
A MAI PROGRAM     KÖZLEMÉNYEK 

  Naplemente 20:30 
 

9:30                                                 SZOMBATISKOLA 
 
Áhítat    Gerencsér László  
Tanulmány   A GALÁCIAI LEVÉL  

    A hit általi megigazulás  
 

10:50 ISTENTISZTELET 

 

 Hirdetések  Krajcsik Ramón   
 Óravezető  Tyentés László  

Kezdő ének  „Én csak Jézus lábnyomában járok…”         205:1-2,4 
 Ima   Tyentés László  
 Szolgálat 
 Tized- és adományok begyűjtése 

Hálaige   Tyentés Emese                                1Tim 6:17-18 
Hálaima   Vízvári Aladár  
Gyermektörténet            Zoboki Nóra  
Szolgálatok   

 Igeolvasás  Tyentés Emese                                 1Móz 37:5-10                                                  
 Igeszolgálat  Zoboki Nóra  
    Az Úr ajándékai   

Ének   „Hadd bízzak benned…”                             287:1-2 
Ima   Zoboki Nóra  
Távozó ének             „Áldja Isten éltünket…”                                     329 
 

18:00 SZOMBATZÁRÓ ÁHÍTAT 
         

Zoboki Nóra  
    Jerikó  

 

PÉNTEK 
 

18:00 SZOMBATKEZDŐ ÁHÍTAT Molnár András  
 
     

SZOMBAT 
 

9:30 SZOMBATISKOLA  A GALÁCIAI LEVÉL 
Hit az ószövetségi időkben  

     

10:50 ISTENTISZTELET Zarka Péter  
     Többségben - 1Kir 18:36-39                                                 
         
18:00 SZOMBATZÁRÓ ÁHÍTAT    Zarka Péter  
    Missziós világkép 
 

     
KEDD ESTE  18:00 SZOMBATISKOLAI TANÍTÓGYŰLÉS 
 
 

AKIKÉRT A KÖVETKEZŐ HÉTEN IMÁDKOZZUNK: 
 

Gyülekezetünkből: Kokovay Sándorné, Kolozsi Sándorné, Konkolyné Varga 
Zsuzsanna, Kormos Gábor és felesége, Kovács Ildikó, Kovács Tibor és családja, 
Kovács-Bíró Erika, Krajcsik Ramón és családja, Kulcsár Attila  
 

Betegeink: Brust Zsuzsa, Gábor Rita, Gál Ivánné, Kokovai Sándorné Ili, dr. Saáry 

Istvánné Ibi, Takács Lajos és felesége 

Imakérések: Imádkozzunk Gábor István családjáért és Hangyás Lilikéért., valamint 

a zuglói gyülekezetbe járó testvéreink újszülött babájáért, Sipos Vincéért.  
 

 

A Területről: Isaszegi Gyülekezet – Horváth Péter lelkész 
  

2017. augusztus 6-9-ig Zsiga Attila „Életigen Tábor”-t szervez a szigetbecsei 

Dunaparton. A programajánlatban wellness fürdőzés, dunaparti szabadstrandolás, 

kajakozás, közösségépítő programok, életigenlő közös elmélkedések szerepelnek. 

Részletes tájékoztató a faliújságon megtalálható.   

Augusztus 9-én, szerdán 18 órakor a bózsvai zenei tábor résztvevőinek 

közreműködésével egy jótékony célú egyházzenei hangverseny kerül megrendezésre 

a Gödöllői Királyi Kastély Lovardájában. A belépés díjtalan. Hívjunk érdeklődőket, 

vendégeket erre az alkalomra. 

Az ASI Magyarország 2017. évi konferenciáját augusztus 24 és 27 között rendezi 

meg Budapesten. Előadók: Frank Fournier és Lowell Hargeaves lesznek. Téma: 

Fókuszban a teljes tagbevonás - 6000 Misszionárius Magyarországért! Mindenkit 

szeretettel várnak a Dürer Rendezvényházban (1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 19-

21). Információ, regisztráció: www.asi-hungary.org, ill. Csengei Károlynál. 

Ma és a jövő héten is gyülekezetünk céljaira gyűjtjük adományainkat.  

