korlátozott számú ülőhely lesz az udvaron felállított sátorban, az Unióközpont 
területén nem lesz lehetőség parkolásra.) 

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

Ma gyülekezetünk szükségleteire adakozunk, jövő szombaton a Dunamelléki 
Egyházterület beruházásaira gyűjtjük adományainkat. 

 

AKIKÉRT A KÖVETKEZŐ HÉTEN IMÁDKOZUNK: 

 

HÍREINK 

 

9:30/11.00      ISTENTISZTELET 

 

JÖVŐ HETI PROGRAMJAINK 

 

ÁLLANDÓ HÉTKÖZNAPI ALKALMAINK 

 



                                  „SOK BŰNT ELFEDEZ”                                                                   
 
 

" Ha erősek vagyunk, emeljük föl a gyengék kezét. A dicsőség angyalai, akik 
mindig a mennyei Atya arcát szemlélik, örülnek, ha a kicsinyeket 
szolgálhatják. 
Különös gondjuk van azokra a remegő lelkekre, akiknek jellemvonásaiban 
sok kifogásolnivaló van. Az angyalok mindig ott állnak, ahol a leginkább 
szükség van rájuk, azokkal harcolnak, akik a legkeményebb csatát vívják az 
énnel, akiknek körülményei a legkilátástalanabbak. Ebben a szolgálatban 
közreműködnek Krisztus igaz követői. Ha az egyik e kicsinyek közül csatát 
veszít és rosszat tesz neked, a te feladatod, hogy keresd a gyógyulását. Ne várj 
rá, amíg megteszi az első lépést a megbékélés felé. ’Mit gondoltok? - kérdezte 
Jézus - Ha valamely embernek száz juha van, és egy azok közül eltévelyedik: 
vajon a kilencvenkilencet nem hagyja-é ott, és a hegyekre menvén, nem 
keresi-é azt, amelyik eltévelyedett? És ha történetesen megtalálja azt, bizony 
mondom néktek, inkább örvend azon, mint a kilencvenkilencen, amely el 
nem tévelyedett. Ekképpen a ti mennyei Atyátok sem akarja, hogy egy is 
elvesszen e kicsinyek közül’ (Mt 18:12-14). 
A szelídség lelkével ’ügyelvén magadra, hogy meg ne kísértessél te magad is’ 
(Gal 6:1), menj a tévelygőhöz, és ’dorgáld meg őt négy szem között’ (Mt 
18:15). Ne hozd szégyenbe, ne teregesd ki hibáját mások előtt, ne hozz 
gyalázatot Krisztusra olyan ember vétkének, tévedésének nyilvános 
feltárásával, aki az Ő nevét viseli. Az igazságot sokszor nyíltan el kell mondani 
a tévelygőnek, hogy belássa hibáját és megújulhasson. Nem szabad azonban 
bíráskodnod vagy ítélkezned. Ne próbáld magadat igazolni. Minden 
erőfeszítésed gyógyulására irányuljon. Lelki sebek kezelésekor a 
legtapintatosabb érintésre, a legkifinomultabb érzékenységre van szükség. 
Csakis a Kálvária Szenvedőjéből áradó szeretet győzedelmeskedhet itt. 
Gyöngéd szelídséggel kezelje testvér a testvért, mint aki tudja: ha sikert ér el, 
’lelket ment meg a haláltól’ és ’sok bűnt elfedez’ (Jak 5:20).” 

 
(Ellen G. White: Jézus élete – Ki a nagyobb? c. fejezet)  

 
 

GYÜLEKEZETI HÍREK 

 

2020. SZEPTEMBER 26. 
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN! 

ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 
 

 
 

„Tudja meg, hogy a ki bűnöst térít meg az ő 
tévelygő útjáról, lelket ment meg a haláltól és        

sok bűnt elfedez.” 

Jakab 5:20 


