
A MAI PROGRAM     KÖZLEMÉNYEK 

  Naplemente 16:20 
                                                                                       

09:30                                                 SZOMBATISKOLA 

  
Áhítat   Kerekes János   
Szombatiskola   A jelenvaló igazság Mózes ötödik könyvében  

    Melyik nagy nemzet az…? 
 
10:45 ISTENTISZTELET 

  
Hirdetések  Krajcsik Ramón 
Óravezető  Chelcea Dorin  
Kezdő ének  „Ha áldott kezed műveit…”                            29:1-4              

 Ima   Chelcea Dorin    
Szolgálat  Kovács Adrienn - fuvola 

 Tized- és adományok begyűjtése 
Hálaige, hálaima  Ferencz Zoltán                                  Joel 2:24-25 
Gyermektörténet            Tajti Enikő 
Szolgálat  Tokics Mária - vers  
Szolgálat  Kórus  

Igeszolgálat Dr. Tokics Imre                   1Móz 18:23-26 
 Ötven igaz ember egy városban  

 Ima   Dr. Tokics Imre 
Ének „Az Úrnak áldott nagy kegyelme…”        149:1-3 

 
     

 
     

PÉNTEK 
 
17:30      SZOMBATKEZDŐ ÁHÍTAT   BODNÁR JÁNOSNÉ 
 
SZOMBAT 
 
9:30 SZOMBATISKOLA A jelenvaló igazság Mózes ötödik könyvében  
    Törvény és kegyelem 

 
10:45 ISTENTISZTELET           BODNÁR JÁNOS   

Reflektorfényben… (Jel 14: 6-12) 
 

 
  
                                                                                                                                                                     
 

SZERDA   10.00 IMAÓRA 
SZERDA    18.00       TANÍTÓGYŰLÉS 
PÉNTEK   17.30        SZOMBATKEZDŐ ÁHÍTAT 
 

 

AKIKÉRT A KÖVETKEZŐ HÉTEN IMÁDKOZZUNK: 
 

Gyülekezetünkből: Boda László és felesége, Bodnár János és családja, Borbáth 
Attila és családja, Boros Sándor és családja, Bögi Lóránt, Brájer Éva, Bugyi Krisztián 
és felesége, Gábor Gábor és felsége 

Betegeink: Gábor Terézia, Kokovai Sándorné Ilike, Ács Ernőné Éva, Gál Ivánné 
Rózsika, Nagyné Gál Vilma és férje 
Imakérések: Weinecker testvérek kérik a gyülekezet imáit, Covid fertőzést kaptak. 
Imádkozzunk a Sztrojiny testvérek szomszédjában élő családért és kislányukért 
Adélért, aki tavaly esett ki az emeleti lakásukból. Folytassuk az imát Kohulák 
Ferencné vejéért, Hortobágyi Jánosért, Kabai Józsefné Marika férjéért és Pippa 
Istvánért. 
A Területről: Szombathely, soproni misszió – Járai Zsolt lelkész 

Tájékoztatjuk a gyülekezetet, hogy a járványhelyzet alakulása miatt a mai naptól 
zárt térben újra kötelező a maszk viselése közösségünkben!  

A mai napon kezdődik közösségünkben az Őszi imahét „’Imhol vagyok!’ Elküldettem, 
hogy hirdessem” címmel. A Facebookon az Imaszoba nevű nyilvános csoport felületén 
minden este 19 órától követhetjük élőben az imaórát. Ma este Ócsai Tamás tartja az első 
alkalmat. Az imahetet november 13-án, a jövő szombaton zárjuk őszi hálaadó 
adományainkkal, amelyek a Generál Konferencia globál missziós kezdeményezéseit 
segítik elő. Az imaheti anyag a bejáratnál, Kun Margitkától átvehető. 

November 7-én, holnap 9:30-tól az érdeklődők egy Zoom-os képzésen vehetnek részt 
Karen Holforddal, a Transz-Európai Divízió Családi- és Gyermekosztály vezetőjével 
„Az intergenerációs istentisztelet felfedezése” címmel. Az előadásokat szinkron-
fordítással hallgathatják meg a résztvevők. A Terézváros – Online Adventista 
Gyülekezet Facebook oldalon megtalálhatjuk a bővebb tájékoztatást és a csatlakozáshoz 
szükséges linket.  

