
A MAI PROGRAM     KÖZLEMÉNYEK 

  Naplemente 19:44 
                                                                                       

10:00  SZOMBATISKOLA 

  
Áhítat   Molnár Imre  
Szombatiskola   Barátság – az Istentől kapott küldetés öröme 
   Szolgálni, mint Jézus 
 

11:00  ISTENTISZTELET 

  
Hirdetések  Kurucz Margit  

Óravezető  Bugyi Krisztián  

Kezdő ének  „A jóság az én pásztorom…”                        111:1-4                                                                           

 Ima   Bugyi Krisztián  

 Tized- és adományok begyűjtése 

Hálaige, hálaima  Kurucz Margit                                    1Tim 6:6-8 

Szolgálatok  Simon István – vers  

   Zeneszám 

Igeszolgálat  Heli Otamo-Csizmadia               Jn 4:10-15                                

A kis forrás ereje 

Záró ének  „Velünk Immánuel...”                              253:1, 4-5                                              

Ima   Heli Otamo-Csizmadia  

Távozó ének  „Áldjuk őt, áldjuk őt…”                              333:1-3 
 
     

 
     

SZOMBAT 
 
10:00 SZOMBATISKOLA   Barátság – az Istentől kapott küldetés öröme  
    Megnyerő stílussal  

 
11:00 ISTENTISZTELET                 DR. SZABÓ JÁNOS  
     
 

 

 
 
 
 
 
 

KEDD ESTE  18:00 BIBLIATANULMÁNYOZÁS 
SZERDA   10.00 IMAÓRA 
 

 

AKIKÉRT A KÖVETKEZŐ HÉTEN IMÁDKOZZUNK: 
 

Gyülekezetünkből: Birtalan István és felesége, Boda Arthur, Boda László, Borbáth 
Attila és családja, Boros Sándor és családja, Bögi Lóránt, Brájer Antalné, Bugyi 
Krisztián és felesége, Burcsa Gábor, Burcsa István, Chelcea Dorin és felesége 
Betegeink: Cserbik Jánosné Piroska, Gál Vilma, Kiss Piroska, Arias Soto Félix és 
felesége, Korondi Erzsébet, Molnár Szabó Ilona, Nagy György 
Imakérések: Imádkozzunk Nyári Éva, Sztrojiny Botond és Balla Zsuzsanna 
lányának gyógyulásáért.  
A Területről: Nemesvámos – Kalocsai Tamás lelkész 

Dr. Szigeti Jenő testvérünk súlyos beteg, kórházban van, kérjük a gyülekezetet, 
továbbra is imádkozzunk érte.   

 
A jövő szombat délelőtti istentiszteletünkön jubileumi, 50 éves 
házassági évfordulóról emlékezünk meg.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ma és a jövő szombaton is gyülekezetünk szükségleteire adakozunk. 

JÖVŐ HÉTI PROGRAMJAINK 

ÁLLANDÓ HÉTKÖZNAPI ALKALMAINK 

HÍREINK 



                                   JÁKÓB KÚTJÁNÁL                                                                           
 
 

 „Jézus ült a kút szélén, bágyadt volt az éhségtől és a szomjúságtól. Hosszú volt az út 
reggel óta, és most tűzött Reá a déli nap. Szomjúsága csak fokozódott, ahogy a hűs, 
frissítő vízre gondolt, amely oly közel volt hozzá, de mégis elérhetetlen, mivel nem volt 
sem kötele, sem vizeskorsója, és a kút mély volt. Neki is emberi természete volt, várnia 
kellett tehát, amíg jön valaki és vizet merít. Egy samáriai asszony közeledett, és mintha 
észre sem vette volna Jézust, korsóját megtöltötte vízzel. Megfordult és elindult, ekkor 
Jézus inni kért tőle. Keleti ember ilyen szívességet nem hárított volna el. Keleten a vizet 
’Isten ajándékának’ nevezték. A szomjazó utasnak vizet adni - ezt olyan szent 
kötelességnek tartották, amiért a sivatagi arabok képesek voltak útjukról letérni. A zsidók 
és samaritánusok közti gyűlölet azonban meggátolta az asszonyt abban, hogy szívességet 
ajánljon fel Jézusnak, a Megváltó viszont kereste a kulcsot szívéhez, és isteni szeretettől 
vezérelt tapintattal kért, nem pedig ajánlott szívességet. Ha felajánlja segítségét, lehet, 
hogy az asszony visszautasítja, a bizalom azonban bizalmat ébreszt. A menny Királya 
jött ehhez a kivetett lélekhez, szolgálatot kért kezéből. Ő, aki az óceánt teremtette, 
akinek hatalma van a nagy mélységek vizein, aki elindította a forrásokat és a föld 
csatornáit, fáradtan megpihent Jákób kútjánál, és rá volt utalva egy idegen szívességére 
még egy korty víz tekintetében is. 
Az asszony látta, hogy Jézus zsidó. Meglepetésében elfelejtette a kérést teljesíteni, inkább 
megpróbálta az okát megfejteni: ’Hogy kérhetsz inni zsidó létedre éntőlem, aki samáriai 
asszony vagyok?’ (Jn 4: 9) - kérdezte. 
Jézus így felelt: ’Ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki ezt mondja néked: 
Adj innom! te kérted volna őt, és adott volna néked élő vizet’ (Jn 4:10). Azon is 
csodálkozol, hogy oly csekély szívességet kérek tőled, mint egy korty víz a lábunknál 
levő kútból. Ha te kértél volna engem, az örök élet vizét adtam volna. Az asszony nem 
értette meg Krisztus szavait, de érezte ünnepélyes jelentőségüket. Könnyed, kötekedő 
magatartása kezdett megváltozni. Feltételezte, hogy Jézus az előttük levő kútról beszél, 
és így szólt: ’ Uram, nincs mivel merítened és a kút mély: hol vennéd tehát az élő vizet? 
Avagy nagyobb vagy-é te a mi atyánknál, Jákóbnál, aki nékünk adta ezt a kutat, és ebből 
ivott ő is?’ (Jn 4:11-12) Csak egy szomjas, úttól megfáradt, poros vándort látott maga 
előtt. Gondosan összehasonlította Őt az igen tisztelt Jákób pátriárkával. Valóban úgy 
érezte - és ez természetes -, hogy nincs olyan kút, amely fölérhetne azzal, amiről még az 
atyák gondoskodtak. A múltba tekintett, az atyákra, és előre, a Messiás eljövetelére, 
miközben az atyák Reménye, maga a Messiás mellette volt, s ő nem ismerte fel. Ma is 
mennyi szomjas lélek áll közel az élő vízhez, és mégis messze tekint az élet 
kútforrásától!" 
 

(Ellen G. White: Jézus élete – Jákób kútjánál c. fejezetből) 

GYÜLEKEZETI HÍREK 

 

2020. AUGUSZTUS 22. 
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN! 

ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 
 

 

 
 

„Valaki pedig abból a vízből iszik, a melyet én adok 
néki, soha örökké meg nem szomjúhozik; hanem az 

a víz, a melyet én adok néki, örök életre buzgó 
víznek kútfeje lesz ő benne.” 

Jn 4:14 


