
A MAI PROGRAM     KÖZLEMÉNYEK 

  Naplemente 16:23 
                                                                                       

09:30                                                 SZOMBATISKOLA 
  

Áhítat   ifj. Fekete István  
Szombatiskola   Dániel  
   A titoktól a kijelentésig  
 

10:45 ISTENTISZTELET 
  

Hirdetések  Tyentés László  
Óravezető  Bugyi Krisztián  
Kezdő ének  „Az áldott orvos már közel…”                      105:1-3 

 Ima   Bugyi Krisztián  
 Szolgálat  Kínai csoport szolgálata 
 Tized- és adományok begyűjtése 

Hálaige, hálaima  Orbán Zoltán                          Zsolt 116:12,17-18
 Gyermektörténet Baksa Anikó  

Vers   Kurucz Margit  
Szolgálat  Férfi quartett  

Igeszolgálat  Dr. Szabó János                  
    Úr városától az Úr városáig  
    A megváltás története  

Ima   dr. Szabó János  
Ének                           „Úgy várjuk visszajöttödet…”                        140:1-3 

 
17:00  SZOMBATZÁRÓ ÁHITAT   
     

    Dr. Szabó János  
Három jel arra nézve, hogy a hitem valóságos 
(Jak. 1:26–27) 

 

PÉNTEK 
 

18:00 SZOMBATKEZDŐ ÁHÍTAT  SIMON ISTVÁN 
     VÁRAKOZÁS VIGASZTALÓK 
     

SZOMBAT 
 

9:30 SZOMBATISKOLA   Dániel 
    A kemencétől a palotáig 

 
10:45 ISTENTISZTELET                 STRAMSZKI ISTVÁN  
    „KIK A 11 ÓRÁS MUNKÁSOK, ÉS HOGYAN  

TEKINTSÜNK RÁJUK?" (LUK.10:2) 
   

17:00 SZOMBATZÁRÓ ÁHÍTAT       

 
KEDD ESTE  18:00 SZOMBATISKOLAI TANÍTÓGYŰLÉS 
SZERDA   10.00 IMAÓRA 
 

 

AKIKÉRT A KÖVETKEZŐ HÉTEN IMÁDKOZZUNK: 
 

Gyülekezetünkből: Czucz Viktória, Csákány Ervin, Csákány Szandi Henrietta, 
Császi Dorottya és családja, Csegedi Károly és felesége, CSepecz Erzsébet, Ifj. 
Csepecz Erzsébet és családja, Cserbik Piroska, Csókásiné Molnár Éva és családja 
Betegeink: Korondi Erzsébet, Molnár Szabó Ilona, Sipka Istvánné 
Imakérések: Imádkozzunk Nagy Gyuri bácsiért, mivel nagyon beteg. Imádkozzunk 
azért, hogy az Úr adjon erőt neki, hogy el tudja viselni a nagy és fájdalmas betegségét. 
Folytassuk az imát Drahotta Sándor, Dienes Károlyné, Hunka Jánosné, Sztrojiny 
Botond és Balla Zsuzsanna lányának gyógyulásáért.  
A Területről: Balatonfüred – Kalocsai Tamás és Szabó Attila lelkészek,  

          Stramszki István DET kincstárnok   

Egy ötödikes gyermeknek szüksége lenne matematika korrepetálásra. Aki segíteni 

tudna, kérjük keresse Pacsai Tecát vagy Molnár Évát. Köszönjük! 

Ma a délelőtti istentisztelet után a gyermektanítóknak megbeszélésük lesz a 

tárgyaló szobában. Kérjük, minden tanító vegyen részt az alkalmon. 

Január 25-én, jövő szombaton 14 órakor folytatódik a Boldog otthon című 

sorozatunk a kisteremben. 

Január 25-én, jövő szombaton 18 órától megbeszélést tartunk azoknak, akik 

Sartira jelentkeztek. Kérjük, hogy családonként legalább egy fő vegyen részt az 

alkalmon. 

