
A MAI PROGRAM     KÖZLEMÉNYEK 

  Naplemente 17:31 

9:30                                                 SZOMBATISKOLA 

 
Áhítat   Vízvári Aladár   
Tanulmány   SÁFÁRSÁG: A SZÍV INDITÉKAI  

A hála adományai 
 

10:50 ISTENTISZTELET 
 

 Hirdetések  Krajcsik Ramon  
 Óravezető  Molnár Imre 

Kezdő ének  „Veled járok, Üdvözítőm…”                         202:1-2 
 Ima   Molnár Imre  
 Szolgálat 
 Tized- és adományok begyűjtése 

Hálaige   Város Viktória                               5Móz 23:21,23 
Hálaima   Rohánszki Lászlóné          
Gyermektörténet  Paraghy Gábor    
Szolgálatok   

 Igeolvasás  Város Viktória                                          Jel 22:17                                               
 Igeszolgálat  Zarkáné Teremy Krisztina                                

Isten hív        
Ének   „Az Úr segíti harcom…”                            248:1,4 
Ima   Zarkáné Teremy Krisztina  
Távozó ének            „Ó! égi jó Atyánk…”       334:1  
 

18:00 SZOMBATZÁRÓ ÁHÍTAT  
     

    Zarkáné Teremy Krisztina  
    Találkozások Jézussal  
    Izraeli képek vetítése 

 

PÉNTEK 
 

18:00 SZOMBATKEZDŐ ÁHÍTAT  VÍZVÁRI ALADÁR   
 
     

SZOMBAT 
 

9:30 SZOMBATISKOLA   Sáfárság: A szív indítékai   
    A sáfárság szerepe 
      
     

10:50 ISTENTISZTELET SZABÓ LÁSZLÓ   
 

     

18:00 SZOMBATZÁRÓ ÁHÍTAT    Szabó László   
     

     

KEDD ESTE  18:00 SZOMBATISKOLAI TANÍTÓGYŰLÉS 
SZERDA   10.00 IMAÓRA 
 

 

AKIKÉRT A KÖVETKEZŐ HÉTEN IMÁDKOZZUNK: 
 

Gyülekezetünkből: Szemerics Kinga, 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 
Betegeink: Balla Zsuzsa, Brust Zsuzsa, Gál Ivánné, Molnár Ilona, dr. Saáry 
Istvánné Ibi, Simon András, Takács Lajos és felesége 
A Területről: Budapest Kőbányai Gyülekezet – Simon László lelkész      

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy Berzenczei Károlyné Manya vasárnap csendben el-
aludt az Úrban a feltámadás reményében. Temetése csütörtökön Tasson megtörtént. 

Korábbi döntésünk értelmében, március hónaptól november hónapig 
visszaállítjuk a szombatzáró áhítatok kezdő időpontját 18 órára. 

Önkénteseket várunk március hónapban hétköznap esténként 18-19 óráig a X. 
kerületben ételosztásra. Az érdeklődők keressék Darabos Juditot. 

A Generál Konferencia a mai szombati napot, március 3-át Nemzetközi Női 
Imanapnak különítette el. Az imanap segédanyaga az egyházunk honlapján a Női 
Szolgálatok Osztálya menüsor alatt található. 

Ma, istentisztelet után gyermektanítói megbeszélést tartunk. 

Ma, istentisztelet után, 12 órakor Popovics Viola zenetanár vezetésével 
csengettyű próba kezdődik, 13 órakor pedig furulya próba lesz. 

Holnap 15 órától Tesz-Vesz Gyülekezet! Cím: Mózes találkozik Istennel – a 
Tízparancsolat átvétele. Szeretettel várjuk a kisgyermekes családokat! 

A Bibliai Szabadegyetem következő előadása március 5-én, hétfőn kerül 
megrendezésre 18 órai kezdettel. Cím: A bűn felerősödése, Bábel - ítélet. Előadó: 
Zarka Péter. Szeretettel várjuk az az érdeklődőket.  

Március 15-18-ig ÉS napok lesznek Gödöllőn. További információ: esnapok.hu. 

Március 21-én, szerdán 18 órakor az orvoszenészek tartanak koncertet. 

