
A MAI PROGRAM     KÖZLEMÉNYEK 

  Naplemente 16:19 

9:30                                                 SZOMBATISKOLA 
 

Áhítat     
 

Tanulmány   JÓB KÖNYVE 
    Indokolatlan átok?  

  

10:50 ISTENTISZTELET 

 

 Hirdetések  Krajcsik Ramon  
 Óravezető  Takácsné Darabos Judit 

Kezdő ének  „Az Úr Sionban trónol…”                             23:1-3 
 Ima   Takácsné Darabos Judit  
 Szolgálat 
 Tized- és adományok begyűjtése 

Hálaige   Város Viktória                               5Móz 23:21,23 
Hálaima   Boros Sándor 
Gyermektörténet  
Szolgálatok   

 Igeolvasás  Város Viktória                                        1Pt 2:4-5 
 Igeszolgálat  Zarkáné Teremy Krisztina                    

Az elvégzett küldetés 
Ének   „Ébredj ember, hangzik folyton…”                 144:1-2 
Ima   Zarkáné Teremy Krisztina 
Távozó ének             „Ó! maradj kegyelmeddel mivelünk…”             330:1,6 

 
18:00 SZOMBATZÁRÓ ÁHÍTAT 
     

    Zarka Péter 
Zenei ünnepély az  
Orvos zenekar közreműködésével  

 

PÉNTEK 
 

18:00 SZOMBATKEZDŐ ÁHÍTAT Zarka Péter 
 
     

SZOMBAT 
 

9:30 SZOMBATISKOLA  JÓB KÖNYVE  
    Megtorló büntetés 
     

10:50 ISTENTISZTELET Háló Sándor 
A Krisztussal való közösségünk két dimenziója  
Jn 15:4-7 

     

16:00 SZOMBATZÁRÓ ÁHÍTAT   Háló Sándor  
Mint sötét helyen világító szövétnek 2Pt 1:16-21 

     
KEDD ESTE  18:00 SZOMBATISKOLAI TANÍTÓGYŰLÉS 
SZERDA ESTE  18:00 IMAÓRA 
 
 

AKIKÉRT A KÖVETKEZŐ HÉTEN IMÁDKOZZUNK: 
 

Gyülekezetünkből: Szövérfi Ernő és felesége, Sztrojiny Csaba és felesége, Sztrojiny 
Róbert és felesége, Takács Lajos  és felesége, Takácsné Darabos Judit és családja, dr. 
Tarjáni Géza és felesége, Tarnai Attila és felesége, Tokics Ildikó és családja 
 

Betegeink: Balogh Sándorné, dr.Bordásné Szabó Teri, Cserbik Jánosné Piroska, 
Gál Ivánné, Halász Istvánné Márti, dr.Saáry Istvánné Ibi, Szalay Józsefné Editke 
Imakérések: Imádkozzunk a keresztségre készülőkért  
 

 

A Területről: Soproni misszió – Tóth Szilárd és Oláh László lelkészek 
  

Értesítjük a gyülekezetet, hogy Merk Lajosné testvérnő elhunyt. (Irénke 2015 óta a 
farmosi gyülekezet tagja volt.) Temetése november 10-én, 13 órakor lesz az 
erdőkertesi temetőben.  

Gyülekezetünk megújult honlapján értesülhetünk gyülekezetünk közelgő 
programjairól, megtalálhatjuk a szolgálattevők negyedéves beosztásait, az aktuális 
bulletint, életmódtanácsokról szóló írásokat, a galériában gyülekezetünk ünnepélyes 
alkalmait élhetjük át a képeket nézegetve. Péntekenként 18 órától, szombat délelőtt 
11 órától és délután 16 órától pedig az istentiszteletek online közvetítését kísérhetjük 
figyelemmel a honlapunkon. A honlap címe: http://terezvaros.adventista.hu  

Ma délután 18 órakor zenei ünnepélyt tartunk az orvos zenekar közreműködésével.  

