
A MAI PROGRAM     KÖZLEMÉNYEK 

  Naplemente 19:31 

9:30                                                 SZOMBATISKOLA 

 
Áhítat   Sztrojiny Csaba  
Tanulmány   FELKÉSZÜLÉS A VÉGIDŐRE 

Dániel és a végidő  
 

10:50 ISTENTISZTELET 

 

 Hirdetések  Tálas Enikő   
 Óravezető  Tyentés László  

Kezdő ének  „Itt van Isten köztünk…”                              30:1-3 
 Ima   Tyentés László  
 Szolgálat 
 Tized- és adományok begyűjtése 

Hálaige   Tyentés Emese                              Zsolt 56:11-14 
Hálaima   Ráczné Ócsai Ella         
Gyermektörténet  Dr. Szigeti Jenő       
Szolgálatok   

 Igeolvasás  Tyentés Emese                                   Lk 18:15-17                                            
 Igeszolgálat  Dr. Szigeti Jenő                             

Miért kaptuk gyermekeinket?      
Ének   „Mennyei otthonom: Éden…”                        150:1-3 
Ima   Dr. Szigeti Jenő  
Távozó ének            „Ó! égi jó Atyánk…”       334:1 
 

18:00 SZOMBATZÁRÓ ÁHÍTAT  
     

    Dr. Szigeti Jenő  
    Miért kell Laodíceának szemgyógyító ír?  

 

PÉNTEK 
 

18:00 SZOMBATKEZDŐ ÁHÍTAT RAQUEL ARRIS –ZARKÁNÉ TEREMY KRISZTINA  
 

SZOMBAT 
 

9:30 SZOMBATISKOLA   Felkészülés a végidőre 
    Jézus és a Jelenések könyve  
     

10:45 ISTENTISZTELET RAQUEL ARRIS –ZARKÁNÉ TEREMY KRISZTINA 
GK NŐI KONFERENCIA 
 

15:30 ISTENTISZTELET RAQUEL ARRIS –ZARKÁNÉ TEREMY KRISZTINA 
     

17:00 SZOMBATZÁRÓ ÁHÍTAT    RAQUEL ARRIS –ZARKÁNÉ TEREMY KRISZTINA 
     

     

KEDD ESTE  18:00 SZOMBATISKOLAI TANÍTÓGYŰLÉS 
SZERDA   10.00 IMAÓRA 
 

 

AKIKÉRT A KÖVETKEZŐ HÉTEN IMÁDKOZZUNK: 
 

Gyülekezetünkből: Birtalan István és felesége, Boda Arthur Áron, Boda László, 
Borbáth Attila és családja, Boross Sándor és családja, Bögi Lóránt, Bugyi Krisztián 
és felesége, Burcsa Gábor, Burcsa István, Chelcea Dorin és felesége 
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. 
Imádkozzunk Szilágyi Kálmán testvérért, egymásután kétszer volt szívműtétje.  
A Területről: Budapest Sashalmi Gyülekezet – Simon László lelkész  

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

Lehetőség nyílik a missziós DVD-k kölcsönzésére, az érdeklődők Dán Ilonkát keressék.  

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

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

A balatonlellei gyermekiskolai táborba jelentkezett gyülekezeti tagjaink és gyermekeik 
részvételi díja 20.000 Ft. Kérjük, hogy a szülők a táborozási összeg felét adják át Pacsai 
Tecának április 30-áig. 

Ma 12.15-kor csengettyű próba, 13 órakor pedig furulya próba lesz. Szeretettel hívjuk a 
tanulni vágyó felnőtteket is a próbákra.  

Ma délután 14 órakor „Ehető gyomnövények és enzimtáplálkozás” címmel Gardalits 
János tart előadást gyülekezetünkben. Szeretettel várjuk az érdeklődőket! 

