
A MAI PROGRAM     KÖZLEMÉNYEK 

  Naplemente 17:06 
                                                                                       

09:30                                                 SZOMBATISKOLA 
  

Áhítat   Gerencsér László 
Szombatiskola   Dániel  
   Az oroszlánok vermétől az angyalok verméig 
 

10:45 ISTENTISZTELET 
  

Hirdetések  Krajcsik Ramón  
Óravezető  Takácsné Darabos Judit  
Kezdő ének  „Oly szent a szeretet…”                                311:1-4 

 Ima   Takácsné Darabos Judit  
 Szolgálat  Tarjáni Anikó – ének  
 Tized- és adományok begyűjtése 

Hálaige, hálaima  Görög Ernő                                        2Kor 9:6-8
 Gyermektörténet Baksa Anikó 

Szolgálatok  dr. Nyári Éva - vers 
   Kórus  

Igeszolgálat  Dr. Szabó János                         
Húgom lett a feleségem…?! – krízis a 
házasságban 

Ima   Dr. Szabó János  
Távozó ének              „Ó! Ábrahám Ura…”                                   38:1-3 

 

17:00  SZOMBATZÁRÓ ÁHITAT   
     

    Dr. Szabó János  
Isten válasza a félelmeinkre a zsoltárok 
alapján  

 

PÉNTEK 
 

18:00 SZOMBATKEZDŐ ÁHÍTAT  DUNA BIBLIAKONFERENCIA  
DR. TONHAIZER TIBOR  
Krisztus várása a kereszténység történetében az 
apostoli kortól a nagy reformációig 

SZOMBAT 
 

9:30 SZOMBATISKOLA   Dániel 
    A viharos tengertől az ég felhőiig  

 
10:45 ISTENTISZTELET                 DR. SZABÓ JÁNOS  

A „LEGELŐ HŐSEI” – EGY VÁLÁS LELKI DIMENZIÓI 
 
17:00 SZOMBATZÁRÓ ÁHÍTAT    DR. SZABÓ JÁNOS  

KEDD ESTE  18:00 SZOMBATISKOLAI TANÍTÓGYŰLÉS 
SZERDA   10.00 IMAÓRA 
 

 

AKIKÉRT A KÖVETKEZŐ HÉTEN IMÁDKOZZUNK: 
 

Gyülekezetünkből: Hajnalka og Jim Ambjörnsen Varga, Halász Istvánné, Hangyás 
Roland és családja, Hangyás-Jakó Eszter és családja, Hegyi Gabriella, Hugyecz 
Katalin, Illés Ljudmilla, Illés Katalin, Iordache Gabriella, Jakab Emőke, Jakó Gyula  
 

Betegeink: Korondi Erzsébet, Molnár Szabó Ilona, Sipka Istvánné 
 

Imakérések: Imádkozzunk Tóth Béláné (Rózsika) testvérnő műtét utáni 
megerősödéséért, gyógyulásáért. Folytassuk az imát Nagy Gyuri bácsiért, Drahotta 
Sándor, Dienes Károlyné, Hunka Jánosné, Sztrojiny Botond és Balla Zsuzsanna 
lányának gyógyulásáért.  

 

A Területről: Budapest Csepel és Budapest Pesterzsébet – Simon Zsolt lelkész 

Testvéreink segítségét kérjük: aki ismeri Király Katalint, keresse meg Szentes Klára 

testvért. Kérjük, aki ismeri Dr. Újhelyi Mihályt, keresse Molnár Évát. Köszönjük! 

Február 21-23 között, a jövő hét végén kerül megrendezésre a Duna 

Bibliakonferencia Budapesten „’Jöjjön el a te országod’ Eszkatológia a XXI. 

században – a Biblia mérlegén” címmel. Helyszín: Pénteken és vasárnap a 

gyülekezetünk, szombaton a Fasori Evangélikus Gimnázium és templom (1071 

Budapest, Városligeti fasor 17-21.). Részletek a faliújságon és a 

www.dunabibliakonferencia.hu honlapon. Aki szeretne részt venni a konferencián, 

regisztráljon ezen a honlapon!  

