
A MAI PROGRAM     KÖZLEMÉNYEK 

  Naplemente 17:44 

9:30                                                 SZOMBATISKOLA 
 
Áhítat    Bugyi Krisztián 
 
Tanulmány   A SZENTLÉLEK ÉS A LELKISÉG 
    A Szentlélek, az Ige és az imádság 

  
10:50 ISTENTISZTELET 

 

 Hirdetések  Tyentés László  
 Óravezető  Bugyi Krisztián 

Kezdő ének  „Az Isten fényes trónjánál…”                          25:1-4 
 Ima   Bugyi Krisztián 
 Szolgálat 
 Tized- és adományok begyűjtése 

Hálaige   Tajti Enikő                                      1Tim 6:17-18 
Hálaima   Tyentés Emese 
Gyermektörténet Pörnekiné Csige Eleonóra 
Szolgálatok   

 Igeolvasás  Tajti Enikő                                                 1Pt 2:9    
 Igeszolgálat  Pörneki Attila         
    Aktív várakozás 

Ének   „Jézus Krisztus jön a felhőn…”                      135:1-4 
Ima   Pörneki Attila 
Távozó ének             „Áldja Isten éltünket…”                                     329 

 
16:00 SZOMBATZÁRÓ ÁHÍTAT 
     

    Pörneki Attila 
    Advent Kamarazenekar  

 

PÉNTEK 
 

18:00 SZOMBATKEZDŐ ÁHÍTAT Stramszki István 
     

SZOMBAT 
 

9:30 SZOMBATISKOLA  A SZENTLÉLEK ÉS A LELKISÉG 
A Szentlélek megszomorítása és a munkájával 
szembeni ellenállás  

     

10:50 ISTENTISZTELET Zarkáné Teremy Krisztina – Ifjúsági imahét 
    Isten szavának fontossága 1Pt 1:24-25 
        
     

16:00 SZOMBATZÁRÓ ÁHÍTAT    Zarkáné Teremy Kisztina - Luther döntése 
            

 

KEDD ESTE  18:00 SZOMBATISKOLAI TANÍTÓGYŰLÉS 
 

 

AKIKÉRT A KÖVETKEZŐ HÉTEN IMÁDKOZZUNK: 
 

Gyülekezetünkből: Ócsai Sándor és felesége, Oláh Istvánné, Orbán Gábor, Orbán 
Zoltán és felesége, Orosz Istvánné, Örsi Mária, Pacsai Imre és családja, ifj.Pacsai 
Imre és családja, Paniti Zoltán, Papp János és felesége 
 

Betegeink: Balogh Sándorné, Gál Ivánné, Halász Istvánné Márti, dr. Lukács Pálné 
Rózsika, Mailinger Ferenc, Mailinger Ferencné Magdika, Szabó Miklósné Klára, dr. 
Saáry Istvánné Ibi  
Imakérések: Imádkozzunk Újvárosi Jutka gyógyulásáért és Hangyás Liliért, akinek 
március 14-én lesz egy komoly műtétje 
 

A Területről: Budapest Nemzetközi Gyülekezetalapítás – Otamo-Csizmadia Heli 
lelkész 

Megkaptuk az udvar befedéséhez az Önkormányzat engedélyét. Kérjük a gyülekezet 
tagjait, hogy a munkálatok költségeihez lehetőségeik szerint járuljanak hozzá. 

Gyülekezetünk gondnokot keres áprilistól. Jelentkezni lehet Zarka Péternél. 

Terézvárosi gyermekénekkarunkba várunk énekelni és zenélni szerető és vágyó 
gyermekeket 6-18 éves korig. A kórussal rendszeresen szeretnénk szolgálni 
gyülekezeten belül és kívül egyaránt. A kóruspróbák kb. 30 percesek és szombaton-
ként az istentisztelet után az emeleten vannak megtartva. Jelentkezni Baksa Anikónál 

A fiatalok figyelmébe ajánljuk a faliújságon található, egyházunk Ifjúsági Osztálya 
által írt levelet, mely a márciusi programlehetőségeket tartalmazza.  

Az istentiszteleteinket interneten követőket tájékoztatjuk, hogy már androidos 
telefonon is figyelemmel kísérhetik az online közvetítéseinket. 

Istentisztelet után, 13 órakor közös étkezésre hívjuk az Advent Kamarazenekar 
tagjait gyülekezetünk tagjaival együtt.  

