
A MAI PROGRAM     KÖZLEMÉNYEK 

  Naplemente 20:10 

9:30                                                 SZOMBATISKOLA 
    

Dr. Daniel Duda 
   Hihetünk-e a modern kori prófétákban?  
 

10:50 ISTENTISZTELET 

 

Hirdetések  Orbán Zoltán 
 Szolgálatok 
 Tized- és adományok begyűjtése 

Hálaige, hálaima  Krajcsik Ramon                                 Mal 3:10-12 
Szolgálatok   

 Igeszolgálat  Dr. Tihomir Lazić                     
    Amikor jönnek a kételyek…      
                           

 

14:00 – 15:00 
    

Dr. Daniel Duda 
   EGW: Melyek a lényeges kérdések?  
 

15:30 – 16:30  
    

Dr. Tihomir Lazić 
   Inspiráció, értelmezés és EGW: Hogyan olvasod? 
 

17:00 - 18:00   
     

    Dr. Daniel Duda – Dr. Tihomir Lazić 
    Kérdések és válaszok   
 

 

PÉNTEK 
 

18:00 SZOMBATKEZDŐ ÁHÍTAT  IFJ. CSÓKÁSI PÁL 
    Miért kiváltságos bolygó a Föld? (vetítéssel) 
SZOMBAT 
9:30 SZOMBATISKOLA   Felkészülés a végidőre 
    Máté 24. és 25. fejezete 
 

10:50 ISTENTISZTELET IFJ. CSÓKÁSI PÁL Az anyai szeretetet meghaladó 
isteni szeretet (Ézs 49:15-16) 
 

18:00 SZOMBATZÁRÓ ÁHÍTAT    ifj. Csókási Pál – „Együtt a csillagösvényen” 

     

KEDD ESTE  18:00 SZOMBATISKOLAI TANÍTÓGYŰLÉS 
SZERDA   10.00 IMAÓRA 
 

 

AKIKÉRT A KÖVETKEZŐ HÉTEN IMÁDKOZZUNK: 
 

Gyülekezetünkből: Gál Imre és felesége, Gál Ivánné, Galgóczi Ferenc és felesége, 
Galgóczi Lívia, Galgóczi Melinda, Galgóczi Nikoletta, Gavril Gál Stelica és családja, 
Gazsi Petra, Gelencsér Péterné, Gerencsér László, Gergely Ilona, Gergely Mária 
Betegeink: Balla Zsuzsa, Brust Zsuzsa, Gál Ivánné, Molnár Ilona, dr. Saáry 
Istvánné Ibi, Simon András, Takács Lajos és felesége 
Imakérések: Imádkozzunk Benjámin testvér súlyosan beteg ismerőséért, Ritáért.  
A Területről: Ceglédi Gyülekezet – Árvai Tamás lelkész  

A bejáratnál szórólapok elvehetők az adó 1 %-nak felajánlásáról.  

A balatonlellei gyermekiskolai táborba jelentkezett gyermekek és szüleik részvételi díja 
20.000 Ft. Kérjük, hogy a szülők a táborozási összeg felét adják át Pacsai Tecának. 

Ma 12.15-kor csengettyű próba, 13 órakor pedig furulya próba lesz. Szeretettel hívjuk a 
tanulni vágyó felnőtteket is a próbákra.  

Ma délután 14 órakor, majd 15.30-kor kezdődnek az előadások, 17 órakor a felvetődő 
kérdésekre válaszolnak az előadók. (A szombatzáró áhítat elmarad.)  

A Bibliai Szabadegyetem következő előadása május 14-én, hétfőn lesz 18 órai 
kezdettel. Cím: Kivonulás Egyiptomból. Előadó: Ócsai Tamás.  

Május 14-én, hétfőn 18 órakor az ELTE aulájában az amerikai adventista Andrews 
Egyetem vonószenekarának hangversenye kerül megrendezésre. A belépés díjtalan.  