A Tesz-Vesz Gyülekezet első alkalmát november 6-án, holnap 15 órakor tartjuk 
gyülekezetünkben. Kérjük a testvéreket, hogy imában emlékezzünk meg az 
alkalomról. Pacsai Teca kéri, hogy a szervezők a délelőtti istentisztelet után egy 
megbeszélésre menjenek a tárgyaló terembe. 

 Bibliai Szabadegyetem következő előadása november 7-én, hétfőn 18 órakor lesz 
a Benczúr Hotelben. Téma: Péter I. levele. Előadó: Dr. Tokics Imre. Szeretettel 
hívjuk az érdeklődőket!  

Főzőkörünk következő alkalma november 9-én, szerdán 18 órakor lesz. Téma: 
Fasírtok és téli saláták, öntetek. Részvételi díj 300 Ft.  

November 18-án, pénteken 14 órakor és november 25-én, pénteken 14 órakor 
a Katasztrófavédelem hivatalos szakembere ismeretátadási előadást tart 
gyülekezetünkben. A részletes programot a későbbiekben kiírjuk a faliújságra. 

A ma délelőtti adományunk a Globál Misszió céljait szolgálja, a jövő heti 
adományokat gyülekezetünk céljaira fordítjuk.  

HA ISTEN ÉLTET, A JÖVŐ HÉTEN 

ÁLLANDÓ HÉTKÖZNAPI ALKALMAINK 

HÍREINK 

http://terezvaros.adventista.hu/


                                                    ÉLŐ KÖVEK                                                                              
 
 
                                 

 
„Krisztus szent kötelességet bízott egyházára. Valamennyi tagja legyen Isten 
élő csatornája, melyen keresztül eljuttatja a világnak kegyelmének kincseit, 
Krisztus kimeríthetetlen gazdagságát. A Megváltó legfőbb kívánsága, hogy 
képviselői legyünk, akik a világgal lelkületét és jellemét megismertetik. A 
világnak pedig legnagyobb szükséglete, hogy az Üdvözítő szeretete emberi 
lények által megnyilvánuljon. Az egész menny férfiakra és nőkre vár, akik által 
Isten kinyilatkoztatja a kereszténység erejét.  
A gyülekezet: Isten eszköze, az igazság hirdetésére. Isten bízta meg, hogy 
különleges munkát végezzen. Ha minden parancsolatát teljesíti és hű marad 
Hozzá, akkor az isteni kegyelem bősége árad reá. Ha engedelmesen kitart Ura 
mellett, ha tiszteli Izráel Istenét, a poklok kapui sem vehetnek rajta diadalmat.  
Buzgóságuk Istenén és ügyéért, késztette a tanítványokat, hogy nagy erővel 
tegyenek tanúságot az evangéliumról. Vajon a mi szívünket ne késztesse-e 
hasonló buzgalom, hasonló elhatározás, hogy hirdessük a megváltó 
szeretetet, beszéljünk Krisztusról, a Megfeszítettről? Valamennyi 
kereszténynek kiváltsága, hogy ne csupán várja, hanem siettesse is Krisztus 
újrajövetelét.  
Ha a gyülekezet magára öltené Krisztus igazságát és szentségét, ha mellőzne 
mindennemű közösséget a világgal, akkor a fénylő és dicső nap hajnala 
virradna rá. Az Istentől nyert ígéretei örök időkre szólnak. Örök gyönyörre, 
örök örömre. Az igazság elhalad azok mellett, akik megvetik és elutasítják, de 
végül diadalt arat. Ha időnként látszólag feltartóztatták is, de haladását nem 
akadályozhatták meg. Ha Isten üzenete ellenállásba ütközik, fokozott erővel 
ruházza fel, hogy a befolyás annál nagyobb legyen. Hatalmat ad neki, mely a 
legerősebb korlátokat is ledönti, és minden akadályon át diadalmaskodik.” 
 

 
(Ellen G. White: Apostolok története – A diadalmas egyház c. fejezetből) 

GYÜLEKEZETI HÍREK 
 

2016.NOVEMBER 5. 
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN! 

ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 
 

 

„Ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá, 
szent papsággá, hogy lelki áldozatokkal áldozzatok, a 

melyek kedvesek Istennek a Jézus Krisztus által.” 

 1Pt 2:5 


