
A MAI PROGRAM     KÖZLEMÉNYEK 

  Naplemente 20:21 
 

9:30                                                 SZOMBATISKOLA 
 
Áhítat    Rácz János 
Tanulmány   A GALÁCIAI LEVÉL  

    Hit az ószövetségi időkben   
 

10:50 ISTENTISZTELET 

 

 Hirdetések  Chelcea Dorin 
 Óravezető  Bugyi Krisztián  

Kezdő ének  „Felséges Úr Isten…”                                      1:1-3 
 Ima   Bugyi Krisztián  
 Szolgálat 
 Tized- és adományok begyűjtése 

Hálaige   Tálas Enikő                                   5Móz 23:21,23 
Hálaima   Ráczné Ócsai Ella  
Gyermektörténet            Vízvári Aladár  
Szolgálatok   

 Igeolvasás  Tálas Enikő                                      1Kir 18:36-39                                                 
 Igeszolgálat  Zarka Péter   
    Többségben 

Ének   „Ó! vezess kézen fogva…”                             208:1-2 
Ima   Zarka Péter 
Távozó ének             „Áldja Isten éltünket…”                                     329 
 

18:00 SZOMBATZÁRÓ ÁHÍTAT 
         

Zarka Péter  
Missziós világkép 

     

 

PÉNTEK 
 

18:00 SZOMBATKEZDŐ ÁHÍTAT  Zarka Péter  
     

SZOMBAT 
 

9:30 SZOMBATISKOLA  A GALÁCIAI LEVÉL 
Az ígéret elsőbbsége   

     

10:50 ISTENTISZTELET Zarkáné Teremy Krisztina  
     Tiszta szív – Zsolt 51:12 
         
18:00 SZOMBATZÁRÓ ÁHÍTAT    Zarkáné Teremy Krisztina  
 

     
KEDD ESTE  18:00 SZOMBATISKOLAI TANÍTÓGYŰLÉS 
 
 

AKIKÉRT A KÖVETKEZŐ HÉTEN IMÁDKOZZUNK: 
 

Gyülekezetünkből: Kulcsár László és családja, Kun Györgyné Dudás Margit és 
családja, Kurucz Margit, Kuti Csaba és felesége, Laczkó Ferenc-Inci és családja, dr. 
Lukács Pálné, Luptovicsné Lukács Emese, Madaras Endre és családja 
 

Betegeink: Brust Zsuzsa, Gál Ivánné, Kokovai Sándorné Ili, dr. Saáry Istvánné Ibi, 

Takács Lajos és felesége 

Imakérések: Imádkozzunk Gábor István családjáért és Hangyás Lilikéért  

 

A Területről: Kecskeméti és Kiskőrösi Gyülekezetek – Árvai Tamás és Árvai Pálma 
lelkészek 
  

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 gyülekezetünk céljaira adakozunk, jövő héten a Magyar Unió részére, a 

balatonlellei és a bózsvai táborok szükségleteire gyűjtjük adományainkat.   
 
                                 
 
 
 

HA ISTEN ÉLTET, A JÖVŐ HÉTEN 

ÁLLANDÓ HÉTKÖZNAPI ALKALMAINK 

HÍREINK 

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


                                                 KÁRMEL                                                                                          
 
 

„A csalódott Baál-papok hiábavaló erőlködésüktől elcsigázva figyelték, hogy mit 
csinál Illés. Gyűlölték a prófétát, mert olyan próbát indítványozott, amely leleplezte 
isteneik gyengeségét és tehetetlenségét. De féltek is hatalmától. A nép is félt, és 
lélegzetvisszafojtva figyelte, amint Illés az előkészületeket végzi. A próféta nyugodt 
magatartása éles ellentétben állt Baál követőinek bőszült, értelmetlen őrjöngésével.  
Az oltár elkészült. A próféta árkot húzott körülötte. Miután rendbe rakta a fát és 
elkészítette a tulkot, rátette az áldozatot az oltárra, és megparancsolta a népnek, hogy 
árasszák el vízzel az áldozatot és az oltárt. ’Töltsetek meg négy vödröt vízzel - 
parancsolta -, és öntsétek az áldozatra meg a fahasábokra! Azután ezt mondta: 
Ismételjétek meg! És megismételték. Újra mondta: Harmadszor is tegyétek meg! És 
harmadszor is megtették. A víz már folyt az oltár körül, és az árok is megtelt vízzel.’  
Illés emlékeztette a népet a hosszú ideje tartó hitehagyásra, amely felkeltette Jahve 
haragját. Felszólította őket, hogy alázzák meg szívüket, és térjenek atyáik Istenéhez, 
hogy az átok eltávozzék Izráel földjéről. Majd a láthatatlan Isten előtt tisztelettel 
meghajolva, ég felé emelt kézzel egyszerű imát mondott. A Baál-papok kora 
reggeltől késő délutánig sikoltoztak, tajtékoztak és ugráltak. Amikor Illés 
imádkozott, nem visszhangzott értelmetlen sikoltozás a Kármel magaslatán. Úgy 
imádkozott, mint aki tudja, hogy Jahve ott van, látja, ami történik, és hallja 
könyörgését. Baál prófétái vadul, összefüggéstelenül imádkoztak; Illés egyszerűen és 
buzgón. Kérte Istent, mutassa meg Baál feletti hatalmát, hogy Izráel hozzá térjen!  
’Uram, Ábrahámnak, Izsáknak és Izráelnek Istene! - esdekelt -. Hadd tudják meg a 
mai napon, hogy te vagy az Isten Izráelben, én pedig a te szolgád vagyok, és mindezt 
a te parancsodra tettem! Felelj nekem, Uram ...hadd tudja meg ez a nép, hogy te, az 
Úr, vagy az Isten, és te fordítsd vissza szívüket!’ 
Ünnepélyes, nyomasztó csend nyugodott meg mindenen. Baál papjai remegtek a 
rémülettől. Bűnösségük tudatában gyors megtorlásra számítottak.  
Alighogy Illés befejezte imáját, az égből lángok - mint fényes villámok - szálltak alá 
a kijavított oltárra. Elhamvasztották az áldozatot, és felnyalták a vizet az árokból. 
Még az oltár köveit is megemésztették. A lobogó tűz megvilágította a hegyet és 
elvakította a tömeget. Lent a völgyekben, ahol sokan kétségek között figyelték a fent 
levők mozdulatait, a tűz alászállása tisztán látható volt. Mindnyájan elcsodálkoztak 
a látványon. Emlékeztette őket a tűzoszlopra, amely a Vörös-tengernél elválasztotta 
Izráel fiait az egyiptomi seregtől.” 

 
(Ellen Gould White: Próféták és királyok - Kármel c. fejezetből)

GYÜLEKEZETI HÍREK 
 

2017. JÚLIUS 29. 
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN! 

ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 
 
 

 
 

„Hallgass meg engem, Uram, hallgass meg engem, hogy 
tudja meg e nép, hogy te, az Úr vagy az Isten, és te fordítod 

vissza az ő szívüket!” 

1Kir 18:37 