 
                                 

HA ISTEN ÉLTET, A JÖVŐ HÉTEN 

ÁLLANDÓ HÉTKÖZNAPI ALKALMAINK 

HÍREINK 

http://www.asi-hungary.org/


                                           AZ ÚR AJÁNDÉKAI                                                                              
 
 

„Volt egy fiú - Rákhel idősebb fia, József -, aki egészen más jellemű volt, mint a többiek. 
Kivételes szépsége mintha lelke és szíve belső szépségének tükre lett volna. A tiszta 
szívű, szorgalmas és vidám ifjú ébren és állhatatosan vigyázott erkölcsi tisztaságára. 
Hallgatott atyja tanításaira, és örömmel engedelmeskedett Istennek. Azok a 
tulajdonságok, amelyekkel később Egyiptomban kitűnt - szelídség, hűség és 
megbízhatóság -, már ekkor megmutatkoztak mindennapi életében. Mivel anyja már 
nem élt, még jobban ragaszkodott atyjához, és Jákób szíve-lelke egy volt öregkorában 
született fiáéval. ’Minden fiánál inkább szereti vala Józsefet’ (1Móz 37:3).  
De még ez a szeretet is baj és fájdalom okozója lett. Nem volt bölcs dolog Jákóbtól, 
hogy leplezetlenül kivételezett Józseffel. Ezzel többi fiát féltékennyé tette. József nagyon 
bánkódott, amikor látta bátyjai bűnös életét. Megpróbált szelíden szólni nekik, de még 
jobban felkeltette gyűlöletüket és haragjukat. Nem tudta elviselni, hogy vétkeznek Isten 
ellen, és elmondta atyjának ezt a dolgot, remélve, hogy ő majd tekintélyével jobb útra 
tudja téríteni őket. Jákób vigyázott, nehogy durvasággal vagy szigorral haragra gerjessze 
fiait. Elérzékenyülve mondta el, mennyire aggódik gyermekeiért, és kérte, hogy tiszteljék 
ősz fejét, és ne hozzanak szégyent nevére, elsősorban pedig ne gyalázzák meg Istent 
azzal, hogy parancsait semmibe veszik. A fiatalemberek azt szégyellték, hogy 
gonoszságuk kiderült, és bűnbánatot színleltek, de valódi érzéseiket titkolták, és 
gyűlöletük még fokozódott leleplezésük miatt. Az atya meggondolatlanul olyan drága 
ruhát, vagy tunikát ajándékozott fiának, amilyet híres személyek viseltek. Ebben a 
testvérek újabb bizonyítékát látták atyjuk részrehajlásának, és kezdték azt gyanítani, hogy 
idősebb gyermekeit mellőzve az elsőszülöttségi joggal Rákhel fiát akarja felruházni. 
Gyűlöletüket még növelte, amikor egy napon az ifjú elmondta, mit álmodott. ’Ímé’ - 
mondta – ’kévéket kötünk vala a mezőben, és ímé az én kévém felkele és felálla; a ti 
kévéitek pedig körülállának, és az én kévém előtt meghajolnak vala. Avagy király akarsz-
é lenni felettünk? Vagy uralkodni akarsz-é rajtunk?’ (1Móz 37:7-8) - kiáltották irigy 
haraggal testvérei.  
Nemsokára volt egy másik, hasonlóan fontos álma, amelyet szintén elmondott: ’Ímé a 
nap és a hold, és tizenegy csillag meghajol vala én előttem’ (1Móz 37:9). Ez az álom 
éppoly hamar magyarázatot kapott, mint az első. Az atyja, aki jelen volt, rosszallóan 
szólt: ’ Micsoda álom az, amelyet álmodtál? Avagy elmegyünk-é, én és a te anyád és 
atyádfiai, hogy meghajtsuk magunkat te előtted a földig’ (1Móz 37:10). Szavainak 
nyilvánvaló szigora ellenére Jákób hitte, hogy Isten kinyilatkoztatta a jövőt Józsefnek.  
Ahogy testvérei előtt állt, a Lélek fénye ragyogott szép arcán, és a testvérek önkéntelenül 
is csodálták. De nem akarták gonosz utaikat elhagyni, és gyűlölték azt a tisztaságot, amely 
megítélte bűneiket. Kaini lelkület gerjedt fel szívükben.” 
 

(Ellen Gould White: Pátriárkák és próféták - Visszatérés c. fejezet) 

 

GYÜLEKEZETI HÍREK 
 

2017 JÚLIUS 22. 
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN! 

ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 
 
 

 
 

„Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről 
való, és a világosság Atyjától száll alá…” 

Jak 1:17 


