
A MAI PROGRAM     KÖZLEMÉNYEK 

  Naplemente 17:43 
                                                                                       

09:30                                                 SZOMBATISKOLA 
  

Áhítat   Vízvári Aladár  
Szombatiskola   Az utolsó napokban:  

A zsidókhoz írt levél üzenete 
    Jézus, hitünk Szerzője és Beteljesítője 
 

10:45 ISTENTISZTELET 
  

Hirdetések  Bugyi Krisztián  
Óravezető  Vízvári Aladár  
Kezdő ének  „Nagy kegyelmed árad, Istenünk, felénk…”       57:1-3 

 Ima   Vízvári Aladár  
 Tized- és adományok begyűjtése 

Hálaige, hálaima  Dr. Abaháziné Oláh Enikő             Péld.11:24-25 
Szolgálat Óvodás és kisiskolás gyermekcsoportok 
Szolgálat  Bugyi Krisztián – vers 
Diakónus szentelés  
Szolgálat Szabó Tímea – vers 

Énekkar   

Igeszolgálat Dr. Szabó János                       
    A hithű szolgálat 
 Ima   Dr. Szabó János  

Ének                           „Mennyei otthonom: Éden…”                        150:1-3 
     

 
     

PÉNTEK 
 
17:30       SZOMBATKEZDŐ ÁHÍTAT   VÍZVÁRI ALADÁR  
     JÉZUSHOZ VEZETŐ ÚT  
     
SZOMBAT 
 
9:30 SZOMBATISKOLA AZ UTOLSÓ NAPOKBAN:  

A ZSIDÓKHOZ ÍRT LEVÉL ÜZENETE 
    „…RENDÍTHETETLEN ORSZÁGOT KAPUNK” 

 
10:45 ISTENTISZTELET          KORMOS ERIK 
     
    
                                                                                         
                                                                          

SZERDA   10.00 IMAÓRA 
SZERDA    18.00       TANÍTÓGYŰLÉS 
PÉNTEK   17.30        SZOMBATKEZDŐ ÁHÍTAT 
 

 

AKIKÉRT A KÖVETKEZŐ HÉTEN IMÁDKOZZUNK: 
 

Gyülekezetünkből: dr.Nyári Éva, Ócsai Sándor és felesége, Orbán Gábor, Orbán Zoltán 
és családja Orosz Istvánné, Örsi Mária, Pacsai Gabriella, Pacsai Imre, ifj. Pacsai Imre, 
Pacsainé Kleinert Teréz 
Betegeink: Ács Ernőné, Bakó Mária, Dr. Nádai Gyula, Gábor Terézia, Kokovai Sándorné 
Ilike, Korondi Erzsébet, Gál Ivánné Rózsika, Nagyné Gál Vilma és férje 
Imakérések: Vaszi Szilvia, istentiszteleti alkalmainkat látogató hölgy, kéri, hogy 
imádkozzunk érte és családjáért, hogy az a nehéz lelki helyzet, amelyben most vannak, Isten 
kegyelméből megoldódjon. Imádkozzunk Bakó Mária testvérnő unokájáért, Kormos Ágiért, 
Kabainé Marika férjéért és Pippa Istvánért, valamint a kétéves Adélkáért.  
A Területről: Bp. Pestújhely – Simon Zsolt lelkész 

Ukrajnai adventista kisgyermekes családoknak átmeneti szállást alakítottunk ki az emeleten 
és itt tartózkodásuk idejére ellátást biztosítunk számukra. Tegnap meg is érkezett két család, 
és tovább utazásuk után más családok várhatóak. Szükség lenne segítségére az alábbiakban: 
főtt étel készítés, folyamatos jelenlét a gyülekezet épületében az itt tartózkodásuk ideje alatt 
(beosztás szerint: délelőtt 8-15 óráig, délután 15-21 óráig). Akik szeretnének részt venni a 
vendégeink szolgálatában, kérjük keressék Tálas Enikőt: 0620/992-9653. 

Ma, közvetlenül az istentisztelet után az Imalánc tagjait egy 5 perces megbeszélésre várja 
Takácsné Darabos Judit az emeleti tárgyaló szobában. 

Ma 16 órától szeretettel hívjuk a kisgyermekes családokat egy interaktív beszélgetésre. 
Témavezető: Horváth Gábor, téma: a gyermekek és a számítógép egészséges kapcsolata. A 
beszélgetés alatt gyermekfoglalkozást tartunk. Vacsorával zárjuk az alkalmat.  

