
A MAI PROGRAM     KÖZLEMÉNYEK 

  Naplemente 17:51 
 
                                                                                       

09:30                                                 SZOMBATISKOLA 
  

Áhítat  Tyentés Emese  
Szombatiskola   Sáfárkodni, amíg a Gazda vissza nem tér  
   Gazdálkodni nehéz időkben  
 

10:45 ISTENTISZTELET 
  

Hirdetések  Tyentés Emese  
Óravezető  Tyentés László  
Kezdő ének   „Dicsérjük Istent…”                                     16:1-3 

 Ima   Tyentés László  
Szolgálat  Kínai kórus  

 Tized- és adományok begyűjtése 
Hálaige, hálaima  Pacsai Imre                                 1.Krón.29:13-14 
   Óvodás csoport szolgálata 
Szolgálat Bugyi Krisztián – vers  
 Kórus  

Igeszolgálat  Dr. Szabó János                        Lk.18:18-30 
 Vágyakozás Isten után     

 Ima   Dr. Szabó János  
Ének                           „Az Úr Sionban trónol…”                             23:1-3 

     

 

PÉNTEK 
 
18:00       SZOMBATKEZDŐ ÁHÍTAT   ELMARAD!!! 
      
SZOMBAT 
 

9:30 ÁHÍTAT   STEPHEN CURROW 
    (NEWBOLD EGYETEM REKTORA) 
 
10:00 BIBLIATANULMÁNY MARIUS MUNTEANU 
    (INTER EURÓPAI DIVÍZIÓ  

LELKÉSZI OSZTÁLY VEZETŐJE) 
                SÁFÁRKODNI, AMÍG A GAZDA VISSZA NEM TÉR                                                                                  

A hűség jutalmai  
 

11:00 ISTENTISZTELET           DANIEL DUDA 
    (TRANSZEURÓPAI DIVÍZIÓ ELNÖKE)  
 
17:00 ISTENTISZTELET MAGYAROSI BARNA                                                                                                                                                                  

SZERDA   10.00 IMAÓRA 
SZERDA    18.00       TANÍTÓGYŰLÉS 
PÉNTEK   18.00        SZOMBATKEZDŐ ÁHÍTAT – JÖVŐ HÉTEN ELMARAD! 
 

 

AKIKÉRT A KÖVETKEZŐ HÉTEN IMÁDKOZZUNK: 
 

Gyülekezetünkből: Kocsis Jenő és felesége, Kodori Lajos és felesége, Kohulák Ferencné, 

Kohulák Mária, Kokovai Sándorné, Konkolyné Varga Zsuzsanna, Kormos Gábor és családja, 
Korondi Erzsébet 
Betegeink: Ács Ernőné, Kokovai Sándorné, Korondi Erzsébet, Gál Ivánné, dr.Nyári Éva  
Imakérések: Kérjük a testvéreket, imádkozzunk Gábor Demeter testvérért és feleségéért, Gábor 
Mindráért! Folytassuk az imát Vandulek Péterért, Hunka Jánosnéért, Móricz Albertné 
testvérnőért, Laczkó Ödönért, Gábor Istvánért és családjáért, Kiss Zsuzsáért és családjáért, 
Sztrojiny testvérek ismerőséért, Adélkáért! 
A Területről: Budapest Pestújhely – Simon Zsolt és dr. Tokics Imre lelkészek  

Tájékoztatjuk a gyülekezetet, hogy Zohán Csaba temetése március 30-án, csütörtökön 11 
órakor a vecsési temetőben lesz. A jó Isten vigasztalását kívánjuk a családjának! 

Tálas Enikő köszöni a testvérek segítségét, a múlt heti közös ebédhez hozott süteményeket! 

Ma 14-16 óráig diakóniai alkalmunk lesz, Tyentés Emese szeretettel várja a diakónusokat! 

Ma délután 16 órától a kisgyermekes családok délutánján Horváth Gábor tartja a beszélgetést a 
házasság életszakaszairól. 

Ma délután 17 órai kezdettel a Bach Mindenkinek Fesztivál keretében gyülekezetünkben koncert 
lesz, közreműködik Bakos Bence és a gyülekezetünk énekkara. Szeretettel várjuk az érdeklődőket! 

Március 22-én, szerdán 18 órakor a szombatiskolai tanítógyűlésen Stramszki István vezeti a 
megbeszélést. Szeretettel várjuk testvéreinket, és az érdeklődőket erre az alkalomra. 

Jövő pénteken ELMARAD a szombatkezdő áhítat! 

