
A MAI PROGRAM     KÖZLEMÉNYEK 

  Naplemente 18:04 

9:30                                                 SZOMBATISKOLA 
 
Áhítat    dr.Abaházi Attila 
 
Tanulmány   A SZENTLÉLEK ÉS A LELKISÉG 

A Szentlélek munkája 
  

10:50 ISTENTISZTELET 

 

 Hirdetések  Tálas Enikő 
 Óravezető  Vízvári Aladár 

Kezdő ének  „Nagy kegyelmed árad, Istenünk felénk…”        57:1-4 
 Ima   Krajcsik Ramón 
 Szolgálat 
 Tized- és adományok begyűjtése 

Hálaige   Város Viktória                 Zsolt 66:13-14,17,19-20 
Hálaima   Takácsné Darabos Judit 
Szolgálatok   

 Igeolvasás  Város Viktória                                          Mt 23:23                 
 Igeszolgálat  Stramszki István        
    „Tanuljunk irgalmasságot!” 

Ének   „Csak te voltál az oltalmunk…”                   52:1,3,5 
Ima   Stramszki István 
Távozó ének             „Áldja Isten éltünket…”                                    329 

 
16:00 SZOMBATZÁRÓ ÁHÍTAT 
     

     
Ifjúsági prédikációk 

 

 

PÉNTEK 
 

18:00 SZOMBATKEZDŐ ÁHÍTAT Zarkáné Teremy Krisztina  
 

SZOMBAT 
 

9:30 SZOMBATISKOLA  „LEGELTESD AZ ÉN JUHAIMAT”  
    PÉTER ELSŐ ÉS MÁSODIK LEVELE  

Péter személye 
     

10:30 ISTENTISZTELET Zarka Péter  
    Úrvacsora Jn 21:15-17   
     

16:00 SZOMBATZÁRÓ ÁHÍTAT    Zarka Péter 
            

 

KEDD ESTE  18:00 SZOMBATISKOLAI TANÍTÓGYŰLÉS 
 

 

AKIKÉRT A KÖVETKEZŐ HÉTEN IMÁDKOZZUNK: 
 

Gyülekezetünkből: Sárkány László, Simon András, Simon Beatrix, Simon Borbála, 
Simon Ildikó, Simon Zoltán és felesége, Sipka Istvánné, Sipos Lajos és családja, 
Soltész Gáborné Kanyaró Melinda, Sólyom Mihályné, dr. Sólyom Péter 
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: Hangyás Lilinek elhalasztották a műtétjét, de továbbra is 
imádkozzunk érte, mert nagyon súlyos állapotban van. 
A Területről: Budapest Őrjárat utcai Gyülekezet – Frend László lelkész  

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

Gyülekezetünk énekkara felvételt hirdet minden szólamba. A próbákat péntek este tartjuk. 
Meghallgatásra Tajti Enikőnél lehet jelentkezni. 

A gyermekénekkarunkba várunk énekelni és zenélni szerető és vágyó gyermekeket 6-18 éves 
korig. A Jelentkezni Baksa Anikónál lehet. 

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

Ma 16 órára ifjúsági délutánra hívjuk a fiatalokat, amit beszélgetéssel, játékkal, majd helyben 
készült friss vacsorával és fánksütéssel fogunk tölteni. 

Holnap kirándulást szervezünk Csobánkáról Pilisszentkeresztre (kb. 8 km-es gyaloglás). 
Találkozás: Pomázon a HÉV megállóban 09:30 előtt. Busszal megyünk tovább Csobánkára. 
Busz költség oda-vissza kb. 600-700 Ft/fő lehet. Várunk a kirándulásra mindenkit! 

Március 27-én, hétfőn 18 órakor tartjuk a Bibliai Szabadegyetem következő előadását 
gyülekezetünkben. Címe: Mennyei polgárság, Jellem feljesztése, A száradtkezű 
meggyógyítása. Előadó: dr. Szilvási József.  

