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Hirdetések  Chelcea Dorin/Tálas Enikő 

Óravezető  Dr.Szabó János/Bugyi Krisztián  

Kezdő ének  „Legyen szívünk mindig vidám…”                  222:1-3 

 Ima   Dr.Szabó János/Bugyi Krisztián  

 Tized- és adományok begyűjtése 

Hálaige, hálaima Pacsai Ime/Baksa Anikó                    Joel 2:24-25 

Szolgálat  Anyák napi ünnepély – gyermekek szolgálata 

Igeszolgálat  Dr. Szabó János                     1Kor. 13. fejezete                             

„Mi az ami végül megmarad?” 

Ima   Dr. Szabó János 

Záró ének            „Mily édes vagy te szeretet…”                          107:1-4 

 

                                                                                     

SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK AZ  

ÉDESANYÁKAT! 

 

 

                               
 

 
SZOMBAT 

 

9:30/11:00  HELI-OTAMO CSIZMADIA 
 

           
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: Dr. Abaházi Attila és felesége, Abaházi Zoltán és családja, Ács 
Ernőné, dr. Ádám Endre, Bácsi Miklós és felesége, Bajusz Erika, Bakó Mária, Baksa 
Gábor és családja 
Betegeink: Ács Ernőné Éva, Sipka Istvánné Julika és kisebbik fia 
Imakérések: Sok testvér felgyógyult a vírusfertőzésből az elmúlt időszakban, hála 
legyen a jó Istennek ezért! Sajnos veszteség is érte testvéreinket, a gyülekezetünket, 
kérjük imádkozzunk gyászoló testvéreinkért! 
Gondoljunk imáinkban a Kisgyörgy családra, Gábor Gábor családjára, akik a 
közelmúltban vesztették el szeretteiket.  
Köszönjük az imákat a súlyosan beteg Rácz Mária testvérért (más körzetben tag), jó 
híreket hallottunk felőle, de továbbra is szüksége van az imákra.  
Katranicz Ferenc testvér lakóhelye leégett, imádkozzunk érte és a testvérért, akinél 
lakott, hogy az Úr segítsen a lakhatásuk megoldásában.  
 

A Területről: Érdi gyülekezet, Stramszki István lelkész 
 

 
 
 

Tálas Enikő, a Tábea Osztály vezetője nagyon köszöni azon testvérek támogatását, 
akik élelmiszer adományaikkal segítették az elmúlt nehéz időszakban a rászorulókat! 
Sok családnak nagyon fontos volt ez az odafigyelés! Köszönjük a gyermekotthonnak 
küldött adományokat is! 

Pacsai Teca kéri, hogy a nyári Gyermekiskolai Tábor részvételi díjának előlegét jövő 
szombaton hozzák a szülők. 

Ma 10.35-10.55 perc között Gyülekezetünkben Testvérgyűlést tartunk, ahol a 
június 6-ai Dunamelléki Egyházterület XX. Konferenciai Ülésére megválasztandó 
gyülekezeti küldötteink jelölési folyamata kezdődik el.  

Megjelent az Advent Kiadó új könyve: Ty Gibson: Örökkévaló szeretettel szeretlek! 
(1990,- Ft), és Kiadóban néhány kiadvány akciós áron kapható: Ellen G. White: Az 
utolsó napok eseményei (1.500,- Ft helyett 790,- Ft), Don Hawley: Kezdj el élni! 
(690,- Ft), Kárpáti Petronella: Oltalomra vágyunk (390,- Ft), Moldován Vilmos: 
Tovább kell vinnetek (290,- Ft).  

A Dunamelléki Egyházterület és az Adventista Teológiai Főiskola online igehirdetői 
képzését tart 2021. május 16-án, 9:00–13:30 között.  

Ma a Transzeurópai Divíziónak adakozunk, akik a katasztrófa és éhínség enyhítésére 
fordítják az adományokat. Jövő szombaton, gyülekezetünk szükségleteire gyűjtjük 
adományainkat. 

AKIKÉRT A KÖVETKEZŐ HÉTEN IMÁDKOZUNK: 

 

HÍREINK 

 

9:30/11.00      ISTENTISZTELET 

JÖVŐ HETI PROGRAMJAINK 

 

 



                             BIZTONSÁG SZERETET ÁLTAL                                                        
 
 

„A szeretet szolgálatának hatalma. - A szeretetnek csodálatos hatalma van, 
mert Istentől ered. Ha megtanulnánk a szelíd feleletet, amely ’... elfordítja a 
harag felgerjedését...’ (Példa 15:1), a szeretetet, amely ’..hosszútűrő, kegyes...’ 
(1Kor 13:4), ’...sok vétket elfedez’ (1Pt 4:8), milyen gyógyító erejű lenne 
életünk! Mennyire átalakulna életünk! Földünk a mennyhez lenne hasonlóvá 
és annak előíze lehetne. 
  Ez értékes leckéket oly egyszerűen taníthatjuk, hogy a kisgyermekek is 
megértik. A gyermeki szív érzékeny és fogékony. Ha idős korunkban is 
olyanok lennénk, ’...mint a gyermekek’ (Mt 18:3), ha megtanulnánk 
Megváltónk egyszerűségét, szelídségét és gyengéd szeretetét, akkor nem 
lenne nehéz számunkra, hogy megérintsük a kicsinyek szívét és megtanítsuk 
őket a szeretet gyógyító szolgálatára. Világi szemszögből nézve a pénz 
hatalom, de keresztény szemmel tekintve a szeretet a hatalom. Ez az alapelv 
szellemi és lelki erőt foglal magában. A tiszta szeretetnek különleges hatalma 
van a jó cselekvésére és nem tehet semmi mást, csak jót. Megakadályozza az 
egyenetlenséget, a nyomorúságot, és a legigazabb boldogságot hozza. A 
gazdagság gyakran befolyás a rombolásra és a pusztításra. A kényszer erős 
arra, hogy kárt tegyen, de a tiszta szeretet tulajdona az igazság és a jóság. 
A szeretet olyan palánta, amelyet táplálnunk kell. - Az otthon legyen a 
legtisztább és legmagasztosabb szeretet központja. A békét, az összhangot, a 
szeretetet és a boldogságot kitartóan kell ápolnunk mindennap, míg végül ez 
értékes dolgok megmaradnak a család tagjainak szívében. A szeretet 
palántáját gondosan kell táplálni, különben elhal. Minden jó elvet ápolnunk 
kell, ha azt akarjuk, hogy viruljon lelkünkben. Ki kell irtanunk azt, amit Sátán 
ültet el szívünkben: az irigységet, a féltékenységet, a gonosz gyanakvást, a 
gonosz beszédet, a türelmetlenséget, az előítéletet, az önzést, a kapzsiságot és 
a hiábavalóságot. Ha megengedjük, hogy e gonosz dolgok szívünkben 
maradjanak, akkor olyan gyümölcsöket teremnek, amelyek sokakat 
megfertőznek. Ó! mily sokan ápolják azokat a mérges növényeket, amelyek 
tönkreteszik a szeretet értékes gyümölcseit és beszennyezik a lelket.” 
 

(Ellen G. White: Boldog otthon – Biztonság szeretet által c. fejezetből)  

 

GYÜLEKEZETI HÍREK 

 

2021. MÁJUS 8. 
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN! 

ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 
 

 

„Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok 
is, szeretet pedig nincsen énbennem, olyanná 

lettem, mint a zengő érc vagy pengő cimbalom.” 

1Kor 13:1 


