
A MAI PROGRAM     KÖZLEMÉNYEK 

  Naplemente 19:24 

9:30                                                 SZOMBATISKOLA 

 
Áhítat   Chelcea Dorin  
Szombatiskola   Az apostolok cselekedetei 
   A második misszióút 
 

10:50 ISTENTISZTELET 

 
Hirdetések  Chelcea Dorin  

 Óravezető  ifj. Fekete István  
Kezdő ének  „Imádjuk őt, mint a szentségnek Istenét…”       20:1-3 

 Ima   ifj. Fekete István   
 Szolgálat 
 Tized- és adományok begyűjtése 

Hálaige   Hadházi-Borsos Réka                   5Móz 23:21,23 
Hálaima   Rácz János 
Szolgálatok   

 Igeolvasás  Hadházi-Borsos Réka                   2Krón 20:17-22                                                                     
 Igeszolgálat  Molnár Imre             
    Énekkel nyert csaták  

Ének   „Ó! áldjuk most őt, az égi királyt…”                36:1-2 
Ima   Zarka Péter 
Távozó ének            „Ó! égi jó Atyánk…”       334:1 
   

16:00 ZENEI ÁHÍTAT   
     
     
   

Molnár Imre 
Zenei áhítat – Bizony jövel Uram Jézus! 
 
 

 

PÉNTEK 
 

18:00 SZOMBATKEZDŐ ÁHÍTAT  ZARKA PÉTER    
     

SZOMBAT 
 

9:30 SZOMBATISKOLA   Az apostolok cselekedetei 
    A harmadik misszióút 
 
10:50 ISTENTISZTELET BIHARI CSABA 
    
 

18:00 SZOMBATZÁRÓ ÁHÍTAT     BIHARI CSABA  
  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KEDD ESTE  18:00 SZOMBATISKOLAI TANÍTÓGYŰLÉS 
SZERDA   10.00 IMAÓRA 
 

 

AKIKÉRT A KÖVETKEZŐ HÉTEN IMÁDKOZZUNK: 
 

Gyülekezetünkből: Vincze Katalin és családja, Virágné Vass Klára, Vízvári Aladár 
és felesége, Wendler Tiborné, William Poku Aduse és felesége, Zarka Dénesné, 
Zarka Péter és családja, Zemplényi Artúrné  
Betegeink: Balogh Lászlóné, Gál Ivánné, Gergely Mária, Gravuj Anna, Hugyecz 
Katalin, Molnár Ilona, dr. Saáry Istvánné Ibi, Takács Lajos és felesége, Ürge 
Károlyné 
Imakérések: Imádkozzunk Dán Sándor beteg édesanyjáért, Hangyás Lilikéért és 
olasz testvérünk, Benjámin súlyosan beteg ismerőséért, Ritáért.  
A Területről: Nemesvámosi Gyülekezet – Kalocsai Tamás és Szabó Attila lelkészek 

Gyülekezetünk gyermekkórusa zongoristát keres. Aki zongoratudásával szívesen 
segítené a gyermekek szolgálatát, kérjük keresse meg Baksa Anikót. 

Szeretettel köszöntjük a Lovasberényi Gyülekezet 
kórusát és vendégeinket a gyülekezetünkben. 
Köszönjük a szolgálatokat!  

Szeretettel várunk mindenkit a ma 16 órakor 
kezdődő zenés áhítatra, ahol ismét hallhatjuk a 
Lovasberényi Gyülekezet énekkarát. 

Kisgyermeket nevelő szülők részére szervezünk egy 
sorozatot az őket érdeklő, gyermekneveléssel kapcsolatos témákról. Szeretnénk 
ezért egy előzetes megbeszélést tartani a szülőknek szeptember 8-án, jövő 
szombaton délben az istentisztelet után a tárgyaló szobában. Hadházi-Borsos 
Réka várja az anyukákat, apukákat erre a megbeszélésre. 

Szeptember 22-én, szombaton gyermekiskolai kórustalálkozó lesz 
gyülekezetünkben. 