Március 29-én, szerdán 18 órakor a főzőkörünk témája: Ebéd, méregtelenítés, léböjt, 
csíráztatás. A sokoldalú medvehagyma. Részvételi díj: 500,- Ft. Szeretettel várjuk az 
érdeklődőket! 

Április 1-jén, jövő szombaton úrvacsorai istentiszteletünk lesz, ami 10:30-kor kezdődik. 
Kérjük a diakónusokat, értesítsék a hozzájuk beosztott testvéreket. 

Április 2-án, jövő vasárnap Tesz-Vesz programunk kezdődik 15 órakor. 

Megjelent a Biblia- és Életmód tábrorok 2017-es programfüzete. A bejáratnál elvehető. 

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

Ma éjjel 2 órakor át kell állítani az óráinkat 3 órára. Ne felejtsük el! 

A mai és a jövő heti adományainkat is gyülekezetünk céljaira fordítjuk. 

HA ISTEN ÉLTET, A JÖVŐ HÉTEN 

ÁLLANDÓ HÉTKÖZNAPI ALKALMAINK 

HÍREINK 



                                  IRGALOM ÉS KÖNYÖRÜLET                                                                       
 
 
 
                                 

„’E három közül azért kit gondolsz, hogy felebarátja volt annak, aki a rablók 
kezébe esett? Az pedig monda: Az, aki könyörült rajta. Monda azért néki 
Jézus: Eredj el, és te is akképpen cselekedjél.’ (Lk 10:36-37)  
Lehetetlen, hogy abból a szívből, amely Krisztus lakhelye, hiányozzék a 
szeretet. Ha szeretjük Istent, mert Ő előbb szeretett minket, azokat is 
szeretjük, akikért Krisztus meghalt. Nem juthatunk közösségbe Istennel, ha 
nem ápoljuk a kapcsolatot embertársainkkal, mert benne, aki a világegyetem 
trónján ül, együtt van mind az isteni, mind az emberi. Ha közösségre lépünk 
Krisztussal, a szeretet láncának arany láncszemei egybekapcsolnak 
embertársaikkal; akkor krisztusi szánalmat és könyörületet tanúsítunk; akkor 
nem várjuk meg, amíg a szegényeket és nyomorultakat elénk hozzák; akkor 
nem kell a mások fájdalma iránti szánalmat kicsikarni belőlünk, mert olyan 
természetességgel fogunk szolgálni a nélkülözőknek és szenvedőknek, mint 
ahogy Krisztus ’széjjel járt, jót tévén’. (ApCsel 10:38)  
Ahol szeretet és együttérzés ébred, ahol valaki a másik ember felé fordul, 
hogy felemelje és áldást hintsen reá, ott Isten Lelke munkálkodik. Tudatlan 
pogányok, akik nem ismerik Isten írott törvényét, és nem hallották Krisztus 
nevét sem, jóindulatot tanúsítanak szolgái iránt, és saját életük 
kockáztatásával megvédik őket. Tetteik mennyei befolyásról tanúskodnak.  
Az elesettek felemelésével, a lesújtottak megvigasztalásával a menny 
megdicsőül. Ezt a munkát azok végzik, akiknek szívében Krisztus lakik. 
Krisztus vallása mindig áldást áraszt. Ahova eljut, mindenütt fény jár a 
nyomában.  
Isten semmiféle nemzetiségi, faji vagy társadalmi különbséget nem ismer el. 
Ő az egész emberiség Alkotója. Mindnyájan egy család vagyunk a teremtés 
által, valamint egyek vagyunk a megváltás jogán.” 
 
 

(Ellen G. White: A Szentlélek eljő reátok – Isten lelke irgalom 
és könyörület által munkálkodik c. fejezet) 

GYÜLEKEZETI HÍREK 
 

2017 MÁRCIUS 25. 
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN! 

ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 
 
 

 

 

„…mert tizedet adtok a mentából, a kaporból és a 
köményből, de elhagytátok mindazt, ami a törvényben 

ezeknél fontosabb: az igazságos ítéletet,                               
az irgalmasságot és a hűséget...” 

Mt 23:23 