Jövő héten gyülekezetünkben kerül megrendezésre az Európai Teológiai Tanárok Konferenciája 
(ETTC), ami angol nyelvű, ZÁRTKÖRŰ rendezvény lesz. Március 25-én, jövő szombaton 
szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket, amikor vendégelőadók lesznek közöttük, 11 órakor 
Daniel Duda, a Transzeurópai Divízió elnöke hirdeti az igét. Délután is lesz istentisztelet, 17:00 
órakor Magyarosi Barna testvér fog szolgálni. 

Jövő héten a Középkelet-Afrikai Divízió missziós céljaira gyűjtjük szombatiskolai adományainkat. 

Március 26-án, jövő vasárnap 15 órától Tesz-Vesz gyülekezetet tartunk. Téma: Isten a vizek 
által is gyógyít (A Bethesdai tó) Szeretettel várjuk a gyerekeket és szüleiket! 

Két hét múlva, április 1-jén, szombaton úrvacsora lesz a gyülekezetünkben. 

Április 16-án kisiskolás gyerekek számára a Bibliai Olimpia I. fordulója kerül megrendezésre, 
ahol Máté evangéliuma alapos ismertéről, Jézus gyermekkoráról (Ellen G.White: Jézus élete c. 
könyv alapján) kell a jelentkezőknek számot adniuk. Kérjük, imádkozzunk gyermekeinkért, hogy 
a felkészülés idején a bibliaolvasást teljes odaadással tudják végezni.  

Ma és a jövő szombaton gyülekezetünk szükségleteire adakozunk. 

JÖVŐ HÉTI PROGRAMJAINK 

ÁLLANDÓ HÉTKÖZNAPI ALKALMAINK 

HÍREINK 



                                           JUTALOM                                                                                            
 

 

"Amikor ez az ifjú főember Jézushoz fordult, nyíltságával és komolyságával 
megnyerte a Megváltó szívét. ’Rátekintvén, megkedvelte őt’. Jézus ebben az 
ifjúban olyan valakit látott, aki az igazság hirdetője lehetne. E tehetséges, előkelő 
ifjút éppoly szívesen magához fogadta volna, mint szegény halász követőit. Ha 
ez az ifjú a lélekmentésre szentelte volna képességeit, Krisztus igyekvő és 
eredményes munkása lehetett volna. 
Először azonban el kellett volna fogadnia a tanítványság feltételeit. Teljesen 
Istennek kellett volna szentelnie életét. A Megváltó hívó szavára Máté 
’mindeneket elhagyván, felkelt és követte Őt’ (Lk 5:28). Ezt tették János, Péter 
és társaik is. Krisztus ugyanilyen odaszentelődést kívánt az ifjú főembertől is. És 
ezzel nem várt el nagyobb áldozatot, mint amilyet Ő hozott. ’Gazdag lévén, 
szegénnyé lett érettetek, hogy ti az Ő szegénysége által meggazdagodjatok’ (2Kor 
8:9). Az ifjúnak csak mennie kellett volna arra, amerre Krisztus vezeti. 
Krisztus rátekintett az ifjúra, és szerette volna, ha átadja magát neki. Szerette 
volna követeként mások áldására felhasználni. Ahelyett, amit Krisztusért fel 
kellett volna áldoznia, felkínálta neki a maga társaságát. ’Kövess engem’ - 
mondta. Ezt a kiváltságot Péter, Jakab és János boldogan fogadta. Ez az ifjú is 
csodálta Krisztust. Vonzódott a Megváltóhoz, de nem volt hajlandó elfogadni a 
Megváltó önfeláldozásra szólító elvét. Inkább a gazdagságot választotta, mint 
Jézust. Kívánta az örök életet, de nem adott helyet szívében annak az önzetlen 
szeretetnek, amelyből élet fakad; és szomorú szível elfordult Krisztustól. 
Az ifjú távozása után Jézus így szólt tanítványaihoz: ’Mily nehezen mennek be 
az Isten országába, akiknek gazdagságuk van!’ A tanítványok elcsodálkoztak e 
szavak hallatára. Úgy tanulták, hogy a gazdagokat a menny kegyeltjeinek kell 
tartani. Ők maguk is remélték, hogy világi hatalmat és gazdagságot kapnak a 
Messiás országában. Ha a gazdagok nem jutnak Isten országába, mit remélhet a 
többi ember! ? 
Nyugtalankodva kiáltották: ’Kicsoda üdvözülhet tehát?’ ’Jézus pedig rájuk 
tekintvén, mondta: Az embereknél lehetetlen, de nem az Istennél; mert az 
Istennél minden lehetséges’.” 
 

     (Ellen G. White: Krisztus példázatai – Jutalom c. fejezetből) 

 
 
 

GYÜLEKEZETI HÍREK 

 

2023. MÁRCIUS 18. 
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN! 

ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 
 

 

 
 

„…és kincsed lesz a mennyországban;                    
és jer, kövess engem.” 

Lk.18:22 