Május 18-án, jövő péntek este, és 19-én, szombaton ifj. Csókási Pál szolgál 
gyülekezetünkben. Pénteken 18 órakor a vetített képes előadása címe: „Miért 
kiváltságos bolygó a Föld?”. Szombaton 18 órakor „Együtt a csillagösvényen” A Föld-
Hold rendszer csodálatos működése címmel vetítéses csillagászati előadást tart. Az 
előadás végén a hallgatók egy interaktív játékkal ismételhetik át a hallottakat. Az ifjak az 
okostelefonjaikat hozzák magukkal 😊!  Szeretettel hívjuk az érdeklődőket! Meghívó a 
bejáratnál elvehető. 

Május 26-án, szombaton gyülekezetünkbe látogat és igét hirdet Szász Ernő és Ban 
Gabriel, a Dél-Erdélyi Egyházterület elnöke és titkára.  

Május 27-én, vasárnap Tesz-Vesz kirándulást szervezünk, ahová szeretettel hívjuk a 
gyülekezet minden egyes tagját! 

Ma a Divízió katasztrófa alapjára adakozunk, jövő héten a gyülekezetünk szükségleteire 
gyűjtjük adományainkat.    

HA ISTEN ÉLTET, A JÖVŐ HÉTEN 

ÁLLANDÓ HÉTKÖZNAPI ALKALMAINK 

HÍREINK 



                                     ELLEN GOULD WHITE                                                                     
 
 

„Ki volt Ellen G. White és mi az oka annak, hogy milliók tartják írásait 
különleges értékűnek és nagy jelentőséggel bírónak? 
Csodálatos lelki ajándékokkal rendelkező asszony volt, aki bár életének nagy 
részét a 19. században élte (1827-1915), az egész világon még mindig sok 
millió ember életére van óriási hatással.  
Élete során több mint 40 könyvet és 5000 újságcikket írt, de ma az 50 000 
oldalnyi kézirataiból történt válogatásokkal együtt angol nyelven több mint 
100 könyve jelent meg. Az irodalom története során ő a legtöbbet fordított 
írónő, és mindkét nemet számításba véve ő a legtöbbet fordított amerikai író. 
Írásai széles témakörűek: magukban foglalják a vallást, a nevelést, a társas 
kapcsolatokat, az evangélizálást, a próféciákat, a kiadói munkát, a táplálkozást 
és a vezetést. A Jézushoz vezető út című keresztényi életről szóló életeket 
megváltoztató remekműve, több mint 140 nyelven jelent meg.     
A hetednapi adventisták hiszik, hogy Ellen Gould White több volt, mint egy 
tehetséges író; hiszik, hogy Isten különleges küldötté jelölte ki őt arra, hogy a 
világ figyelmét a Szentírásra irányítsa és segítsen az embereknek felkészülni 
Jézus második eljövetelére. Tizenhét éves korától, hetven éven keresztül 
egészen haláláig Istentől több mint 2000 látomást és álmot kapott. A 
látomások hossza különböző volt: ezek kevesebb, mint egy perctől körülbelül 
négy órán keresztül tartottak. E kijelentésekben kapott tudást és tanácsokat 
leírta, hogy azokat megossza másokkal. Ezért különleges írásait a hetednapi 
adventisták ihletettnek fogadják el, kiválóságukat a nem adventista olvasók is 
elismerik.  
A Hetednapi Adventisták 27 alapvető hittétele című kiadványban ez áll: 
"Ellen G. White írásai nem helyettesítik a Bibliát. Nem helyezhetők el 
ugyanazon szinten. A Szentírás kiemelkedik, egyedi mérce, amelynek minden 
más írást alá kell vetni, és általa megítélni."  
E figyelemreméltó asszony, aki az igaz próféta Szentírásban megadott 
követelményeinek minden próbáját kiállja, segített megalapítani a Hetednapi 
Adventista Egyházat.” 

 
(Arthur L. White: Ellen G. White Életrajz - részlet) 

GYÜLEKEZETI HÍREK 
 

2018. MÁJUS 12. 
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN! 

ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Mivelhogy az emberek kevés figyelmet szenteltek a 
Bibliának, az Úr adott egy kisebb világosságot, hogy a 

nagyobb világossághoz vezérelje őket.” (RH, 1903. jan. 22.) 

SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK AZ ELLEN G. WHITE 
KONFERENCIA RÉSZTVEVŐIT! 


