
A MAI PROGRAM     KÖZLEMÉNYEK 

  Naplemente 18:41 

9:30                                                 SZOMBATISKOLA 

 
Áhítat   Tyentés László  
Szombatiskola   Az apostolok cselekedetei 
   Cézáreai fogság  
 

10:50 ISTENTISZTELET 

 
Hirdetések  Bugyi Krisztián  

 Óravezető  Vízvári Aladár  
Kezdő ének  „Én Uram, teremtőm…”                                35:1-3 

 Ima   Vízvári Aladár  
 Szolgálat   
 Tized- és adományok begyűjtése 

Hálaige   Tajti Enikő                                        Zsolt 20:2-6 
Hálaima   Tyentés Emese 
Gyermektörténet Zarkáné Teremy Krisztina  
Vers   Tokics Ildikó 
Szolgálatok   

 Igeolvasás  Tajti Enikő                                     Zsolt 84:11-13                                                                  
 Igeszolgálat  Zarkáné Teremy Krisztina        
    Az Úr házában 

Ének   „Vonj engem, Jézus, mind közelebb…”           200:1-2 
Ima   Zarkáné Teremy Krisztina  
Távozó ének            „Ó! égi jó Atyánk…”       334:1 
   

18:00  SZOMBATZÁRÓ ÁHITAT   
     

    Zarkáné Teremy Krisztina  
    Az igazi kincs – Mt 13:45-46 

 

PÉNTEK 
 

18:00 SZOMBATKEZDŐ ÁHÍTAT  ZARKA PÉTER    
     

SZOMBAT 
 

9:30 SZOMBATISKOLA   Az apostolok cselekedetei 
    A római út 
 
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: Biber-Trombitás Ildikó, dr. Bíró Dániel és családja, Birtalan 
István és felesége, Boda Arthur, Boda László, Borbáth Attila és családja, Boros 
Sándor és családja, Bögi Lóránt, Brájer Antalné, Bugyi Krisztián és felesége 
Betegeink: Balogh Lászlóné, Cserbik Jánosné Piroska, Gál Ivánné, Molnár Ilona, 
dr.Saáry Istvánné, Takács Lajos és felesége 
Imakérések: Imádkozzunk Dán Sándor beteg édesanyjáért, Hangyás Lilikéért és 
olasz testvérünk, Benjámin súlyosan beteg ismerőséért, Ritáért.  
A Területről: Pécsi Gyülekezet – Petőh Imre lelkész 

Szeretettel ajánljuk a gyerekek, fiatalok figyelmébe a Bibliai Olimpia idei fordulóját. 
Kérjük, hogy szeptember 29-éig Pacsai Tecánál jelentkezzenek az egyéni 
érdeklődők és a csapatok. Idén a téma: Józsué könyve. (bibliaiolimpia.org) 

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

Ma is lesz 12 órától csengettyű- és 12.30-tól furulyaoktatás. Várjuk a gyerekeket!  

Szeptember 19-én, szerdán 18 órától Orvoskoncert lesz gyülekezetünkben. 
Hívunk mindenkit szeretettel! 

Szeptember 24-én, hétfőn 18 órakor lesz a Bibliai Szabadegyetem következő 
előadása. Cím: Isten városokban élő népe. Előadó: Stramszki István. Szeretettel 
várjuk az érdeklődőket!   

Kirándulni megyünk szeptember 30-án vasárnap. Találkozó 9 órakor az Árpád 
hídi autóbusz-állomáson, cél: Pilisborosjenő. A 9 km-es túrán több látnivaló is lesz. 

Október 6-án, szombaton délelőtt úrvacsorai istentiszteletünk lesz. 
Emlékeztessük erre a testvéreket. 

Október 6-án, szombaton délután az Unió Ifjúsági Osztálya szervezésében 
ifjúsági zenés hálaadó istentisztelet lesz gyülekezetünkben.  

Október 7-én, vasárnap 15 órától ismét Tesz-Vesz Gyülekezetet szervezünk. 
Kérjük hívjatok kisgyermekes családokat erre az alkalomra. 

Ma és a jövő szombaton is gyülekezetünk számára gyűjtjük adományainkat. 
Akik támogatni tudják gyülekezetünk technikai fejlesztését, 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 

http://bibliaiolimpia.org/


                                       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 szomszédaink 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 G. White: A Szentlélek eljő reátok – Az éneklés ajándéka c. fejezetből) 

GYÜLEKEZETI HÍREK 
 

2018. SZEPTEMBER 22. 
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN! 

ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 
 

 

KÜLÖN SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK 
GYÜLEKEZETÜNKBEN A GYERMEKKÓRUSOKAT 

ÉS KÍSÉRŐIKET! 


