
A MAI PROGRAM     KÖZLEMÉNYEK 

  Naplemente 17:52 

9:30                                                 SZOMBATISKOLA 
 

Áhítat   ifj. Fekete István   
Tanulmány   SÁFÁRSÁG: A SZÍV INDITÉKAI  

Adósság: Naponkénti döntés  
 

10:50 ISTENTISZTELET 
 

 Hirdetések  Kormosné dr. Döbrei Zsuzsanna    
 Óravezető  Szigeti Balázs  

Kezdő ének  „Az én napom Jézus, sötét éjszakán…”            80:1-4 
 Ima   Szigeti Balázs  
 Szolgálat 
 Tized- és adományok begyűjtése 

Hálaige   Szentes Klára                                          Fil 4:6-7 
Hálaima   Ráczné Ócsai Ella            
Gyermektörténet  Stramszki István       
Szolgálatok   

 Igeolvasás  Szentes Klára                                           Mt 25:19                                              
 Igeszolgálat  Stramszki István                             

Felelősség a tálentumainkért     
Ének   „Ne én, de Krisztus éljen bennem mindig…”     215:1,3 
Ima   Stramszki István  
Távozó ének            „Ó! égi jó Atyánk…”       334:1 
 

14:00 SZAKMAI KONZULTÁCIÓ  
     

    Stramszki István 
 
 

18:00 SZOMBATZÁRÓ ÁHÍTAT  
     

… 
 

 

PÉNTEK 
 

18:00 SZOMBATKEZDŐ ÁHÍTAT  TY GIBSON  (ÉRTÉKTEREMTŐ KONFERENCIA) 
 
     

SZOMBAT 
 

9:30 SZOMBATISKOLA   Sáfárság: A szív indítékai   
    A sáfár szokásai 
      
     

10:50 ISTENTISZTELET SZABÓ LÁSZLÓ 
 

     

18:00 SZOMBATZÁRÓ ÁHÍTAT    Szabó László 
 

AKIKÉRT A KÖVETKEZŐ HÉTEN IMÁDKOZZUNK: 
 

Gyülekezetünkből: Tokics Péter és családja, Tóth Béláné, Tóth János és felesége, 
Tóth Sándor, Tyentés Györgyné, Tyentés László és felesége, Urbán Enikő, Ürge 
Károlyné, Varga Jánosné, Varjú Balázs és családja, Viktor Zsuzsa és családja 
Betegeink: Balla Zsuzsa, Brust Zsuzsa, Gál Ivánné, Molnár Ilona, dr. Saáry 
Istvánné Ibi, Simon András, Takács Lajos és felesége 
Imakérések: Olasz testvérünk, Benjámin kéri imáinkat egy súlyosan beteg 
ismerőséért, Ritáért. 
A Területről: Budapest Óbudai Gyülekezet – Bodnár János lelkész      

Márciustól a szombatzáró áhítatok 18 órakor kezdődnek.  

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

Kedvezményes tavaszi könyvvásárt tart az Advent Kiadó 2018. március 19 - május 
19 között.  A tájékoztató az udvari faliújságon megtekinthető. 

Kérjük az Erdélyi buszkirándulásra jelentkezőket, hogy küldjék el az elérhetőségüket 
Bugyi Krisztiánnak e-mail és (vagy) telefonszám formájában a bugyik77@gmail.com 
e-mail címre vagy a 70/671-5112-es telefonszámra. 

Idén nyáron ismét megszervezzük Balatonlellén a gyermekiskolai táborunkat június 
17-24-ig. Szeretettel hívjuk a gyermekeket erre a nyári programra. Kérjük a szülőket, 
hogy jelentkezzenek Pacsai Tecánál március 31-ig.  

Ma Stramszki István DET kincstárnok testvér szakmai konzultációs napot tart 
gyülekezetünkben egyéni, gyülekezeti, egyházi pénzkezelési témakörben. Délután 
14 órakor folytatódik a konzultáció.  

