
A MAI PROGRAM     KÖZLEMÉNYEK 

  Naplemente 16:53 
                                                                                       

09:30                                                 SZOMBATISKOLA 
  

Áhítat   Vízvári Aladár   
Szombatiskola   Dániel  
   A fölfuvalkodástól a pusztulásig 
 

10:45 ISTENTISZTELET 
  

Hirdetések  Tálas Enikő  
Óravezető  Tyentés László  
Kezdő ének  „Élj bennem drága Jézus!                              212:1-3                       

 Ima   Tyentés László  
 Szolgálat  Varjú Ádám – trombita  
 Tized- és adományok begyűjtése 

Hálaige, hálaima  Chelcea Dorin                                   Mal 3:10-12
 Gyermektörténet Dr. Szigeti Jenő  

Szolgálatok  Bugyi Krisztián - vers 
   Kórus  

Igeszolgálat  Dr. Szigeti Jenő                         Lk 24:13-16     
Felismered-e Jézust?  

             Ének    „Jézus vezessél, mint pásztor…”              313:1-3 
Ima   Dr. Szigeti Jenő  
Távozó ének              „Áldjuk Őt, áldjuk Őt!…”                             333:1 

 
17:00  SZOMBATZÁRÓ ÁHITAT   
     

    Dr. Szigeti Jenő  
Hogyan oldott meg Pál egy nehéz gyülekezeti 
helyzetet? – Filemon 1-25 

 

PÉNTEK 
 

18:00 SZOMBATKEZDŐ ÁHÍTAT  SZABÓ TÍMEA  
    Az idők jelei 
SZOMBAT 
 

9:30 SZOMBATISKOLA   Dániel 
    Az oroszlánok vermétől az angyalok verméig 

 
10:45 ISTENTISZTELET                 DR. SZABÓ JÁNOS  

HÚGOM LETT A FELESÉGEM…?! – KRÍZIS A 

HÁZASSÁGBAN  
 
17:00 SZOMBATZÁRÓ ÁHÍTAT    DR. SZABÓ JÁNOS  
 

KEDD ESTE  18:00 SZOMBATISKOLAI TANÍTÓGYŰLÉS 
SZERDA   10.00 IMAÓRA 
 

 

AKIKÉRT A KÖVETKEZŐ HÉTEN IMÁDKOZZUNK: 
 

Gyülekezetünkből: Gavril Gál Stelica és családja, Gazsi Petra, Gelencsér Péterné, 
Gerencsér László, Gergely Ilona, Gergely Mária Magdolna, Görög Ernő és felesége, 
Gravuj Anna, Hadházi Borsos Réka és családja, Hajnal Levente 
 

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 Józsefváros– dr. Szabó János,  Otamo–Csizmadia Heli, 
valamint a Kínai misszió Fu Zhengwen és Zhang Manlan 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. 

Február 12-én, jövő 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. 

Február 21-23 között 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!  

Ma és a jövő szombaton is gyülekezetünk szükségleteire adakozunk.  
 
 

JÖVŐ HÉTI PROGRAMJAINK 

ÁLLANDÓ HÉTKÖZNAPI ALKALMAINK 

HÍREINK 



                      Úton Emmaus felé a Feltámadottal                                                           
 
 

„Nem jutottak messzire útjukon, mikor egy idegen csatlakozott hozzájuk. Annyira erőt 

vett azonban rajtuk bánatuk és csalódottságuk, hogy nem nézték meg útitársukat 

tüzetesen. Folytatták beszélgetésüket és kifejezték szívük gondolatait. Megbeszélték 

azokat a tanításokat, amelyeket Krisztus közölt velük; amelyeket úgy látszik, hogy nem 

voltak képesek felfogni és megérteni. Miközben a megtörtént eseményekről beszélgettek, 

Jézus szerette volna megvigasztalni őket. Jézus látta bánatukat és fájdalmukat. 

Megértette azokat az ellentmondásos és zavarba hozó gondolatokat, elképzeléseket, 

amelyek következtében az a kérdés fogalmazódott meg elméjükben, hogy vajon Krisztus 

lehet-e az az ember, aki eltűrte, hogy ennyire megalázzák? Bánatukat nem tudták 

visszafojtani, és sírtak. Jézus, tudta, hogy szívüket a szeretet kötelékei kötözték 

személyéhez, és le akarta törölni könnyeiket; örömmel és boldogsággal akarta betölteni 

szívüket…   
 

Mikor a tanítványok készültek betérni otthonukba, úgy látták, mintha az idegen folytatni 

akarná útját. A tanítványok azonban vonzódtak hozzá. Lelkük éhezett, hogy többet 

halljanak Tőle. "Maradj velünk" (Lk 24:29) - mondták Neki. Az Úr azonban úgy tett, 

mintha nem akarná elfogadni meghívásukat. Ekkor nyomatékosan, szinte kényszerítve 

kérték Őt: "Maradj velünk; mert immár beesteledik, és a nap lehanyatlott!" Krisztus 

engedett kérésüknek és "bement azért, hogy velük maradjon" (Lk 24:29).  
     

Ha a tanítványok nem kényszerítették volna Krisztust meghívásuk elfogadására, akkor 

nem tudták volna meg, hogy a feltámadott Úr volt az útitársuk. Krisztus sohasem 

kényszeríti rá senkire társaságát, de készen áll azok számára, akiknek szükségük van rá. 

Ő boldogan belép a legszerényebb hajlékba, és megörvendezteti a legalázatosabb szívet 

is. Ha azonban közömbösen gondolkodunk a mennyei Vendégről, vagy csak szokásból 

kérjük arra, hogy maradjon velünk, akkor továbbmegy. Így sokakat ér nagy veszteség. 

Nem tudnak semmivel sem többet Krisztusról, mint amennyit az emmausi tanítványok 

tudtak Róla, amíg velük együtt ment az úton. …     
 

Hamar elkészült az egyszerű vacsora, amelyet a vendég elé tettek, aki az asztalfőn foglalt 

helyet. Azután kinyújtotta a kezét, hogy megáldja az eledelt. A tanítványok elképedtek. 

Igen, mert útitársuk pontosan úgy terjesztette ki kezeit, ahogy Mesterük szokta tenni. 

Ismét rátekintettek, és íme, meglátták kezein a szegek helyét. Mindketten egyszerre 

kiáltottak fel. Ez az Úr Jézus! Feltámadott a halottak közül! 
     

Felugrottak helyükről és az Úr lábaihoz vetették magukat, és imádták Őt, de Ő eltűnt 

szemeik elől. Rátekintettek arra a helyre, amelyet Az foglalt el asztaluknál, Akinek a teste 

kis idővel ezelőtt még a sírban nyugodott, és így szóltak egymáshoz: "Avagy nem 

gerjedezett-é a mi szívünk mibennünk, mikor nekünk szólt az úton és mikor magyarázta 

nekünk az írásokat?" (Lk 24:32) 
 

(Ellen G. White: Jézus élete, Úton Emmaus felé a Feltámadottal c. fejezet) 

GYÜLEKEZETI HÍREK 

 

2020. FEBRUÁR 8. 
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN! 

ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 
 

 

 

„És lőn, hogy amint beszélgettek és egymástól 
kérdezősködtek, maga Jézus hozzájuk menvén, 

velük együtt ment az úton. De az ő szemeik 
visszatartóztattak, hogy őt meg ne ismerjék.” 

Lk 24:15 


