
A MAI PROGRAM     KÖZLEMÉNYEK 

  Naplemente 16:33 
                                                                                       

09:30                                                 SZOMBATISKOLA 
  

Áhítat   Chelcea Dorin 
Szombatiskola   Dániel  
   A kemencétől a palotáig 
 

10:45 ISTENTISZTELET 
  

Hirdetések  Hadházi-Boros Réka 
Óravezető  Vízvári Aladár 
Kezdő ének  „Ébredj bizonyságtévő lélek…”                      291:1-3                       

 Ima   Vízvári Aladár 
 Szolgálat  Varju Ádám   
 Tized- és adományok begyűjtése 

Hálaige, hálaima  Szentes Klára                                      2Kor 8:7-9 
 Gyermektörténet Chelcea Dorin  

   Gyermekkórus 
Vers   Dán Ilona  
   Kórus 

Igeszolgálat  Stramszki István                           Luk 10:2        
Kik a 11 órás munkások, és hogyan 
tekintsünk rájuk? 

Ének    „Halld az Úrnak hívó hangját…”              295:1-4 
Ima   Stramszki István  
Távozó ének              „Áldjuk Őt, áldjuk Őt!…”                             333:1 

 
18:00  SZOMBATZÁRÓ ÁHITAT   
     

    Goldmark Kórus hangversenye  

 

PÉNTEK 
 

18:00 FIATALOK JÉZUSÉRT KONFERENCIA   SZABÓ LÁSZLÓ  
     

SZOMBAT 
 

9:30 SZOMBATISKOLA   Dániel 
    A büszkeségtől az alázatig 

 

10:45 ISTENTISZTELET                 ZARKA PÉTER – SÁFÁRSÁGI NAP 
    A SÁFÁR ISMERI AZ URÁT, TUDJA A HELYÉT 

(RM 8:19) 
 

17:00 SZOMBATZÁRÓ ÁHÍTAT    ZARKA PÉTER  
    BESZÉLJÜK MEG, MIT VÁRNAK EL TŐLÜNK 
 

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, Erben Elvira, dr. Erdélyi László és felesége, Fekete Ibolya, Fekete István és 
felesége 
Betegeink: Korondi Erzsébet, Molnár Szabó Ilona, Sipka Istvánné 
Imakérések: Imádkozzunk Nagy Gyuri bácsiért, hogy az Úr adjon erőt fájdalmas 
betegségében. Folytassuk az imát Drahotta Sándor, Dienes Károlyné, Hunka 
Jánosné, Sztrojiny Botond és Balla Zsuzsanna lányának gyógyulásáért.  
A Területről: Balatonlelle – Szilvási Csaba lelkész, DET Bizottság tagjai  

Egy ötödikes gyermeknek szüksége lenne matematika korrepetálásra. Aki segíteni 
tudna, kérjük keresse Pacsai Tecát vagy Molnár Évát. Köszönjük! 

Ma délután 14 órakor folytatódik a Boldog otthon című sorozatunk a kisteremben. 

Ma délután 18 órakor a Goldmark Kórust hallgathatjuk meg gyülekezetünkben. 

Ma délután ugyancsak 18 órától a DET Ifjúsági Központ helyiségében (-1 szint) 
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. Szerda 
délutántól péntek estig, és vasárnap délelőtt gyülekezetünk ad helyet a programnak. 
Szerdán, csütörtökön, pénteken 18 órától a plenáris előadásokat Szabó László tartja. 
(A plenáris előadásokon a részvétel ingyenes, de regisztráció szükséges: www.fjk.hu.)  
Szombaton a Dürer Rendezvényházban folytatódik a konferencia.  

Február 2-án, jövő vasárnap 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. 

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

JÖVŐ HÉTI PROGRAMJAINK 

ÁLLANDÓ HÉTKÖZNAPI ALKALMAINK 

HÍREINK 

http://www.fjk.hu/


                                     AZ ARATNIVALÓ SOK                                                                     
 
 

"Jézus csak egy rövid ideig volt egyedül szeretett tanítványaival. Ó, milyen drága 
volt nekik az a néhány perc! Beszélgettek az evangélium munkájáról, és arról, 
hogy miként tehetnék eredményesebbé evangélizáló szolgálatukat. Amikor Jézus 
megkínálta őket az igazság kincseivel, a mennyei erőtől új életre keltek, szívük 
reménnyel és bátorsággal telt meg. 
A Megváltó, aki teljesen mások szolgálatára szentelte életét, szükségét érezte 
annak, hogy olykor szakadatlan munkálkodásával és az emberek bajainak 
kezelésével felhagyva Atyja felé forduljon, nála megpihenjen, vele zavartalanul 
beszélgessen. Amikor a tömeg, amely követte, eltávozott, Ő kiment a hegyekbe, 
és ott, ahol egyedül volt Istennel, imában öntötte ki szívét; e szenvedő, bűnös, 
szegény emberekért imádkozott. 
Amikor Jézus azt mondta a tanítványoknak, hogy az aratni való sok, de a munkás 
kevés, nem szakadatlan munkálkodásra sürgette őket, hanem erre: ’Kérjétek 
azért az aratásnak Urát, hogy küldjön munkásokat az Ő aratásába’ (Mt 9:38). 
Kimerült munkásaihoz ma is olyan szánakozva szól, mint egykor első 
tanítványaihoz: ’Jertek el csupán ti magatok... és pihenjetek meg egy kevéssé’. 
Mindazoknak, akik Istentől tanulnak, szükségük van egy-egy csendes órára, a 
természettel való kapcsolatra, a saját szívükkel és az Istennel való bensőséges 
beszélgetésre. Általuk egy olyan életnek kell megmutatkoznia, amely 
szokásaiban, életformájában egészen más, mint a világé. Ezért személyes 
tapasztalatból kell megismerniük Isten akaratát. Személy szerint kell 
meghallanunk, amint szívünkhöz szól. Amikor minden más zaj elül, és 
elcsendesülten várunk az Úrra, a lélek ebben a csendben jobban megérti Isten 
szavát. Ezt mondja: ’Csendesedjetek és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten!’ 
(Zsolt 46:11). Így lehet eredményesen felkészülni Isten szolgálatára. Aki a rohanó 
tömeg közepette és az élet mérhetetlen sok tennivalójának hordozása közben így 
felüdül, az a világosság és békesség légkörében él. Új erőt kap mind fizikailag, 
mind szellemileg. Élete jó illatot áraszt, és az a mennyei erő, amelyről 
bizonyságot tesz, megérinti az emberek szívét.” 
   

 
(Ellen G. White: A nagy Orvos lábnyomán – A természetben - Istennel c. fej.) 

 

GYÜLEKEZETI HÍREK 

 

2020. JANUÁR 25. 
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN! 

ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 
 

 
 

 
 

„Mondta azért nékik: Az aratni való sok, de a 
munkás kevés; kérjétek azért az aratásnak Urát, 

hogy küldjön munkásokat az ő aratásába.” 

Luk 10:2 