Ma 12.15-kor csengettyű próba, 13 órakor pedig furulya próba lesz. 

A Bibliai Szabadegyetem következő előadása március 19-én, hétfőn kerül 
megrendezésre 18 órai kezdettel. Cím: Ábrahám hibája és erőssége. Előadó: Zarkáné 
Teremy Krisztina. Szeretettel várjuk az az érdeklődőket.  

Március 17-24-ig gyermekimahét lesz egyházunkban. Kérjük a szülőket, az imaheti 
anyagot vegyék át a gyermektanítóktól, és hétközben olvassák el azt a gyermekekkel. 

Ádám Endre szeretettel hívja a testvéreket március 18-án, holnap 17 órakor a 
XIV. kerületi Evangélikus Templomba (Lőcsei út 32.) egy kamaraestre. 

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

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

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

HA ISTEN ÉLTET, A JÖVŐ HÉTEN 

HÍREINK 

mailto:bugyik77@gmail.com
tel:(70)%20671%205112


                     TÖBB AJÁNDÉK: TÖBB FELELŐSSÉG                                                  
 
 

„Mindenki kapott feladatot. Az egyik ember talán nem képes azt a munkát 
elvégezni, melyet a másik megtanult, de mindenkinek szívből kell 
munkálkodnia, nem csupán elméletben kitartani az igazság mellett. Aki átadja 
lelkét Istennek és együtt munkálkodik az isteni küldöttekkel, az eredményes, 
bölcs munkát fog végezni, s felismeri hogyan alkalmazkodjék a különböző 
helyzetekhez. A gyökér szent legyen, különben nem teremhet szent 
gyümölcsöt. Mindenkinek Istennel kell együttmunkálkodnia. Énünk ne 
kerüljön az első helyre. Isten minden egyénnek adott képességeket. A 
legnagyobb felelősség azokat terheli, akik a legtöbb lehetőséget és kiváltságot 
kapták, hogy meghallják a Lélek hangját.  
De akik csak egy tálentumot kaptak, azoknak is el kell végezniük a munkát. 
Miközben kereskednek - nem forintokkal, de fillérekkel - szorgalmasan kell 
kamatoztatniuk képességeiket, elhatározva, hogy eleget tesznek 
kötelezettségüknek és nem csüggednek el. Bízniuk kell a Szentlélekben és 
hittel kell kérniük, hogy munkálkodjék a hitetlenek szívében. Ha saját 
képességeikre hagyatkoznak, kudarcot vallanak. Akik az egy talentummal 
sáfárkodnak hűségesen, majd hallhatják a nékik éppen olyan melegséggel 
szóló dicséretet, mint azok, akik a több tálentumukat bölcsen használták fel: 
’Jól vagyon jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután...’ (Mt 
25:21)  
Az alázatossággal végzett munkát Isten megjutalmazza. Akinek egy talentuma 
volt, az is kapott lehetőséget, hogy kamatoztassa és szükség volt az ő 
munkájára is. Mialatt saját jellemvonásait tökéletesítette és Krisztus 
iskolájában tanult, befolyásával segített azoknak a jellemét tökéletesíteni, akik 
nagyobb felelősséget kaptak, de nehéz volt kialakítani jellemüket, néhány 
kisebb dologban, melyről az egy tálentumos hűséges embernek kellett 
gondoskodnia.” 
 

(E.G. White: A Szentlélek eljő reátok – Több ajándék: több felelősség c.fej.) 
 
 

 

KEDD ESTE  18:00 SZOMBATISKOLAI TANÍTÓGYŰLÉS 
SZERDA   10.00 IMAÓRA 

GYÜLEKEZETI HÍREK 
 

2018. MÁRCIUS 17. 
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN! 

ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 
 

 

 

„Sok idő múlva pedig megjött ama szolgáknak ura, és 
számot vetett velük.” 

Mt 25:19 
ÁLLANDÓ HÉTKÖZNAPI ALKALMAINK 


