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Kezdő ének  „Az Üdvözítő hív…”                                      360:1 

 Ima   Vízvári Aladár/Molnár Imre  

 Szolgálat 

 Tized- és adományok begyűjtése 

Hálaige, hálaima  Molnár Imre/Vízvári Aladár              2Kor 9:9-11    

Szolgálat   Szabó Tímea – vers / Tokics Mária – vers 

    

 Igeszolgálat  Dr. Tokics Imre                                      Mt 8:8 

    Nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj 

Szolgálat                         Chelcea Dorin – szóló/Szerekován János - szóló 

Úrvacsora 

Távozó ének  „Ím áldunk Nagy Úr…”                               17:1  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SZOMBAT 
 

9:30/11:00  ISTENTISZTELET        STRAMSZKI ISTVÁN  
                   

 
 
 
 

 
 
KEDD ESTE  18:00 BIBLIATANULMÁNYOZÁS 
SZERDA   10.00 IMAÓRA 
 

 
 
Gyülekezetünkből: Kádár Tünde, Kaiserné Kárpáti Magdolna, Kakula Ildikó, 
Katranicz Ferenc, Kékesi Jánosné, Kelemen Irén, Kenyeres Anna, Kenyeres 
Erzsébet, Kenyeres Ildikó, dr. Kézdi Miklós, Király Ervin és családja, Király 
Thünde, Kisgyörgy Ervin és családja 
Betegeink: Cserbik Jánosné Piroska, Gál Vilma, Korondi Erzsébet, Molnár Szabó 
Ilona, Nagy György, Nyári István  
Imakérések: Imádkozzunk Sztrojiny Botondért és Balla Zsuzsanna lányának 
gyógyulásáért 
A Területről: Salgótarján, Balassagyarmat – Ömböli Krisztián lelkész 
 
 
Dr. Szigeti Jenő testvér temetése szűk családi körben megtörtént szeptember 30-án, 
e héten szerdán. Kérjük imádkozzunk továbbra is a gyászoló családért. 

Arias Soto Felix testvér temetéséről még nincs hírünk, amint megtudjuk, 
tájékoztatjuk a gyülekezetet. 

Október 17-én, szombaton 10.30-kor testvérgyűlést tartunk gyülekezetünkben. 
Téma: a következő gyülekezeti tisztviselő választás időpontjának megbeszélése.  

Október 17-én, szombaton őszi hálaadó istentiszteletet tartunk. A 11 órai hálaadó 
istentiszteleten keresztségi alkalmunk is lesz.    

Október 31-én, szombaton a Dunamelléki Egyházterület a Hitéleti Konferenciáját 
gyülekezetünkben rendezi meg „Golgota Másként” címmel és online közvetíti a 
terület gyülekezeteinek.  
 
 
 
 
 
 
 

Ma a Dunamelléki Egyházterület beruházásaira adakozunk, jövő szombaton 
gyülekezetünk szükségleteire gyűjtjük adományainkat. 

 
 

AKIKÉRT A KÖVETKEZŐ HÉTEN IMÁDKOZUNK: 

 

HÍREINK 

 

9:30/11.00                  ÚRVACSORAI ISTENTISZTELET 

 

JÖVŐ HETI PROGRAMJAINK 

 

ÁLLANDÓ HÉTKÖZNAPI ALKALMAINK 

 



                                             A SZÁZADOS                                                                          
 
 

" Krisztus így szólt a királyi emberhez, akinek fiát meggyógyította: ’Ha jeleket és 
csodákat nem láttok, nem hisztek’ (Jn 4:48). Bántotta, hogy saját népe kéri 
számon Messiás-voltának külső jeleit. Újra és újra elcsodálkozott 
hitetlenségükön. És csodálkozott a százados hitén, mikor az Hozzá jött. A 
százados nem kételkedett a Megváltó hatalmában. Még arra sem kérte, hogy 
személyesen vigye véghez a csodát. ’Csak szólj egy szót, - mondotta - és 
meggyógyul az én szolgám’ (Mt 8:8). 
A százados szolgáját agyvérzés érte, és már halálán volt. A rómaiak a szolgákat 
rabszolgáknak tekintették, piacokon adták-vették, rosszul, sőt kegyetlenül bántak 
velük, ám a százados szeretettel ragaszkodott szolgájához, és szívből kívánta 
gyógyulását. Hitte, hogy Jézus meggyógyíthatja. Még nem látta a Megváltót, de 
amit hallott Felőle, az hittel töltötte el. Ez a római a zsidók formalizmusa ellenére 
meg volt győződve arról, hogy hitük az övénél felsőbbrendű. Ő már áttörte a 
nemzeti előítélet és gyűlölet gátját, amely elválasztotta a győzőket a 
legyőzöttektől. Kinyilvánította tiszteletét Isten iránt, és jóindulatú volt a 
zsidókhoz, mint az Úr imádóihoz. Krisztus tanításában - ahogyan elmondták 
neki - megtalálta, amire a léleknek szüksége van. Ami lelkiség csak találtatott 
benne, az megrezdült a Megváltó szavaira. Ám méltatlannak érezte magát, hogy 
Jézus színe elé járuljon, ezért a zsidó vénekhez fordult, hogy tolmácsolják kérését 
szolgája meggyógyítását illetően. Ők ismerik a Nagy Tanítót, és - gondolta - 
tudják, hogyan közelítsék meg, hogy elnyerjék kegyét. 
Amikor Jézus Kapernaumba ért, a vének küldöttsége fogadta, akik elmondták 
Neki a százados kérését. Hangsúlyozták: ’Méltó, hogy megtedd néki; mert szereti 
a mi nemzetünket, és a zsinagógát is ő építtette nékünk’(Lk 7:4-5). Jézus azonnal 
elindult a tiszt otthona felé, de a tolongó sokaság miatt lassan haladt. Jövetelének 
híre megelőzte, és a százados alázatosan ezt üzente Neki: ’Uram, ne fáraszd 
magad; mert nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj’ (Lk 7: 6). A Megváltó 
mégis tovább haladt, s végül a százados Hozzá merészkedett, és ezzel egészítette 
ki az üzenetet: ’Magamat sem tartottam érdemesnek arra, hogy hozzád menjek’ 
(Lk 7:7); ’hanem csak szólj egy szót, és meggyógyul az én szolgám. Mert én is 
hatalmasság alá vetett ember vagyok, és vannak alattam vitézek; és mondom 
egyiknek: Eredj el, és elmegy; és a másiknak: Jöszte, és eljő; és az én szolgámnak: 
Tedd ezt, és megteszi’ (Mt 8:8-9).” 

 
(Ellen G. White: Jézus élete – A százados c. fejezetből)  

 
GYÜLEKEZETI HÍREK 

 

2020. OKTÓBER 3. 
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN! 

ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 
 

 
 

„És felelvén a százados, monda: Uram, nem vagyok 
méltó, hogy az én hajlékomban jöjj; hanem csak 
szólj egy szót, és meggyógyul az én szolgám.” 

Mt 8:8 