Január 29–február 2-ig Fiatalok Jézusért Konferencia lesz Budapesten „Jézus 

egykor... és MA - avagy a leghatékonyabb missziós módszer” címmel. Főelőadó: 

Szabó László. Bővebb információ: www.fjk.hu.    

Ma és a jövő szombaton is gyülekezetünk szükségleteire adakozunk.  

 
 
 
 

JÖVŐ HÉTI PROGRAMJAINK 

ÁLLANDÓ HÉTKÖZNAPI ALKALMAINK 

HÍREINK 

http://www.fjk.hu/


                                     ÁBRAHÁM ELHÍVÁSA                                                              
 
 

"’Hit által engedelmeskedett Ábrahám, mikor elhívatott, hogy menjen ki arra a 
helyre, amelyet örökölendő vala, és kiméne, nem tudván, hová megy’ (Zsid 11:8). 
Ábrahám feltétel nélküli engedelmessége a hit egyik legcsodálatosabb 
bizonyítéka az egész Bibliában. Számára a hit ’[...] a reménylett dolgoknak 
valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés’ volt (Zsid 11:1). Isten 
ígéretében bízva, a teljesedés legkisebb külső biztosítéka nélkül elhagyta 
otthonát, rokonságát, szülőhazáját, és elindult, bár nem tudta, Isten hova vezeti. 
’Hit által lakott az ígéret földén, mint idegenben, sátorokban lakván Izsákkal és 
Jákóbbal, ugyanazon ígéretnek örökös társaival’ (Zsid 11:9). 
Nem volt könnyű Ábrahám próbája. Nem volt kis áldozat, amit Isten kívánt tőle. 
Erős szálak kötötték hazájához, rokonságához és otthonához. De tétovázás 
nélkül engedelmeskedett a hívásnak. Nem kérdezett semmit az ígéret földjéről - 
hogy termékeny-e a talaj, egészséges-e az éghajlat, hogy kellemes-e az ország 
környezete, és van-e ott alkalom a vagyongyűjtésre? Isten szólt, és szolgájának 
engedelmeskednie kellett. Számára az volt a földön a legboldogabb hely, ahova 
Isten küldte. Most is sokaknak Ábrahámhoz hasonló próbája van. Nem hallják 
közvetlenül a mennyből Isten hangját, de ő szól hozzájuk Igéjének tanítása és 
gondviselésének eseményei által. Talán azt kívánja tőlük, hogy adják fel a 
gazdagságot és megbecsülést ígérő életpályájukat, hagyják el kellemes és előnyös 
társaságukat, szakadjanak el rokonságuktól, hogy önmegtagadást igénylő 
viszontagságos, áldozatos útra lépjenek. Isten feladatot szánt nekik, de a barátok, 
a rokonok befolyása és a jólét akadályozná a megvalósításhoz fontos 
jellemvonások kifejlődését. Isten kivonja őket az emberi befolyás alól, megvonja 
tőlük az emberi segítséget; érezteti velük, hogy az ő segítségére van szükségük, 
és megtanítja őket egyedül őbenne bízni, hogy kinyilatkoztathassa önmagát 
nekik. Ki kész Isten hívására megtagadni dédelgetett terveit és lemondani 
meghitt barátairól? Ki vállal új feladatokat, és ki lép ismeretlen területre, hogy 
odaszánt szívvel végezze Isten munkáját, Krisztusért nyereségnek tartva a 
veszteségeket? Aki ezt teszi annak olyan hite van, mint Ábrahámnak, és az 
osztozni fog vele abban az ’[...] igen-igen nagy örökség’-ben, amelyhez ’nem 
hasonlítható’ az, ’amiket most szenvedünk’ (2Kor 4:17; Róm 8:18)” 

 
(Ellen G. White: Pátriárkák és Próféták – Ábrahám elhívása c. fejezetből) 

 

GYÜLEKEZETI HÍREK 

 

2020. JANUÁR 18. 
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN! 

ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 
 

 
 

 
 

„Hit által engedelmeskedett Ábrahám, mikor 
elhívatott, hogy menjen ki arra a helyre,                  

amelyet örökölendő volt, és kiment,                                    
nem tudván, hová megy.” 

Zsid 11:8 