Ma 16 órakor, a szombatzáró áhítaton ismét hallhatjuk a kamarazenekar szolgálatát.  

Március 13-án, hétfőn 18 órakor tartjuk a Bibliai Szabadegyetem következő 
előadását gyülekezetünkben. Címe: Keresztelő János Jézusról; A samáriai asszony. 
Előadó: Zarka Péter. Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

Március 18-án, jövő szombaton egyházunkban Global Youth Day/Globális 
Ifjúsági Nap lesz, és aznap ifjúsági imahét is kezdődik.  

Idén is rendelkezhetünk adónk 1 %-áról. Tájékoztató lapok a bejáratnál elvehetők. 

Mai adományainkat gyülekezetünk céljaira fordítjuk, jövő szombaton a Reménység 
Evangelizációs Központ és az Adventista Világrádió szükségleteire gyűjtjük 
adományainkat. 

HA ISTEN ÉLTET, A JÖVŐ HÉTEN 

ÁLLANDÓ HÉTKÖZNAPI ALKALMAINK 

HÍREINK 



          ISTEN MINDEN TAGOT MISSZIONÁRIUSNAK HÍV EL                                              
 
 

 
 

„’Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való 
nép vagytok, hogy hirdessétek Annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő 
csodálatos világosságára hívott el titeket.’ (1Pt 2:9)  
A Szentlélek, Krisztus képviselője, a gyengének erőt ad, hogy előre haladhasson 
a győzelem felé. Isten megszervezte eszközeit, hogy minden embert hozzá 
vonzzanak. Sokakat küld ki az ő munkájába, akiket kézrátétellel nem szenteltek 
fel. Isten válaszol az ilyen munkamódszer elleni kifogásokra, még mielőtt azokat 
felvetették volna. Ő látja kezdettől fogva a véget. Ismer és előre lát minden 
szükségletet és gondoskodik az emberről minden veszélyes helyzetében. Ha a 
véges ember, akit megbíz a munkával, nem torlaszolja el az utat, akkor Isten küld 
munkásokat szőlőjébe.  
Minden megtért léleknek ezt mondja: "Elmenvén e széles világra, hirdessétek az 
evangéliumot minden teremtésnek." (Mk 16:15) Nem szükséges, hogy az Úr 
először leüljön a földi elöljárókkal, és érdeklődjék azok felől, akik nyilván az ő 
munkájára készülnek: "Megengeditek, hogy kiválasztott embereim együtt 
dolgozzanak veletek lelki szőlőskertem egyes részlegeiben?" Mennyei trónjától 
csak néhány lépésnyire adta ki Krisztus a megbízatást tanítványainak, és ma is 
misszionáriusnak tekinti mindazokat, akik hisznek az ő nevében.  
Jézus azt szeretné, ha minden lelkész, akinek szent megbízatást adott, 
emlékeznék rendeléseire, felmérné a munka nagyságát, és Jézus sokakra - akikre 
ez tartozik - rábízná a kötelességet, hogy prédikálják az evangéliumot a világnak. 
’Így van megírva, és így kellett szenvedni a Krisztusnak, és feltámadni a halálból 
harmadnapon: És prédikáltatni az ő nevében a megtérésnek és a bűnök 
bocsánatának minden pogányok között, Jeruzsálemtől elkezdve.’ (Lk 24:46-47) 
Isten ereje kísérte azokat, akik hirdették az evangéliumot. Ha azok, akik azt 
vallják, hogy élő tapasztalatot szereztek Isten dolgaiban, elvégeznék Istentől 
rendelt kijelölt feladatukat, akkor az egész világot figyelmeztetni tudnánk és az 
Úr Jézus visszatérhetne világunkba hatalommal és nagy dicsőséggel.” 
    

(Ellen G. White: A Szentlélek eljő reátok –                             
Isten minden tagot misszionáriusnak hív el c. fejezet) 

GYÜLEKEZETI HÍREK 
 

2017 MÁRCIUS 11. 
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN!  

KÜLÖN KÖSZÖNTJÜK AZ ADVENT 

KAMARAZENEKAR TAGJAIT! 
ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 

 
 

 

„…hogy hirdessétek Annak hatalmas dolgait, aki a 
sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket.” 

 1Pt 2:9 


