
A MAI PROGRAM     KÖZLEMÉNYEK 

  Naplemente 17:42 

9:30                                                 SZOMBATISKOLA 

 
Áhítat   Boros Sándor   
Tanulmány   SÁFÁRSÁG: A SZÍV INDITÉKAI  

A sáfárság szerepe  
10:50 ISTENTISZTELET 

 

 Hirdetések  Ráczné Koska Marianna   
 Óravezető  Krajcsik Ramon 

Kezdő ének  „Én csak Jézus lábnyomában járok…”           205:1-2 
 Ima   Krajcsik Ramon 
 Szolgálat 
 Tized- és adományok begyűjtése 

Hálaige   Kormosné dr. Döbrei Zsuzsanna      Joel 2:24-25 
Hálaima   ifj. Fekete István           
Gyermektörténet  dr. Szabó László      
Szolgálatok   

 Igeolvasás  Kormosné dr. Döbrei Zsuzsanna         Ésa 52:6-8                                               
 Igeszolgálat  dr. Szabó László                               

A keresztény hit hitelessége egy szkeptikus világban     

Ének   „Légy mindörökre áldott…”                             86:1-3 
Ima   dr. Szabó László  
Távozó ének            „Ó! égi jó Atyánk…”       334:1  
 

18:00 SZOMBATZÁRÓ ÁHÍTAT  
     

    dr. Szabó László  

 

PÉNTEK 
 

18:00 SZOMBATKEZDŐ ÁHÍTAT  BAKSA ANIKÓ    
 
     

SZOMBAT 
 

9:30 SZOMBATISKOLA   Sáfárság: A szív indítékai   
    Adósság: Naponkénti döntés 
      
     

10:50 ISTENTISZTELET STRAMSZKI ISTVÁN  
Felelősség a tálentumainkért Mt. 25:19 

     

18:00 SZOMBATZÁRÓ ÁHÍTAT    Stramszki István   
     

 

AKIKÉRT A KÖVETKEZŐ HÉTEN IMÁDKOZZUNK: 
 

Gyülekezetünkből: Sztrojiny Csaba és felesége, Sztrojiny Róbert és családja, 
Takács Lajos és felesége, Takácsné Darabos Judit és családja, dr. Tarjáni Géza és 
felesége, Tarnai Attila és felesége, dr. Tokics Imre és felesége  
Betegeink: Balla Zsuzsa, Brust Zsuzsa, Gál Ivánné, Molnár Ilona, dr. Saáry 
Istvánné Ibi, Simon András, Takács Lajos és felesége 
Imakérések: Olasz testvérünk kéri imáinkat egy súlyosan beteg ismerőséért, Ritáért. 
A Területről: Budapest Nemzetközi Gyülekezetalapítás Misszió – Otamo-
Csizmadia Heli lelkész      

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

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

Ma 12.15-kor Popovics Viola zenetanár vezetésével csengettyű próba kezdődik, 13 
órakor pedig furulya próba lesz. 

A Bibliai Szabadegyetem következő előadása március 12-én, hétfőn kerül 
megrendezésre 18 órai kezdettel. Cím: Ábrahámot feladattal bízza meg az Úr. 
Előadó: Zarkáné Teremy Krisztina. Szeretettel várjuk az az érdeklődőket.  

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

Március 17-24-ig országos gyermekimahét lesz egyházunkban. Kérjük a szülőket, 
hogy imaheti anyagot vegyék át a gyermektanítóktól, és a hét folyamán olvassák el 
az anyagot a gyermekeikkel. 

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. 

Március 31-én a délelőtti istentisztelet keretében húsvéti ünnepélyt tartunk.  

Április 20-22-ig gyülekezetünkben „Az Ő lábnyomában haladva” címmel női 
konferencia kerül megrendezésre. Jelentkezési lap a bejáratnál elvehető. Kérjük azok 
is töltsenek ki jelentkezési lapot, akik szombaton részt vesznek a programon és 
ebédet szeretnének kérni. (A kitöltött jelentkezési lap átadható Molnár Évának.) 

