
A MAI PROGRAM     KÖZLEMÉNYEK 

  Naplemente 17:54 

9:30                                                 SZOMBATISKOLA 
 

Áhítat    Dán Sándor 
 
Tanulmány   A SZENTLÉLEK ÉS A LELKISÉG 

A Szentlélek megszomorítása és a munkájával 
szembeni ellenállás 
  

10:50 ISTENTISZTELET 

 

 Hirdetések  Orbán Zoltán  
 Óravezető  Chelcea Dorin 

Kezdő ének  „Itt a szívem, égi Atyám…”                          218:1-4 
 Ima   Chelcea Dorin 
 Szolgálat 
 Tized- és adományok begyűjtése 

Hálaige   Rácz Noémi                                  5Móz 23:21,23 
Hálaima   Boros Sándor 
Gyermektörténet Paraghy Gyula  
Szolgálatok   

 Igeolvasás  Rácz Noémi                                         1Pt 1:24-25   
 Igeszolgálat  Zarkáné Teremy Krisztina         
    Ifjúsági imahét - Isten szavának fontossága 

Ének   „Ó! bárcsak ezer ajkam volna…”                  27:1,5,7 
Ima   Zarkáné Teremy Krisztina 
Távozó ének             „Áldja Isten éltünket…”                                     329 

 

16:00 SZOMBATZÁRÓ ÁHÍTAT 
     

    Zarkáné Teremy Krisztina  
    Luther döntése 

 

PÉNTEK 
 

18:00 SZOMBATKEZDŐ ÁHÍTAT Zarka Péter 
 
     

SZOMBAT 
 

9:30 SZOMBATISKOLA  A SZENTLÉLEK ÉS A LELKISÉG 
A Szentlélek munkája 

     

10:50 ISTENTISZTELET Stramszki István… 
    Tanuljunk irgalmasságot! Mt 23:17  
    
     

16:00 SZOMBATZÁRÓ ÁHÍTAT    Ifjúsági prédikációk 
           

 

KEDD ESTE  18:00 SZOMBATISKOLAI TANÍTÓGYŰLÉS 
 

 

AKIKÉRT A KÖVETKEZŐ HÉTEN IMÁDKOZZUNK: 
 

Gyülekezetünkből: Paraghy Gábor, Paraghy Gyula és felesége, Rácz János és 
családja, Ráczné Koska Marianna, Ráduly András, Rajki Jánosné, Rohánszki 
Lászlóné, Rostás Máté és felesége, dr. Saáry Istvánné, Sándor Csaba és családja 
 

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. Hangyás Lilinek 
elhalasztották a műtétjét, de továbbra is imádkozzunk érte, mert nagyon súlyos 
állapotban van. 
 
 

A Területről: Budapest Óbudai Gyülekezet – Bodnár János lelkész 
  

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

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 lehet. 

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

Ma kezdődik az ifjúsági imahét. „Forradalom – A világot megváltoztató reformáció” címmel. Az 
imaheti anyag elérhető egyházunk honlapján. Szerdán 18 órakor ifjúsági imaórát tartunk, 
várjuk szeretettel a fiatalokat erre az alkalomra. 

Március 20-án, hétfőn 18 órakor tartjuk a Bibliai Szabadegyetem következő előadását 
gyülekezetünkben. Címe: 38 éve beteg meggyógyítása. Jézus önmagáról. Előadó: Zarkáné 
Teremy Krisztina. Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

Március 24-26-ig Fiatal Felnőttek ÉrtékteremtŐ Konferenciája kerül megrendezésre 
„Lelkiség a XXI. században” címmel Budapesten, a Józsefvárosi Gyülekezetben/József utcai 
Baptista Gyülekezetben. További információ a faliújságon. 