Február 22-én, jövő szombat este ifjúsági estet tartunk, beszélgetéssel, 

fánksütéssel. Várjuk a fiatalokat erre a programra. 

Február 27-én, csütörtökön 18 órától folytatjuk a Bibliai életképek című Bibliai 

Szabadegyetem–Extra előadásainkat. Az előadás címe: Kajafás – A férfi megfelelés 

kényszerének csapdájában. Előadó: Dr. Szabó János. 

Ma és a jövő szombaton is gyülekezetünk szükségleteire adakozunk.  

 
 
 
 
 

JÖVŐ HÉTI PROGRAMJAINK 

ÁLLANDÓ HÉTKÖZNAPI ALKALMAINK 

HÍREINK 



                        ÁBRAHÁM ÉS SÁRA EGYIPTOMBAN                                                       
 

 

"Ábrahámról egyiptomi tartózkodásakor kiderült, hogy nem mentes az 
emberi gyengeségtől és tökéletlenségtől. Eltitkolta, hogy Sára a felesége. 
Ezzel azt tanúsította, hogy nem bízik Isten gondviselésében, és nincs olyan 
erős hite és bátorsága, amiről eddig életével már sokszor bizonyságot tett. 
Sára szép volt, és Ábrahám tudta, hogy a sötét bőrű egyiptomiak meg fogják 
kívánni a gyönyörű idegent, és hogy megszerezzék, nem haboznak megölni 
férjét. Nem tartotta hazugságnak, ha azt mondja, a húga, mert Sára ugyan 
nem Ábrahám anyjának volt a leánya, de atyjának igen. Valódi viszonyuk 
eltitkolásával azonban becsapta az egyiptomiakat. Isten a becsületesség 
szigorú szabályától való legkisebb eltérést sem hagyhatja jóvá. Ábrahám 
hitetlensége miatt Sára nagy veszélybe került. Egyiptom királya, aki hallott 
Sára szépségéről, palotájába vitette az asszonyt, hogy feleségül vegye. De a 
végtelenül irgalmas Isten Sára megoltalmazásáért megbüntette a királyi 
családot. A fáraó becsapottsága miatti haragjában megrótta Ábrahámot, és 
visszaadta feleségét, mondván: ’[...] Miért művelted ezt velem? [...] Miért 
mondtad: húgom ő; azért vettem magamnak feleségül. Most már imhol a te 
feleséged, vedd magadhoz és menj el’ (1Móz 12:18-19). 
A fáraó nagyon kedvelte Ábrahámot. Még most sem engedte, hogy ártsanak 
neki vagy társainak, hanem őrséget rendelt, hogy biztonságosan kivezessék 
őket az országból. Ebben az időben törvény tiltotta az egyiptomiaknak, hogy 
idegen pásztorokkal érintkezzenek. Például tilos volt velük enniük vagy 
inniuk. Kedves és nagylelkű dolog volt a fáraótól az, ahogy Ábrahámot 
elbocsátotta; de felkérte Egyiptom elhagyására. Nem merte ugyanis 
megengedni, hogy ott maradjon. A fáraó tudtán kívül majdnem súlyosan 
megsértette, de Isten közbelépett, és megóvta a királyt a bűn elkövetésétől. A 
fáraó ebben az idegenben a menny Istene által nagyra becsült embert látott, 
és félt olyan valakit országában tartani, aki nyilvánvalóan a menny 
pártfogoltja. Ha Ábrahám Egyiptomban maradna, növekvő gazdagsága 
valószínűleg felkeltené az egyiptomiak irigységét és kapzsiságát. Talán meg is 
károsítanák őt, és ezért is a király volna a felelős, ami ismét a királyi ház 
megbüntetésével járhatna.” 

 

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

  

GYÜLEKEZETI HÍREK 

 

2020. FEBRUÁR 15. 
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN! 

ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 
 

 

 
 

„Azért mikor meglátnak téged az egyiptomiak, 
majd azt mondják: felesége ez; és engem megölnek, 
téged pedig életben tartanak. Mondd azért, kérlek, 
hogy húgom vagy; hogy jól legyen dolgom miattad, 

s életben maradjak te éretted.” 

1Móz 12:12-13 


