
A MAI PROGRAM     KÖZLEMÉNYEK 

  Naplemente 18:39 
 

9:30                                                 SZOMBATISKOLA 
 
Áhítat    Orbán Zoltán  
Tanulmány   A GALÁCIAI LEVÉL  

    Az evangélium és az egyház  
 

10:50 ISTENTISZTELET 

 

 Hirdetések  Tálas Enikő     
 Óravezető  Vízvári Aladár     

Kezdő ének  „Egek nagy királya…”                                  32:1-3 
 Ima   Vízvári Aladár    
 Szolgálat 
 Tized- és adományok begyűjtése 

Hálaige   Hadházi-Borsos Réka                  1Krón 29:17-18 
Hálaima   Kormos Gábor   
Gyermektörténet            Paraghy Gábor    
Szolgálatok   

 Igeolvasás  Hadházi-Borsos Réka                            1Kor 13:11                        
 Igeszolgálat  Zarka Péter   
    A fontos gyermekkor!   

Ének   „Veled járok, Üdvözítőm…”                         202:1-2 
Ima   Zarka Péter  
Távozó ének             „Áldja Isten éltünket…”                                     329 
 

18:00 SZOMBATZÁRÓ ÁHÍTAT 
         

Zarka Péter  
Az ének segít kiemelkedni a gondokból  

 

PÉNTEK 
 

18:00 SZOMBATKEZDŐ ÁHÍTAT  Horváth Péter     
 
 
     

SZOMBAT 
 

9:30 SZOMBATISKOLA  A GALÁCIAI LEVÉL 
Dicsekedés a keresztben   

     

10:50 ISTENTISZTELET Zarka Péter  
        
18:00 SZOMBATZÁRÓ ÁHÍTAT    Zarka Péter  
 
 

     
KEDD ESTE  18:00 SZOMBATISKOLAI TANÍTÓGYŰLÉS 
SZERDA   10.00 IMAÓRA 
 
 

AKIKÉRT A KÖVETKEZŐ HÉTEN IMÁDKOZZUNK: 
 

Gyülekezetünkből: Szentes Klára, Szentgyörgyi Katalin, Szigeti Balázs és családja, 
dr. Szigeti István és felesége, Szigeti László, Szilágyi Kálmán és felesége, Szilvássyné 
Sajgó Mária, Szövérfi Ernő és családja, Sztrojiny Csaba és felsége 
 

Betegeink: Brust Zsuzsa, Gál Ivánné, Kokovai Sándorné Ili, dr. Saáry Istvánné Ibi, 
Takács Lajos és felesége 
 

Imakérések: Kérjük a testvéreket, hogy imádkozzunk továbbra is Hangyás Liliért. 
 

 

A Területről: Pécsi Gyülekezet, Barcs gyülekezetalapítás – Petőh Imre lelkész 
  

Szeretettel köszönjük a gyermekiskolai kórustalálkozóra érkezett vendégeinket és 
kívánjuk, hogy áldásos napot töltsenek itt a gyülekezetben. Szeretettel hívjuk a 
vendég kórusokat és családtagjaikat istentisztelet után közös ebédre. 

Egy idős adventista testvérnő szeretné kiadni külön bejáratú bútorozott szobáját 
adventista nőnek vagy férfinak. Akit érdekel, keresse meg Molnár Imre testvért, aki 
megadja a testvérnő telefonszámát. 

Ádám Endre testvérünk szeretettel hív mindenkit a Mátyás templomba a holnap, 
szeptember 24-én vasárnap este 19.30-kor kezdődő Mozart Requiem előadásra. 
Belépődíj nincs. 

Szeptember 25-én, hétfőn 18 órakor lesz gyülekezetünkben a Bibliai 
Szabadegyetem következő előadása. Címe: Példázat az elveszett juhról, a tékozló 
fiúról. Előadó: Zarka Péter. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!  