Március 26-án, vasárnap kirándulást szervezünk Csobánkáról Pilisszentkeresztre. Ez kb. 8 
km-es gyaloglást jelent. Pomázon találkozunk a HÉV megállóban 09:30 előtt. Innen 
indulunk busszal Csobánkára. Busz költség oda-vissza kb. 600-700 Ft/fő lehet. Várunk a 
friss levegőre és egy jó hangulatú kirándulásra mindenkit. 

Március 29-én, szerdán 18 órakor a főzőkörünk témája: Ebéd, méregtelenítés, léböjt. 

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

A mai adományainkat a Reménység Evangelizációs Központ és az Adventista Világrádió 
beruházásaira gyűjtjük, a jövő szombati adományainkat gyülekezetünk céljaira fordítjuk. 

HA ISTEN ÉLTET, A JÖVŐ HÉTEN 

ÁLLANDÓ HÉTKÖZNAPI ALKALMAINK 

HÍREINK 



                                              ISTEN SZAVA                                                                                    
 
 

„A Biblia a mi hitünk zsinórmértéke. Semmi sem alkalmasabb, hogy 
értelmünket megelevenítse és lelkünket megerősítse, mint Isten szavának 
tanulmányozása. Egy könyv sem emeli fel gondolatainkat vagy erősíti 
elménket úgy, mint a Biblia fenséges, nemesítő gondolatai. Ha Isten szavát 
helyes módon kutatnák az emberek, akkor olyan körültekintő gondolkodásra, 
nemes jellemre és céltudatosságra tennének szert, amilyet ma igen ritkán 
találunk. 
Isten élete, amely a világnak életet ad, az Ő szavában van. Az Ő szava által 
gyógyított Jézus betegeket és űzött ki ördögöket. Szava által csillapította le a 
vihart és támasztotta fel a halottakat, s a nép bizonyította, hogy beszédében 
hatalom volt. Isten Igéjét szólta úgy, ahogyan azt az Ószövetség íróival 
közölte. Az egész Biblia Krisztus kinyilatkoztatása. Számunkra ez az erő 
egyedüli forrása.  
Az Ige nem akadályozza meg a tevékenységet, ellenkezőleg, utat nyit a 
lelkiismeretes kutatónak az igyekezetre. Az embereket nem hagyja 
bizonytalanságban, hanem a legmagasabb célt tárja eléjük - lelkek 
megnyerését Krisztus számára. Lámpást ad kezünkbe, amely megvilágítja a 
mennybe vezető utat. Végéremehetetlen gazdagságról és felmérhetetlen 
kincsről beszél.  
Isten szava a jellem zsinórmértéke. Általa Isten a megváltáshoz szükséges 
minden igazságot megadta nekünk. Ezrek merítettek már e forrásból élő 
vizet, és a tartalék mégsem fogyatkozott meg. Ezrek fogadták el az Urat 
példaképül azáltal, hogy Őt szemlélték, átalakultak az Ő képmására; 
mindezzel azonban nem merítették ki e nagy és szent témákat. Még sok ezren 
feladatukká tehetik, hogy a megváltás titkait kutassák. 
A Bibliában Isten tévedhetetlen tanácsait találjuk. Ha tanait átéljük, akkor 
képesek leszünk teljesíteni kötelességeinket. Isten hangja mindennap szól a 
lélekhez a Szentírásból. A Szentlélek munkája az, hogy a homályos értelmet 
megvilágítsa, az önző, kőkemény szívet meglágyítsa, a lázadó törvényszegőt 
megfékezze, és megmentse a világ ártó befolyásától.” 
    
(Ellen G. White: Az evangélium szolgái – Segítség az evangélium 
szolgálatában c. fejezetből) 

GYÜLEKEZETI HÍREK 
 

2017 MÁRCIUS 18. 
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN! 

ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 
 
 

 

 

„Mert minden test olyan, mint a fű, és az embernek 
minden dicsősége olyan, mint a fű virága. Megszárad a fű, 
és virága elhull; de az Úr beszéde megmarad örökké. Ez 

pedig az a beszéd, amely néktek hirdettetett.” 

 1Pt 1:24-25 


