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  Naplemente 16:42 
                                                                                       

09:30                                                 SZOMBATISKOLA 
  

Áhítat   Molnár Imre  
Szombatiskola   Dániel  
   A büszkeségtől az alázatig 
 

10:45 ISTENTISZTELET 
  

Hirdetések  Tálas Enikő 
Óravezető  Sztrojiny Csaba  
Kezdő ének  „Ó! Jézus a szívem úgy vár…”                      136:1-3                       

 Ima   Sztrojiny Csaba  
 Szolgálat  Orbánné Kuhárcsik Szilvia - fuvola 
 Tized- és adományok begyűjtése 

Hálaige, hálaima  Rohánszki Lászlóné                        Péld 11:24-25 
 Gyermektörténet Király Tünde  

Vers   dr. Abaháziné Oláh Enikő 
Szolgálat  Kórus  

Igeszolgálat  Zarka Péter                              
A sáfár ismeri az Urát, tudja a helyét  Rm 8:19 

             Ének    „Várjad békén lelkem…”                             275:1-3 
Ima   Zarka Péter   
Távozó ének              „Áldjuk Őt, áldjuk Őt!…”                             333:1 

 

17:00  SZOMBATZÁRÓ ÁHITAT   
     

    Zarka Péter  
    Beszéljük meg, mit várnak el tőlünk! 

 

PÉNTEK 
 

18:00 SZOMBATKEZDŐ ÁHÍTAT  BÁCSI MIKLÓS  
    A VÉRFOLYÁSOS ASSZONY ÉS A VAK BARTIMEUS 
    (MK 5:25-34; 10:46-52) 
     

SZOMBAT 
 

9:30 SZOMBATISKOLA   Dániel 
    A fölfuvalkodástól a pusztulásig 

 
10:45 ISTENTISZTELET                 DR. SZIGETI JENŐ  
    Felismered-e Jézust? Lk 21,13-16 
 

17:00 SZOMBATZÁRÓ ÁHÍTAT    DR. SZIGETI JENŐ  
   Hogyan oldott meg Pál egy nehéz gyülekezeti 

helyzetet?  Filemon levél. 1-25 

 

KEDD ESTE  18:00 SZOMBATISKOLAI TANÍTÓGYŰLÉS 
SZERDA   10.00 IMAÓRA 
 

 

AKIKÉRT A KÖVETKEZŐ HÉTEN IMÁDKOZZUNK: 
 

Gyülekezetünkből: ifj. Fekete István, Fleischer Zoltán és családja, Füredi Mihály, 
Gábor Gábor és családja, Gábor Stefan és családja, Gál Imre és felesége, Gál Ivánné, 
Galgóczy Ferenc és felesége, Galgóczy Lívia, Galgóczy Melinda, Galgóczy Nikolett 
Betegeink: Korondi Erzsébet, Molnár Szabó Ilona, Sipka Istvánné 
Imakérések: Imádkozzunk Tóth Béláné (Rózsika) testvérnőért, a jövő héten 
február 4-én egy súlyos műtét vár rá. Folytassuk az imát Nagy Gyuri bácsiért, 
Drahotta Sándor, Dienes Károlyné, Hunka Jánosné, Sztrojiny Botond és Balla 
Zsuzsanna lányának gyógyulásáért.  
A Területről: Budapest Terézváros és Budapest Nemzetközi Gyülekezetalapítás – 
dr. Szabó János és Otamo-Csizmadia Heli lelkészek 

Testvéreink segítségét kérjük: aki ismeri Király Katalint, keresse meg Szentes Klára 
testvért. Kérjük, aki ismeri Dr. Újhelyi Mihályt, keresse Molnár Évát. Köszönjük! 

Egy anyuka a kislányával olcsó albérletet keres Budapesten. Akinek tudomása van 
ilyenről, kérjük jelezze ezt Pacsai Tecának vagy Molnár Évának. 

Egyházunk Sáfársági Szolgálatok Osztálya minden évben elkészíti az Adakozási 
naptárt, melyben 52 szombati adakozáshoz írt gondolat, történet található. 
Szeretnénk ezekből a gondolatokból időről időre a bulletinben megjelentetni 
részleteket. Ma olvashatjátok az elsőt a pótlapon.  

