
A MAI PROGRAM     KÖZLEMÉNYEK 

  Naplemente 17:15 
                                                                                       

09:30                                                 SZOMBATISKOLA 

  
Áhítat   Pacsai Imre  
Szombatiskola   Dániel  
   A viharos tengertől az ég felhőiig 
 

10:45 ISTENTISZTELET 
  

Hirdetések  Város Viktória  
Óravezető  Chelcea Dorin  
Kezdő ének  „A jóság az én pásztorom…”                        111:1-4 

 Ima   Chelcea Dorin  
 Szolgálat  Fekete István – brácsa 
 Tized- és adományok begyűjtése 

Hálaige, hálaima  dr. Abaháziné Oláh Enikő                  1Tim 6:6-8
 Gyermektörténet Szigeti Gabriella  

Szolgálatok  Brájer Antalné - vers 
   Kórus  

Igeszolgálat  Dr. Szabó János                         
A ’legelő hősei’ – egy válás lelki dimenziói  

Ima   Dr. Szabó János  
Távozó ének              „Oly szent a szeretet…”                                311:1-4 

 
17:00  SZOMBATZÁRÓ ÁHITAT   
     

    Ócsai Sándor  
    A szombat jelentőségének dimenziói 
 

 

PÉNTEK 
 

18:00 SZOMBATKEZDŐ ÁHÍTAT  VÉGH JÓZSEF  
     

SZOMBAT 
 

9:30 SZOMBATISKOLA   Dániel 
    A szennyeződéstől a megtisztulásig 

 
10:45 ISTENTISZTELET                 BALÁZS LÁSZLÓ  

EGY ÉLETRE SZÓLÓ BARÁTSÁG – MIT JELENT 

ISTEN BARÁTJÁNAK LENNI? (JAK. 2:23) 
 
17:00 SZOMBATZÁRÓ ÁHÍTAT    BALÁZS LÁSZLÓ  
    LELKI FIÓKUNK CSAPDÁJA (JN.1:46) 
 

 

KEDD ESTE  18:00 SZOMBATISKOLAI TANÍTÓGYŰLÉS 
SZERDA   10.00 IMAÓRA 
 

 

AKIKÉRT A KÖVETKEZŐ HÉTEN IMÁDKOZZUNK: 
 

Gyülekezetünkből: Józsa Gábor, Juhos János és felesége, Juhos Márton, Kabai 
Józsefné, Kádár Tünde, dr. Kaiserné Kárpáti Magdolna, Kakula Ildikó, Katranicz 
Ferenc, Kékesi Jánosné, Kelemen Irén, Kenyeres Anna, Kenyeres Erzsébet, 
Kenyeres Ildikó, dr. Kézdi Miklós 
 

Betegeink: Korondi Erzsébet, Molnár Szabó Ilona 
 

Imakérések: Imádkozzunk Folytassuk az imát Nagy Gyuri bácsiért, Dienes 
Károlyné, Hunka Jánosné, Sztrojiny Botond és Balla Zsuzsanna lányának 
gyógyulásáért.  
 

A Területről: Budapest Kőbánya – Simon László lelkész 

Tóth Béláné testvérnő már jobban van a műtétje után, köszöni az érte mondott 

imákat. 

Ma, a délelőtti istentisztelet után várjuk az SOS Imalánc tagjait az emeleti 

tárgyalóban egy rövid egyeztetésre. 

Ma 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. 

Február 29-én, jövő szombaton 14 órától folytatjuk a Boldog otthon című 
sorozatunkat a kisteremben, Vízvári Aladár vezetésével, Végh József előadásában. 

Március 1-jén, vasárnap 15 órától Tesz-Vesz gyülekezet programunk lesz. Téma: 
„Emberek, akik Isten által hithősök lettek: Dániel” címmel. Szeretettel hívjuk a 
gyerekeket, szülőket! 

Ma és a jövő szombaton is gyülekezetünk szükségleteire adakozunk.  

