
A MAI PROGRAM     KÖZLEMÉNYEK 

  Naplemente 17:50 
                                                                                       

9:30                                                 SZOMBATISKOLA 
  

Áhítat   Vízvári Aladár  
Szombatiskola   A jelenések könyve  
   Az utolsó hét csapás  
 

10:45 ISTENTISZTELET 
 

Hirdetések  Tálas Enikő  
 Óravezető  Chelcea Dorin  

Kezdő ének  „Az öröm napja ez a nap…”                         93:1-3                                           
 Ima   Chelcea Dorin  
 Szolgálat 
 Tized- és adományok begyűjtése 

Hálaige   Baksa Anikó                                            Fil 4:6-7 
Hálaima   Boros Sándor  
Gyermektörténet Dr. Szigeti Jenő  
Vers 
Szolgálatok 
Igeolvasás                      Baksa Anikó                      Lk 18:15-17 

Igeszolgálat  Dr. Szigeti Jenő                                                             
    „Ha valaki nagy akar lenni közöttetek” 

Ének   „Jézus vezessél, mint pásztor …”             313:1-3                                                     
Ima   Dr. Szigeti Jenő  
Távozó ének            „Hadd legyek mindig híved…”                               331

   

17:00 SZOMBATZÁRÓ ÁHITAT   
     

    Dr. Szigeti Jenő 
    Mikor hiábavaló az igaz ember imádsága?  

 

PÉNTEK 
 

18:00 SZOMBATKEZDŐ ÁHÍTAT JÁRAI ZSOLT: A SZENTLÉLEK ÉS A LELKI ÉLETÜNK  
     

SZOMBAT 
 

9:30 SZOMBATISKOLA   A jelenések könyve  
    Ítélet Babilon felett 
 
10:50 ISTENTISZTELET STEFAN TOMOIAGA 
 
17:00 SZOMBATZÁRÓ ÁHÍTAT     CSÁSZI EMESE – POPOVICS VIOLA – ZENEI EST 

DR. SZABÓ JÁNOS  
 

 
KEDD ESTE  18:00 SZOMBATISKOLAI TANÍTÓGYŰLÉS 
SZERDA   10.00 IMAÓRA 
 

 

AKIKÉRT A KÖVETKEZŐ HÉTEN IMÁDKOZZUNK: 
 

Gyülekezetünkből: Dán Sándor és felesége, David Gábriel, Dienes Károlyné, 
Döbrei Gábor és felesége, ifj. Döbrei Gábor és felesége, Dragiša Ivkovic, Drahotta 
Sándor, dr. Erdélyi László és felesége, Erdélyi Lászlóné  
 

Betegeink: Gál Ivánné, Molnár Szabó Ilona, Takács Lajos   
 

Imakérések. Imádkozzunk olasz testvérünk, Benjámin súlyosan beteg ismerőséért, 
Ritáért és Baksa Anikó barátnőjéért, aki nagyon beteg, és barátnője családjáért.  
A Területről: Budapest Óbuda – Bodnár János lelkész 

Balogh Sándorné Erzsike temetése március 26-án, kedden 13 órakor lesz az Új 
köztemetőben (X. Kozma u. 8-10.).  

A Hogyan tanulmányozzuk a Bibliát? című, a tíz vázlatpróféciát elemző sorozatunk 
következő alkalma március 20-án, szerdán, 18.00 órakor lesz. Címe: A nagy 
küzdelem kiteljesedése és a feltámadás reménysége (Dn. 10-12. fejezet). A 
beszélgetést vezeti: Végh József. Szeretettel hívjuk az érdeklődőket!  

Március 23-án, jövő szombaton délelőtt a Román Unió elnöke, Stefan Tomoiaga 
hirdet Igét gyülekezetünkben. 

Március 29-31-ig „Jézus követése a XXI. században” címmel fiatal felnőtteknek 
szóló Értékteremtő Konferencia kerül megrendezésre Budapesten. Pénteken a 
Terézvárosi gyülekezetben 18.30-kor kezdődik az első plenáris előadás, szombaton 
10.00 órától a Dürer Rendezvényházban gyűlnek össze a fiatalok. Szombaton 
délután gyülekezetünkben folytatódik 17.00 órától a program.  