Holnap 15 órától Tesz-Vesz Gyülekezetet tartunk „Emberek, akik Isten által 
hithősök lettek: Dávid” címmel. Szeretettel hívjuk a gyerekeket! 

Február 12-én, szerdán 18 órakor Orvoszenészek koncertje lesz 
gyülekezetünkben. 

Február 13-án, csütörtökön 18 órától Bibliai életképek címmel folytatjuk a Bibliai 
Szabadegyetem–Extra előadásainkat. Az első előadás címe: Heródes – „A férfi, aki 
híres király szeretett volna lenni” – A halogatás veszélye. Előadó: Dr. Szabó János. 

Február 15-én, szombat délelőtt folytatódik az Úton hazafelé című előadás 
sorozatunk „Húgom lett a feleségem? – krízis a házasságban” címmel. Hívjuk 
ismerősöket erre az alkalomra. A sorozat meghívója a kijáratnál elvehető. 

Ma a Newboldi Főiskola számára gyűjtjük adományainkat, jövő szombaton 
gyülekezetünk szükségleteire adakozunk.  

 

JÖVŐ HÉTI PROGRAMJAINK 

ÁLLANDÓ HÉTKÖZNAPI ALKALMAINK 

HÍREINK 



                                     LELKÉSZ BLOG                                                                   
 
 

Kedves Gyülekezet! 
  

Biztosan nem egyedül vagyok azzal az "életérzéssel", hogy szinte 
repül az idő. Még most emlékeztünk meg arról, hogy "Valóban nagy 
a kegyesség titka: aki megjelent testben, igaznak bizonyult lélekben, megjelent 
az angyaloknak, hirdették a népek között, hittek benne a világon, felvitetett 
dicsőségben." (1Tim.3:16), köszöntöttük az új évet és máris kopogtat 
egy új hónap életünk ajtaján. Ez a hónap egyfajta átmenet a tél és 
a tavasz között. Nem véletlen, hogy számos költő éppen ezt emeli 

ki versében, mert a költői nyelvezetben az elmúlás és az újjászületés határán áll. 
Tragikus sorsú neves költőnk így adja vissza ezt a gondolatot:  
 

"Újra lebeg, majd letelepszik a földre, 
végül elolvad a hó: 
csordul, utat váj. 
Megvillan a nap. Megvillan az ég. 
Megvillan a nap, hunyorint. 
S íme fehér hangján 
rábéget a nyáj odakint, 
tollát rázza felé s cserren már a veréb." 

(Radnóti Miklós, Február, 1941)  
 

Hitem szerint Isten kegyelme, hogy lehetőséget kaptunk az Őbenne való 
újjászületésre. Isten nem akkor szeret, ha megváltozunk, hanem annyira szeret, 
hogy ez a szeretet változtat meg minket. Csak a szeretet képes valódi belső 
változást okozni. A fenyegetés, a bűntudat, a kiközösítés vagy a társadalmi 
nyomás képtelen erre. Ez az a szeretet, amely napvilágra hozza azt, amivel még 
"dolgunk van" az életben. Ahogy egy kortárs író fogalmaz: "Bármelyik jó terapeuta 
el tudja mondani, hogy nem tudjuk meggyógyítani azt, amit nem ismertünk fel – és amit nem 
ismertünk fel tudatosan, az továbbra is uralkodni fog rajtunk belülről. Rothasztani és 
rombolni fog bennünket is, és a körülöttünk élőket is." Ebben a spirituális utazásban 
társak vagyunk. Pál apostol a Szentlélek általi felismerését így fogalmazta 
meg: "Nem mondom, hogy már elértem, vagy hogy már tökéletes volnék; hanem igyekezem, 
hogy el is érjem, a miért meg is ragadott engem a Krisztus Jézus." (Filippi 3:12) 
 

Legyen ez a mi bátorításunk erre a hónapra! 

 

GYÜLEKEZETI HÍREK 

 

2020. FEBRUÁR 1. 
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN! 

ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 
 

 
 
  
 

 

 

 

 

„Mert a teremtett világ sóvárogva várja az  
Isten fiainak megjelenését!” 

 
Róma 8:19 