Jövő szombaton 13.30-kor Végh József szeretettel hívja a férfi testvéreket, vendégeket a 
Keresztény Férfiak Iskolája program első alkalmára. Természetesen az őket kísérő 
feleségeket, testvérnőket is szeretettel látjuk az alkalmon. 

6 részes stresszkezelő alkalmakat indítunk gyülekezetünkben testvérek és vendégek számára. 
Jelentkezni lehet e-mailen (emesetyentes@gmail.com) vagy telefonon (30/664 32 18). 
Kezdési időpont a jelentkezőkkel egyeztetve történik. 

Veszteség feldolgozó csoport indul vendégek számára. Ha ismerünk környezetünkben olyan 
személyt, akit veszteség ért, csalódott, gyászol, és szívesen beszélgetne 4-5 fős 
csoportban élethelyzeti nehézségeiről feldolgozás céljából, akkor juttassuk el neki a kijáratnál 
található szórólapot. 

Március 26-án, szombaton délután 17 órakor a Bach Mindenkinek Fesztivál keretében 
gyülekezetünkben koncertre kerül sor. Szeretettel várjuk testvéreinket, vendégeinket! 

Ma a magyarországi Reménység Médiaközpont és az Adventista Világrádió szükségleteire 
adakozunk, jövő szombaton gyülekezetünk részére gyűjtjük adományainkat. 

JÖVŐ HÉTI PROGRAMJAINK 

ÁLLANDÓ HÉTKÖZNAPI ALKALMAINK 

HÍREINK 

mailto:emesetyentes@gmail.com


                            SZOLGÁLATRA MEGVÁLTVA                                                               
 

„A menny mindenkit megvásárolt ezen a végtelen áron. Isten a menny tárházának 
minden kincsét a földre árasztotta. Krisztus odaáldozásával az egész mennyet nekünk 
adta, és megvásárolta rajta az ember akaratát, érzéseit, értelmét, lelkét. Hívők és nem 
hívők mind egyaránt az Úr tulajdonai. Isten mindenkit arra szólít, hogy szolgáljon neki. 
Az ítélet napján mindenkinek számot kell adnia arról, hogy miként tett eleget ennek a 
felszólításnak. 
Isten kívánságait azonban nem mindenki veszi figyelembe. A példázat azokat 
szerepelteti Krisztus szolgáiként, akik vállalkoztak erre a szolgálatra. 
Krisztus szolgálatra váltotta meg követőit. Urunk azt tanítja, hogy az élet igazi célja a 
szolgálat. Krisztus maga is szolgált, és minden követőjét a szolgálat törvénye alá rendelte 
- az Isten és a felebarát szolgálatának törvénye alá. Krisztus ezzel minden addiginál 
magasztosabb fogalmat adott a világnak az életről. A mások szolgálatára szentelt élettel 
az ember közösségbe jut Krisztussal. A szolgálat törvénye kapoccsá lesz, amely összeköti 
az embert Istennel és embertársaival. 
Krisztus rábízza szolgáira azt, ’amije’ van, hogy szolgálatában hasznosítsák. Megszabja 
’kinek-kinek a maga dolgát’ (Mk 13 : 34). A menny örökérvényű tervében mindenkinek 
megvan a helye. Mindenkinek együtt kell működnie Krisztussal lelkek megmentésén. 
Amilyen biztos, hogy a mennyben megvan az a hely, amelyet Isten nekünk készített, 
olyan biztos az is, hogy a földön van olyan feladat Isten szolgálatában, amelyet személy 
szerint nekünk kell elvégeznünk.” 
 

(Ellen G. White: Krisztus példázatai – A Talentumok c. fejezetből) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 

 

GYÜLEKEZETI HÍREK 
 

2022. MÁRCIUS 12. 
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN!  

KÜLÖN SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK UKRAJNÁBÓL 

ÉRKEZETT TESTVÉREINKET! 
ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 

 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В НАШУ ОБЩИНУ  
СЕМЬЕ ГРИГОРЕНКО И СЕМЬЕ ГОРШКАЛЬОВ! 

   

 

 

 

 

 

„…A szentek tökéletesbítése céljából szolgálat munkájára, 
a Krisztus testének építésére: Míg eljutunk mindnyájan az 

Isten Fiában való hitnek és az Ő megismerésének 
egységére..."  

Ef 4:12-13 