Március 23-25-éig Budapesten kerül megrendezésre az Értékteremtő Konferen-
cia, Istenkép a XXI. században címmel. Előadó: Ty Gibson. Pénteken és vasárnap gyü-
lekezetünkben, szombaton a Dürer Rendezvényházban folynak majd a programok.  

Március 25-én, vasárnap ellátogatunk ismét a X. kerületi Gyermekotthonba. Aki 
szívesen küldene a gyerekeknek tartós élelmiszert, ajándékot, keresse Tálas Enikőt.  

Ma a Dunamelléki Egyházterület beruházásaira gyűjtjük adományainkat, jövő héten 
gyülekezetünk szükségleteire adakozunk.  

HA ISTEN ÉLTET, A JÖVŐ HÉTEN 

ÁLLANDÓ HÉTKÖZNAPI ALKALMAINK 

HÍREINK 



           KÖZELEG A LÉLEK KITÖLTETÉSÉNEK IDEJE                                           
 
 

„’És a Lélek és a menyasszony ezt mondják: Jövel! És aki hallja, ezt mondja: Jövel! 
És aki szomjúhozik, jöjjön el; és aki akarja, vegye az élet vizét ingyen.’ (Jel 22:17)  
A kegyelem ideje nem tart már sokáig. Ma már kezdi Isten visszavonni fékező kezét 
a földről. Régóta szól már Szentlelke által férfiakhoz és nőkhöz, de ők nem figyeltek 
oda hívására. Most ítélete által szól népéhez és a világhoz. Ennek az ítéletnek az 
időszaka kegyelem azok számára, akiknek még nem volt lehetőségük az igazság 
megismerésére. Rájuk szelíden néz le az Úr. Irgalmas szíve még együttérez velük, 
kezét még kinyújtja megmentésükért. Még nagyon sok embert hív a biztonságos 
akolba, akik ebben az utolsó időben hallják meg először az igazságot.  
Az Úr felszólítja a benne hívőket, hogy dolgozzanak vele együtt. Amíg életük tart, 
nem szabad úgy érezniük, hogy már elvégezték munkájukat. Szabad-e hagynunk, 
hogy a vég jelei anélkül teljesedjenek, hogy nem mondjuk el az embereknek, mik 
következnek a földre? Szabad-e engednünk, hogy sötétben járjanak, anélkül hogy 
figyelmeztetnénk őket, milyen nagy szükségük van arra, hogy felkészüljenek Urukkal 
való találkozásra? Ha nem teljesítjük a körülöttünk élők között kötelességünket, 
akkor az Úr napja úgy jön el, mint a tolvaj. Zűrzavar tölti be a világot, és nagy 
megpróbáltatás fog jönni hamarosan az emberiségre. A vég nagyon közel van. 
Nekünk, akik ismerjük az igazságot, készülnünk kell arra, ami lesújtó meglepetésként 
fog hamarosan rátörni a világra.  
Nekünk, mint népnek, a Szentlélek fennhatósága és irányítása alatt készítenünk kell 
az Úrnak útját. Az evangéliumot a maga tisztaságában kell hirdetnünk. Az élő víz 
folyamának egyre mélyebben és szélesebben kell folynia. Az Úr sötét és messzi 
helyeken embereket fog elhívni az eke mellől és a még távolabbinak tűnő 
kereskedelmi és üzleti életből, hogy tapasztalt hívőkkel kapcsolatba hozva, kiképezze 
őket. Ahogy megtanultak hatékonyan dolgozni, nagy erővel fogják hirdetni az 
igazságot. Az isteni gondviselés legcsodálatosabb közreműködése folytán elhárulnak 
a hegymagasságú akadályok.  
A föld lakói meghallják és megértik a számukra oly sokat jelentő üzenetet. Az 
emberek tudni fogják, mi az igazság. A munka egyre jobban és jobban halad előre, 
míg az egész föld meghallja a figyelmeztetést; s akkor jő el a vég.” 
    
 
(E.G. White: A Szentlélek eljő reátok –  Közeleg a Lélek kitöltetésének ideje c. 
fejezet) 

GYÜLEKEZETI HÍREK 
 

2018. MÁRCIUS 3. 
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN! 

ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 
 

 

 

„És a Lélek és a menyasszony ezt mondják: Jövel! És aki 
hallja, ezt mondja: Jövel! És aki szomjúhozik, jöjjön el; és 

aki akarja, vegye az élet vizét ingyen.” 

Jel 22:17 