A Tábea Osztály szeretné támogatni a rászoruló testvéreket, ezért Tálas Enikő kéri, hogy 
jelezzük neki személyesen vagy telefonon (0620/992-9653), ha nélkülöző, nehéz 
helyzetben lévő testvérről tudomásunk van. Előre is köszönjük! 

Szeretettel felhívjuk vendégeink, testvéreink figyelmét a bejáratnál lévő dobozra. Névvel 
vagy név nélkül, bárki felírhatja imakérését egy papírlapra, és berakhatja a dobozba. Az 
imacsoport imádkozni fog a kérésekért. 

Ma gyülekezetünk szükségleteire adakozunk, a jövő szombaton, az őszi imahét 
zárónapján a Generál Konferencia globál missziós céljaira gyűjtjük adományainkat. 

JÖVŐ HÉTI PROGRAMJAINK 

ÁLLANDÓ HÉTKÖZNAPI ALKALMAINK 

HÍREINK 



                                              SODOMA                                                                                
 
 

 

„A Jordán völgyének városai közül Sodoma volt a legszebb. A síkság, amelyen 
elhelyezkedett, olyan szép volt és termékeny ’[...] mint az Úr kertje’ (1Móz 13:10). A 
trópusok pazar növényzete díszítette a környéket. Pálmafa, olajfa és szülő hazája 
volt ez, ahol egész évben virágok illatoztak. Gazdag termést kínáltak a mezők; nyájjal 
és csordával voltak tele a környező dombok. A művészet és a kereskedelem is 
növelte a síkság büszke városának gazdagságát. Palotáit kelet kincsei díszítették, és a 
sivatag karavánjai drága áruk sokaságával látták el piacait. Lakosai kevés munka árán 
megkaphattak mindent, amire szükségük volt; mintha az egész év ünnepek sorozata 
lett volna. 
A mindenütt uralkodó bőség fényűzést és gőgöt szült. A tétlenség és gazdagság 
megkeményítette a szíveket, amelyeket sohasem sanyargatott nélkülözés, és nem 
sújtott a bánat. A gazdagság és kényelem táplálta a gyönyör szeretetét és az emberek 
érzéki élvezetekbe merültek. ’Ímé, ez volt vétke Sodomának, a te öcsédnek:’ - 
mondja Ezékiel – ’kevélység, eledel bősége és gondtalan békesség volt nála és 
leányainál, de a szűkölködőnek és szegénynek kezét nem fogta meg. És 
felfuvalkodának s cselekedének utálatosságot előttem, és elveszítém őket, mikor ezt 
megláttam’ (Ezék 16:49-50). Semmit sem kívánnak az emberek jobban, mint a 
gazdagságot és a kényelmet, pedig ez szülte azokat a bűnöket, amelyek a síkság 
városainak pusztulását okozták. Haszontalan, tétlen életük miatt áldozatul estek 
Sátán kísértéseinek, és eltorzították Isten képmását. Inkább sátáni, mint isteni 
jellemvonásokat tükröztek. Az emberiség legnagyobb átka a tétlenség, mert 
erkölcstelenséget és bűncselekményeket von maga után. Gyengíti az értelmet, 
csökkenti a felfogóképességet, és megrontja a lelket. 
Sátán lesben áll, készen arra, hogy tönkretegye a vigyázatlant, aki szabad idejével 
alkalmat kínál neki arra, hogy valamilyen vonzó álarc leple alatt hozzáférkőzzék. 
Akkor a legsikeresebb, amikor az embert tétlen óráiban kísérti meg. 
Sodoma népe mulatozott és tivornyázott, dőzsölt és részegeskedett. Nem szabott 
határt a leghitványabb és legdurvább szenvedélyeinek sem. A nép nyíltan dacolt 
Istennel és törvényével, és örömét lelte az erőszakos cselekményekben. Bár előttük 
állt az özönvíz előtti világ példája, és tudták, hogy Isten haragja nyilvánul meg 
elpusztításával, Sodoma mégis a gonoszságnak ugyanazt az útját járta.” 
 
 
             (Ellen G. White: Pátriárkák és próféták – Sodoma pusztulása c. fejezetből) 

 

GYÜLEKEZETI HÍREK 

 

2021. NOVEMBER 6. 
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN! 

ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 
 

 

 

„Ha találok Sodomában a városon belül ötven 
igazat, mind az egész helynek megkegyelmezek 

azokért…” 

1Móz 18:26 