Ma gyülekezetünk számára adakozunk, jövő szombaton a Generál Konferencia 
világmissziós céljaira gyűjtjük adományainkat.  
Gyülekezetünk technikai fejlesztése tovább folytatódik. Akik támogatni tudják ezeket a 
fejlesztéseket, kérjük, hogy adományaikat a tizedborítékban vagy az adománygyűjtő 
kosarakban helyezzék el. Szeretnénk emlékeztetni gyülekezetünk tagjait, hogy aki teheti, 
lehetősége szerint járuljon hozzá gyülekezetünk havi fenntartási költségeihez 3.600 Ft-tal. 
Köszönjük segítségeteket! 

 

HA ISTEN ÉLTET, A JÖVŐ HÉTEN 

ÁLLANDÓ HÉTKÖZNAPI ALKALMAINK 

HÍREINK 



                                        AZ ÉNEK HATALMA                                                                        
 
 

„A Biblia énekeinek történetei telve vannak a zene és az ének gyakorlásának 
buzdításával. Ez áldást jelent. A zenét azonban gyakran megrontják, hogy gonosz 
célokat szolgáljon, és így a kísértésnek legcsábítóbb eszközévé válik. Helyesen 
felhasználva Isten értékes ajándéka, melynek célja az, hogy gondolatainkat 
magasztos és nemes tárgyakra irányítsa, hogy lelkünket ihlesse és megnemesítse.  
Hajdanában Izrael gyermekei a pusztán át vándoroltak, és útjukat szent énekek 
dallamával vidították fel. Isten ma is megparancsolja gyermekeinek, hogy 
énekekkel örvendeztessék meg zarándokéletüket. Az Úr Igéjének szavait énekek 
által rögzíthetjük meg emlékezetünkben a legjobban. Az ilyen énekeknek 
csodálatos hatalmuk van, mert megzabolázzák nyers, neveletlen természetünket, 
felüdítik gondolatainkat, felébresztik rokonszenvüket, előmozdítják 
cselekedeteink összhangját, és száműzni a homályt, bánatot, balsejtelmet, 
amelyek megsemmisítik bátorságunkat és elgyengítik erőfeszítéseinket.  
Az ének az egyik leghatásosabb eszköz arra, hogy bevésse a szívekbe a lelki 
igazságokat. A szorongatott, a kétségbeesés határán álló hívőnek eszébe jut Isten 
néhány Igéje vagy egy régen elfelejtett gyermekkori ének és a kísértés elveszti 
erejét felette. Élete új jelentőséget nyerve új célkitűzéseket, bátorságot és örömöt 
tud másoknak is adni.  
Az ének nevelő hatásának értékét sohase veszítsük szem elől. Énekeljünk 
otthonunkban kedves, tiszta énekeket, akkor kevesebbet fogunk szólni az 
elítélendő megrovás szavait, hanem inkább több reményt, vidámságot és örömöt 
árasztunk szét mindenfelé. Énekeljünk az iskolában, így a gyermekeket közelebb 
vonjuk Istenhez, tanítóihoz és egymáshoz!  
Az ének mint az istentisztelet szerves része, ugyanolyan fontos tényezője a 
vallásos szolgálatnak, mint az ima. Sok ének valóban ima. Ha a gyermeket 
megtanítjuk ennek felismerésére, akkor többet fog gondolkodni az énekelt 
szavak jelentőségére, és fogékonyabb lesz befolyásuk iránt.  
Amikor Megváltónk a Végtelenség küszöbéhez vezet bennünket, Isten 
dicsőségétől ragyogó arccal felfoghatjuk a trón körüli mennyei kar dics- és 
hálaénekeit. Amikor az angyalok énekének visszhangja felcsendül földi 
otthonunkban, szíveinket közelebb vonja a mennyei énekesekhez. Így a menny 
közössége már ezen a földön megkezdődik számunkra. A mennyei dicséret 
alaphangját ezen a földön kell megtanulnunk.  
 
     (Ellen G. White: Előtted az élet – Költészet és ének c. fejezetből) 

GYÜLEKEZETI HÍREK 
 

2018. SZEPTEMBER 1. 
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN! 

ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 
 

 

 

„Tanácsot tartván pedig a néppel, előállította az Úr 
énekeseit, hogy dicsérjék a szentség ékességét, a sereg előtt 
menvén, és mondják: Tiszteljétek az Urat, mert örökkévaló 

az Ő irgalmassága.” 

2Krón 20:21 