Március 29-én, pénteken 18.00 órakor elmarad a szombatkezdő áhítat. Március 
30-án, szombaton a délutáni istentisztelet korábban, 15.00 órakor fog kezdődni az 
Értékteremtő Konferencia délutáni programja miatt. 

Ma a gyülekezetünk szükségleteire adakozunk, jövő szombaton a Dunamelléki 
egyházterület beruházásaira gyűjtjük adományainkat.  
 
 

HA ISTEN ÉLTET, A JÖVŐ HÉTEN 

ÁLLANDÓ HÉTKÖZNAPI ALKALMAINK 

HÍREINK 



                         JÉZUS MEGÁLDJA A GYERMEKEKET                                                          
 
 

„Jézus mindig is szerette a gyerekeket. Elfogadta gyermeki együttérzésüket és 
nyílt, természetes szeretetüket. Tiszta ajkukról a zengő, hálás dicséret zeneként 
hangzott fülében, lelkileg fölüdítette, amikor lehangolták a fortélyos képmutatók. 
Amerre csak a Megváltó járt, szelíd, kedves modora megnyerte a gyerekek 
bizalmát.  
A zsidók közt szokás volt a gyermekeket elvinni valamelyik rabbihoz, hogy az 
kinyújtott kézzel megáldja őket. A tanítványok azonban túl fontosnak gondolták 
a Megváltó munkáját ahhoz, hogy ilyesmivel meg lehessen szakítani. Amikor az 
anyák hozzá jöttek kicsinyeikkel, a tanítványok neheztelve néztek rájuk. Úgy 
gondolták, ezek a gyerekek túlságosan kicsik, semmi hasznuk sem lesz abból, ha 
meglátogatják Jézust, s azt a következtetést vonták le, hogy Ő sem örülne nekik. 
A Megváltó tudta, milyen gond nyomasztja az anyákat, akik Isten Igéje szerint 
akarják gyermekeiket nevelni. Meghallgatta imáikat. Ő maga vonzotta őket színe 
elé.  
Egy anya elindult otthonról gyermekével, hogy megkeresse Jézust. Útközben 
elmondta célját a szomszédnak, s az is szerette volna, ha Jézus megáldja 
gyermekeit. Több anya gyűlt így össze gyermekeivel. Néhányan már kinőttek a 
csecsemőkorból: gyermekké vagy ifjúvá serdültek. Mikor az anyák előadták 
kívánságukat, Jézus együttérzően hallgatta a félénk, könnyes kérést. Azonban 
várt, hogy lássa a tanítványok viselkedését. Amikor látta, hogy elküldik az 
anyákat, mert azt hiszik, ezzel Neki kedveznek, rámutatott tévedésükre, 
mondván: ’Engedjétek, hogy a kisgyermekek énhozzám jöjjenek, és ne tiltsátok 
el őket: mert ilyeneké az Istennek országa’ (Lk 18:16). Karjába vette a 
gyermekeket, kezét rájuk helyezte, és részesítette őket az áldásban, amiért jöttek.  
Az anyák megnyugodtak. Krisztus szavaiból erőt és áldást nyertek, úgy tértek 
vissza otthonukba. Bátorságot kaptak, új derűvel vették föl terheiket, s 
reménykedve dolgoztak gyermekeikért. A mai anyáknak ugyanilyen hittel kell 
fogadniuk Igéjét. Krisztus ugyanolyan személyes Megváltó ma is, mint amikor 
emberként élt az emberek között. Ugyanúgy segíti a mai anyákat is, mint azokat, 
akiknek gyermekeit karjába vette Júdeában. A mi otthonunk gyermekeit 
ugyanúgy vérén váltotta meg, mint a hajdaninkat.” 
       

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

GYÜLEKEZETI HÍREK 
 

2019. MÁRCIUS 16. 
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN! 

ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 
 

 

„Engedjétek, hogy a kis gyermekek én hozzám 
jöjjenek, és ne tiltsátok el őket; mert ilyeneké az 

Istennek országa. Bizony mondom néktek: Aki nem 
úgy fogadja az Isten országát, mint gyermek, 

semmiképpen nem megy be abba.” 

Lk 18:16-17                                                                                                      