Szeptember 30-án, jövő szombaton közvetlenül a délelőtti istentisztelet után 
testvérórát tartunk a DET gyülekezetünk 2012-2013-as évre vonatkozó tized 
bevételének revíziós helyzetével kapcsolatosan. 

Október 1-jén, vasárnap 15 órától folytatódnak a Tesz-Vesz Gyülekezet alkalmak. 
Kérjük hívjátok az ismerős családokat, gyermekeket ezekre az alkalmakra.  

Október 7-én, szombaton úrvacsora lesz gyülekezetünkben. Kérjük a 
diakónusokat, értesítsék erről a hozzájuk beosztott testvéreket. 

Ma és a jövő héten is gyülekezetünk céljaira gyűjtjük adományainkat.

HA ISTEN ÉLTET, A JÖVŐ HÉTEN 

ÁLLANDÓ HÉTKÖZNAPI ALKALMAINK 

HÍREINK 



                                     AZ ÉNEKLÉS AJÁNDÉKA                                                                        
 
 

„’Hogy van hát? Imádkozom a lélekkel, de imádkozom az értelemmel is; 
énekelek a lélekkel, de énekelek az értelemmel is.’(1Kor 14:15)  
Az Úr felszólítja népét különböző missziós feladatok vállalására, hogy vessék be 
a hálót a mélyvízbe. Annak a munkának, melyet szomszédjaink és barátaink 
körében az Úr elvár tőlünk, csupán kis részét végezzük el. A szegények, betegek 
és gyászolók iránti kedvességgel és érdeklődéssel utat nyithatunk az igazságnak 
szívük felé. A szolgálat ilyen lehetőségeit nem szabad elszalasztani. Ez a 
legnagyobb missziós szolgálat, melyet csak megtehetünk. Az igazság szeretet- és 
részvétteljes bemutatása összhangban van Krisztus tanításával, melyet 
tanítványainak mondott, amikor elküldte őket az első misszióútra.  
Szükség van azokra is, akik az éneklés ajándékát kapták meg. Az ének az egyik 
leghatásosabb eszköz, mely által a lelki igazságok az emberek szívéig hatolnak. 
Gyakran az ének szövege által megnyílnak a bűnbánat és a hit forrásai. A fiatal 
és idősebb gyülekezeti tagokat egyaránt nevelni kell arra, hogy induljanak el és 
hirdessék az üzenetet a világ számára. Ha alázatosan járnak, az angyalok velük 
mennek és megtanítják őket, hogyan imádkozzanak, énekeljenek és hirdessék az 
evangélium üzenetét a ma élő embereknek.  
Fiatal férfiak és nők, vállaljátok a munkát, mellyel Isten megbízott bennünket! 
Krisztus megtanít, hogyan kamatoztasd adottságaidat nemes célokra. A 
Szentlélek befolyása alatt, amíg másokat tanítasz, értelmed megvilágosodik, s 
képes leszel úgy bemutatni az Ige szavait, hogy újnak tűnnek és rendkívül szépen 
hangzanak hallgatóidnak. Imádkozz, énekelj és hirdesd az Igét...  
Isten azt akarja, hogy amit népe tőle megkap, azt tovább is adja a világnak. 
Elfogulatlan és önzetlen tanítványokként tovább kell adniuk, amit az Úr nékik 
adott. Ahogy bekapcsolódsz a munkába, bármilyen eszköz által éred is el az 
embereket, győződj meg afelől, hogy inkább elhárítod-e az előítéletet, mintsem 
megteremted azokat. Tanulmányozd át Krisztus életét, és az ő példája nyomán 
úgy munkálkodj, ahogy Ő tette.” 
 
 

 
(Ellen Gould White: A Szentlélek eljő reátok  – Az éneklés ajándéka c. fejezet) 

 

 
GYÜLEKEZETI HÍREK 

 

2017. SZEPTEMBER 23. 
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN! 

ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 
 
 

 
 

Külön szeretettel köszöntjük gyülekezetünkben a 

gyermekkórus találkozó résztvevőit! 