Ma gyülekezetünk szükségleteire adakozunk, jövő héten a REK és az Adventista 
Világrádió céljaira (Észak-Korea lakóinak elérésére) gyűjtjük adományainkat.  

HA ISTEN ÉLTET, A JÖVŐ HÉTEN 

HÍREINK 



                  ISTEN BŰNEINK ELLENÉRE IS SZERET                                                  
 
 

 „Akik összeköttetésben vannak Istennel, azok a Szentlélek erejének csatornái. 
Aki naponta beszélget Istennel, de egy pillanatra elfordítja Jézusra szegezett 
tekintetét és mégis letéved az ösvényről, az nem azért van, mert szántszándékkal 
vétkezett; mert amikor észreveszi hibáját, visszafordul és újra Jézusra emeli 
szemét. Az a tény, hogy vétkezett, nem teszi őt kevésbé értékessé Isten 
szemében. Tudja, hogy közösségben van a Megváltóval, s amikor az Úr megfeddi 
őt az ítélet valamilyen formájával, nem megy el sértődötten, Istenre 
panaszkodva, hanem vereségét győzelemre fordítja. Megtanulja a leckét Mestere 
szavaiból, és figyel arra, hogy a gonosz nehogy újra elhitesse.  
Akik igazán szeretik Istent, azoknak állandó bizonyosságuk van afelől, hogy 
Isten szereti őket, hogy közösségük van Krisztussal, s hogy szívüket az iránta 
érzett forró szeretet fűti. Teljes meggyőződéssel hiszik a jelenvaló igazságot. 
Bizonyossággal mondhatják: ’Mert nem mesterkélt meséket követve ismertettük meg 
veletek a mi Urunk Jézus Krisztus hatalmát és eljövetelét; hanem mint akik szemlélői voltunk 
az ő nagyságának... És igen biztos nálunk a prófétai beszéd is, amelyre jól teszitek, ha 
figyelmeztek, mint sötét helyen világító szövétnekre, míg nappal virrad, és hajnalcsillag kél fel 
szívetekben.’ (2Pt 1:16-19)  
A belső lelki élet a külső viselkedés által nyilvánul meg. Isten Igéjéről a hírnök 
tesz bizonyságot, akit Isten ebben az utolsó időben egy üzenettel küldött el, hogy 
felkészítsen egy népet az Úr napjára. ’Mily szépek a hegyeken az örömmondónak lábai, 
aki békességet hirdet, jót mond, szabadulást hirdet, aki ezt mondja Sionnak: Uralkodik a te 
Istened!’ (Ésa 52:7)  
Az úgynevezett művelt ember bölcsességére nem lehet építeni, hacsak nem vett 
és nem vesz leckéket Krisztus iskolájában. Az emberek - állítólagos 
bölcsességükkel - kitervelhetnek és kitalálhatnak elméleteket és filozófiai 
rendszereket, de az Úr hiábavalónak és ostobának nevezi azokat. Azt mondja az 
Ige: ’Mert az Isten bolondsága bölcsebb az embereknél, és az Isten erőtelensége erősebb az 
embereknél.’ (1Kor 1:25).” 
 

 (E.G. White: A Szentlélek eljő reátok –  Isten bűneink ellenére is szeret c. fejezet) 
 

 
KEDD ESTE  18:00 SZOMBATISKOLAI TANÍTÓGYŰLÉS 
SZERDA   10.00 IMAÓRA 
 

GYÜLEKEZETI HÍREK 
 

2018. MÁRCIUS 10. 
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN! 

ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 
 

 

 

„Ezért hadd ismerje meg népem az én nevemet, ezért ama 
napon! Hogy én vagyok, aki mondom: Ímé, itt vagyok! 
Mily szépek a hegyeken az örömmondónak lábai, aki 

békességet hirdet, jót mond, szabadulást hirdet, aki ezt 
mondja Sionnak: Uralkodik a te Istened!” 

Ésa 52:6-7 
ÁLLANDÓ HÉTKÖZNAPI ALKALMAINK 