 
 
 
 

JÖVŐ HÉTI PROGRAMJAINK 

ÁLLANDÓ HÉTKÖZNAPI ALKALMAINK 

HÍREINK 



                                 ÁBRAHÁM ÉS LÓT                                                                             
 
 
"Jóllehet Lót Ábrahámmal való kapcsolatának köszönhette jólétét, mégsem volt hálás 
jótevője iránt. Az udvariasság azt kívánta volna, hogy engedje át a választást Ábrahámnak, 
de ő inkább önzően megpróbált előnyhöz jutni. ’Felemelte azért Lót az ő szemeit, és látta, 
hogy a Jordán egész melléke bővizű föld ... mind Czoárig olyan volt az, mint az Úr kertje, 
mint Egyiptom földe’ (1Móz 13:10). … Gazdag és gyönyörű szép városok is voltak ott, 
amelyek népes piacaikon jövedelmező kereskedést kínáltak. A világi nyereség ábrándképétől 
elkápráztatott Lót nem vett tudomást az ott uralkodó erkölcsi és lelki bűnökről. A síkság 
lakói ’[...] nagyon gonoszok és bűnösök voltak az Úr előtt’ (1Móz 13:13), de erről ő mitsem 
tudott, vagy ha tudott is, nem tulajdonított neki fontosságot. ’És választá Lót magának a 
Jordán egész mellékét [...] és sátorozott Sodomáig’ (1Móz 13:11-12). Mennyire nem látta 
előre önző választása szörnyű következményeit! 
Miután Ábrahám elvált Lóttól, az Úr ismét neki ígérte az egész országot. Nem sokkal ezután 
a pátriárka Hebronba költözött; Mamré tölgyei alatt verte fel sátorát, és mellette oltárt emelt 
az Úrnak. Az olajfaligetekkel, szőlőskertekkel borított felföldi síkságok, hullámzó búzatáblák 
friss levegőjében, a dombokkal övezett tágas legelőkön megelégedetten élte egyszerű 
pátriárkális életét, és Lótnak hagyta Sodoma veszélyeket rejtő fényűzését. 
Ábrahámot a környező népek hatalmas fejedelemként, bölcs és tehetséges vezetőként 
tisztelték. Nem zárta el befolyását szomszédjai elől. A bálványimádókétól élesen elütő élete 
és jelleme kedvező benyomást keltett az igaz hitről. Ábrahám rendíthetetlenül hű volt 
Istenhez; kedvessége és jóindulata pedig bizalmat és barátságot ébresztett; a lényéből áradó 
nagyság tiszteletet parancsolt, és megbecsülést vívott ki.” 

 (Ellen G. White: Pátriárkák és próféták – Ábrahám Kánaánban c. fejezetből) 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kész vagyok bűnt elkövetni 
 

„Kész vagyok bűnt elkövetni, Lee testvér”, mondta tréfásan Osvaldino Bomfim a területi 
kincstárnoknak a Sao Paulo-i Területnél, Brazíliában. „Kérek erről egy bizonylatot”, tette 
hozzá Bomfim, amikor letette az asztalra a tizedét, „mielőtt ezt a pénzt magamra költeném.” 
A kincstárnok testvér nem tudhatta, hogy Bomfim azzal viccelődött, ami neki szívet tépő 
volt. Teológiát hallgatott és közben könyvevangélista munkát végzett, amikor éppen annyi 
volt a zsebében, amennyi a tizede.  

Ha előbb fizeti be a tizedét, hogy eladna néhány könyvet, akkor nem tudja 
megvenni a 3 éves fiának, Marcosnak a szükséges ennivalót, ami a műtéte után nagyon fontos 
lett volna. Tudta, hogy a tized befizetésének tologatása azt a kísértést erősítené, hogy saját 
szükségleteit tegye előre. De elhatározta, hogy Istent teszi első helyre. 

Nem maradt pénze. Elment könyvet eladni. Meglepődött, mert az első vásárlónál 
két olyan könyvkészletet vásároltak meg, aminek a bevételéből abban az időben egy tehenet 
lehetett volna megvenni! Noha a könyvek nem is voltak nála, de a vásárlók kiállították a 
csekket. Azonnal elment a könyvekért és nem volt kísértés többé, hogy Istent a második 
helyre tegye. Nagyon hálás volt Istennek. Ezt a történetet azóta sem felejti el. 
Felhívás: Nyugodtan rábízhatjuk magunkat a mennyei Gondviselőre! Ígéretei ma is olyan 
valóságosak, mint a múltban!      (A 2020-as Adakozási naptár febr. 22-ei felolvasási anyaga) 

GYÜLEKEZETI HÍREK 

 

2020. FEBRUÁR 22. 
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN! 

ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 
 

 
 

 
 

„És választotta Lót magának a Jordán egész 
mellékét, és elköltözött Lót kelet felé: és elváltak 
egymástól. Ábrám lakozott a Kanaán földjén, Lót 

pedig lakozott a Jordán-melléki városokban,                 
és sátorozott Sodomáig.” 

1Móz 13:11-12 


