
A MAI PROGRAM     KÖZLEMÉNYEK 

  Naplemente 18:02 

9:30                                                 SZOMBATISKOLA 

 
Áhítat   Boross Sándor    
Tanulmány   SÁFÁRSÁG: A SZÍV INDITÉKAI  

A sáfár szokásai  
 

10:50 ISTENTISZTELET 
 

 Hirdetések  Bugyi Krisztián   
 Óravezető  Orbán Zoltán  

Kezdő ének  „Szent karod, Jézus, oly erős…”                    241:1-2 
 Ima   Orbán Zoltán  
 Szolgálat 
 Tized- és adományok begyűjtése 

Hálaige   Orbánné Kuhárcsik Szilvia                Zsolt 20:2-6 
Hálaima   Tokics Ildikó          
Gyermektörténet  Város Viktória       
Szolgálatok   

 Igeolvasás  Orbánné Kuhárcsik Szilvia                      Jn 20:21                                              
 Igeszolgálat  dr. Szabó László                              

Növekvő gyülekezetek a  
csökkenő vallásosság korában    

Ének   „Az Úrban nincsen észak s dél…”                 308:1-2 
Ima   dr. Szabó László   
Távozó ének            „Ó! égi jó Atyánk…”       334:1  
 

18:00 SZOMBATZÁRÓ ÁHÍTAT  
     

    Zarka Péter – A szombat törvény sajátossága 

 

PÉNTEK 
 

18:00 SZOMBATKEZDŐ ÁHÍTAT ZARKA PÉTER   
 
     

SZOMBAT 
 

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

10:50 ISTENTISZTELET ZARKA PÉTER  
Húsvéti ünnepély  

     

18:00 SZOMBATZÁRÓ ÁHÍTAT    Zarka Péter  
     

 

AKIKÉRT A KÖVETKEZŐ HÉTEN IMÁDKOZZUNK: 
 

Gyülekezetünkből: Utasi Gyula, Vincze Katalin és családja, Virágné Vass Klára, Vízvári 
Aladár és családja, Wendler Tiborné, William Poku Aduse és felesége, Zarka Dénesné, Zarka 
Péter és családja, Zemplényi Arturné 
Betegeink: Balla Zsuzsa, Brust Zsuzsa, Gál Ivánné, Molnár Ilona, dr. Saáry Istvánné Ibi, 
Simon András, Takács Lajos és felesége 
Imakérések: Imádkozzunk Benjámin testvér súlyosan beteg ismerőséért, Ritáért. 
A Területről: Budapest Őrjárat utcai Gyülekezet – Csókási Pál lelkész      

Megjelent Nyári István testvérünk verses CD-je "Kéz a kézben" válogatott versek címmel. 
A traktátban megrendelhető, ára: 1000 Ft. 

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 és a traktátban megtekinthető. 

Kérjük az Erdélyi buszkirándulásra jelentkezőket, hogy küldjék el az elérhetőségüket Bugyi 
Krisztiánnak 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.  

Az énekek kivetítése jelenleg teszt-üzemmódban történik, kérjük a testvérek megértést! 

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

Ma 14 órakor ifjúsági imaóra lesz a kisteremben, előtte 13 órára ebédre hívjuk a fiatalokat. 

A Bibliai Szabadegyetem következő előadása március 26-án, hétfőn kerül megrendezésre 
18 órai kezdettel. Cím: Izsák egyedi próbája. Előadó: Zarka Péter.   

Holnap ellátogatunk ismét a X. kerületi Gyermekotthonba. Aki szívesen jönne vagy küldene 
a gyerekeknek tartós élelmiszert, süteményt, ajándékot, keresse Tálas Enikőt. 

Március 31-én, jövő szombaton délelőtt húsvéti ünnepélyt tartunk gyülekezetünkben.  

Március 31-én, jövő szombaton 10-15 óráig ismét Szuper szombat – országos 
gyermektalálkozó lesz a József Attila Művelődési Központban (XIII.ker. József A. tér 4.) 
Ezen a napon nem lesz gyermekiskolai tanítás gyülekezetünkben. 

Kirándulni megyünk április 1-jén, vasárnap. Találkozó 9 órakor a Széll Kálmán téren, a 
22-es busz megállójában. A táv kb. 5-7 km, cél: János-hegyi kilátó. Info: ifj. Fekete István. 

Április 7-én szombaton úrvacsorai istentiszteletünk lesz. Kérjük a diakónusokat, hogy 
értesítsék a hozzájuk beosztott testvéreket erről.  

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

Ma és a jövő héten is gyülekezetünk szükségleteire adakozunk.  

HA ISTEN ÉLTET, A JÖVŐ HÉTEN 

HÍREINK 

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


                     „ÉN IS AKKÉPPEN KÜLDELEK TITEKET”                                             
 
 

 „’...Amiként engem küldött az Atya, én is akképpen küldelek titeket’ (Jn 
20:21). Krisztushoz és az apostolokhoz hasonlóan, nekünk is határozott 
bizonyságot kell tennünk a Jézusban való igazság mellett. A Szentlélek 
erejében bízva kell hirdetnünk a megfeszített és feltámadt Megváltó irgalmát, 
jóságát és szeretetét. Ezt téve olyan küldöttek lehetünk, akik eloszlatják a 
sokak elméjét uraló sötétséget, szívüket hálára és Isten dicsőítésére indítják. 
Isten minden fiának és leányának komoly munkát kell végeznie. ’Ha engem 
szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok. És én kérem az Atyát, és más 
vigasztalót ád néktek, hogy veletek maradjon mindörökké’ (Jn 14:15-16). 
Tanítványaiért mondott imájában Krisztus azt mondja, hogy nem csak a 
közvetlen környezetében levőkért könyörgött, ’...hanem azokért is, akik az ő 
beszédükre hisznek majd énbennem’ (Jn 17:20). Máshol mondja: 
’Hallottátok, hogy én azt mondtam néktek: Elmegyek, és eljövök hozzátok. 
Ha szeretnétek engem, örvendeznétek, hogy azt mondtam: Elmegyek az 
Atyához; mert az én Atyám nagyobb nálamnál’ (Jn 14:28). Láthatjuk, hogy 
Krisztus imádkozott népéért és hatalmas ígéreteket tett arra nézve, hogy 
eredményesen fognak együttmunkálkodni Vele. ’...Aki hisz énbennem, az is 
cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekszem; és 
nagyobbakat is cselekszik azoknál; mert én az én Atyámhoz megyek’ (Jn 
14:12).  
Micsoda kiváltságaik vannak azoknak, akik hisznek Krisztus szavainak és 
cselekszik is azokat! A bűneinket hordozó, azokért engesztelést szerző 
Krisztus ismerete képesít bennünket a szent életre. Ebben az ismeretben van 
az emberiség boldogságának biztonsága.” 
 
(E.G. White: Szemelvények Ellen G. White írásaiból I.  – „Én is akképpen 
küldtelek titeket” c. fejezetből) 

 
 

 

KEDD ESTE  18:00 SZOMBATISKOLAI TANÍTÓGYŰLÉS 
SZERDA   10.00 IMAÓRA 
 

GYÜLEKEZETI HÍREK 
 

2018. MÁRCIUS 24. 
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN! 

ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Békesség néktek! Amiként engem küldött az Atya, én is 
akképpen küldelek titeket.” 

Jn 20:21 

ÁLLANDÓ HÉTKÖZNAPI ALKALMAINK 