A Bibliai Szabadegyetem következő előadása április 16-án, hétfőn lesz 18 órai 
kezdettel. Cím: József beteljesíti az ábrahámi küldetést. Előadó: Tóth Szilárd 

Április 20-22-ig gyülekezetünkben „Az Ő lábnyomában haladva” címmel női konferencia 
kerül megrendezésre. Szombat délelőtt az istentisztelet 10.45-kor kezdődik, délután 
15.30-kor is lesz előadás és a szombatzáró áhítat 17.00 órakor kezdődik. (A szervezők 
ebédet azoknak rendelnek, akik előzetesen szállást is igényeltek.) 

Ma a világmisszióra, jövő héten gyülekezetünk szükségleteire adakozunk.  

Gyülekezetünk technikai asztalát a kivetítés új igényeinek beállításához, bővítéséhez 
alakítjuk ki. Kérnénk, hogy adományaitokkal támogassátok ennek fejlesztését. 
Köszönjük eddigi és ezutáni segítségeteket is! 

HA ISTEN ÉLTET, A JÖVŐ HÉTEN 

ÁLLANDÓ HÉTKÖZNAPI ALKALMAINK 

HÍREINK 



                    JÉZUS MEGÁLADJA A GYERMEKEKET                                                   
 
 

 „Amikor Jézus azt mondta a tanítványoknak, hogy engedjék a gyermekeket 
hozzá jönni, valójában minden időben élő követőihez szólt: egyházi 
tisztviselőkhöz, prédikátorokhoz, segítőkhöz, minden keresztényhez. Jézus 
vonzza a gyermekeket, s megparancsolja nekünk, engedjük őket hozzá 
menni. Mintha csak azt mondaná: jönnek, ha nem akadályozzátok őket.  
Krisztuséhoz nem hasonlító jellemetek ne mutassa be hamisan Jézust! Ne 
tartsátok távol tőle a kicsinyeket hűvösségetekkel, nyersességetekkel! Sohase 
érezzék, hogy a menny nem lehet kellemes hely számukra, ha ti is ott vagytok! 
Ne beszéljetek úgy a vallásról, mintha azt gyerekek nem érthetnék meg, ne 
tegyetek úgy, mintha nem kellene Krisztust már gyerekkorukban elfogadniuk! 
Ne keltsétek bennük azt a hamis benyomást, hogy Krisztus vallása a 
komorság vallása, s ha a Megváltóhoz jönnek, le kell mondaniuk mindenről, 
ami örömöt okoz az életben!  
Amikor a Szentlélek megindítja a gyermekek szívét, működjetek együtt vele! 
Azt tanítsátok, hogy a Megváltó hívja őket, semmi sem szerezhet neki 
nagyobb örömet, mint ha életük virágjában, ifjúságukban adják át magukat!  
A Megváltó végtelen gyöngédséggel tekint a tulajdon vérén megváltott 
lelkekre. Szeretete magának követeli őket. Kimondhatatlan vágyakozással 
tekint rájuk. Szíve szakad meg nemcsak a legjobban viselkedő gyerekek után, 
hanem azok után is, akiknek örökletes kifogásolható jellemvonásaik vannak. 
Sok szülő nem is tudja, mennyire felelős gyermekeinek jellemvonásaiért. 
Nincs sem türelmük, sem bölcsességük, hogy ezekkel a tévelygőkkel 
foglalkozzanak, akiket ők tettek olyanokká, amilyenek. Jézus azonban 
szánalommal tekint ezekre a gyerekekre. Ő az okból indul ki az okozat felé.  
A keresztény munkás Krisztus megbízottjaként terelheti ezeket a 
gyermekeket a Megváltóhoz. Bölcsességgel, tapintattal szívéhez fűzheti őket, 
reményt és bátorságot önthet beléjük, hogy aztán elmondhassák róluk: 
’Ilyeneké az Istennek országa’ (Lk 18:16).” 
 

   (E.G. White: Jézus élete – Jézus megáldja a gyermekeket c. fejezetből) 

GYÜLEKEZETI HÍREK 
 

2018. ÁPRILIS 14. 
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN! 

ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 
 

 

„Bizony mondom néktek: Aki nem úgy fogadja az Isten 
országát, mint gyermek, semmiképpen                                 

nem megy be abba.” 

Lk 18:17 


