
„Mozdulj ki” 

 

 

 

 

 

„És sokat beszélt nékik példázatokban, mondván: Ímé kiment a 

magvető vetni. Némely pedig a jó földbe esett, és gyümölcsöt termett, 

némely száz annyit, némely hatvan annyit, némely pedig harminc 

annyit. Akinek van füle a hallásra, hallja.” 
 

Kedves Testvérek! 

A Misszió osztály folytatja a 2018-ban megkezdett – „Mozdulj ki!” –

programot.                             

A következő alkalmat 2019. augusztus 3-ára, szombatra tervezzük. Az 

istentisztelet után, 14 órakor indulunk el gyülekezetünkből. A kitelepülést a 

Margitszigetre tervezzük, amennyiben az időjárás engedi. 

Kérjük azokat a gyülekezeti tagokat, akik érzik a szívükben a késztetést 

arra, hogy kijöjjenek velünk az emberek közé, jelentkezzetek Takácsné 

Darabos Juditnál. Várjuk a fiatalokat, de nem csak a fiatalokat, hanem 

minden gyermekét az Úrnak – e nemes feladatra!  

Járjunk Jézus lábnyomában! 

Terézvárosi Gyülekezet Misszió osztálya  

Menj és cselekedj! 

 

 

„Mert Isten munkatársai 

vagyunk: Isten szántóföldje, 

Isten épülete vagytok.”         

(1Kor 3:9) 

 

 

„Napról napra Isten felügyelete alatt kell állnod! Ő teremtett és Ő váltott 

meg. ’Isten munkatársai vagyunk’. Isten minden nap dolgozik épületén, 

hogy szent templommá váljék. Az ember feladata, együtt dolgozni Istennel! 

Mindenki váljék pontosan azzá, aminek Isten szánta őt! Tiszta nemes tettek 

által építsünk, hogy jellemünk végül arányossá váljék, gyönyörű 

templommá, melyet Isten is, ember is megbecsül. Ne legyen benne hiba, 

mert az Úr épülete. Tökéletesen kell építeni minden egyes centit, hogy el 

tudja viselni a ránehezedő nyomást. Krisztus munkatársa öltsön magára 

isteni mértéket a világ előtt, mint élő kövekből épült templom, ahol kő – kő 

mellé illik, és szilárd, megingathatatlan épületet alkot.                                      

Nem minden kő egyforma. Némelyik nagyobb, némelyik kisebb, de 

mindegyiknek megvan a maga helye, amelyet be kell töltenie. Isten kövei 

vagyunk, templomában, és egyetlen rossz tégla, kihathat az egész épületre. 

Váljék minden egyes tégla, Isten hasznára, ember örömére.” 

/Bizonyságtételek VIII. kötet, részlet) Ez a „templom” nem egy bezárt 

épület, hanem a világban dolgozó, embereket mentő alkotás!  

Misszió osztály 
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