
A MAI PROGRAM     KÖZLEMÉNYEK 

  Naplemente 18:30 
                                                                                       

09:30                                                 SZOMBATISKOLA 
  

Áhítat   Chelcea Dorin  
Szombatiskola   „Énvelem cselekedtétek meg” 

    Isten szolgáinak közössége 
 

10:00 ISTENTISZTELET 
 

Hirdetések  ifj. Fekete István  
Óravezető  Bugyi Krisztián 
Kezdő ének   

 Ima   Bugyi Krisztián  
 Szolgálat 
 Tized- és adományok begyűjtése 

Hálaige, hálaima  Város Viktória                                5Móz 8:17-18  
Vers   Sándor Izabella 
Szolgálatok  
Igeszolgálat  Radiša Antić PhD                          Zsid 6:19-20                   

Jézus a kárpit mögé lép 
Ének                                                                 
Ima   Radiša Antić PhD 
Távozó ének  
 

14:00    
     

    Palotás Kristóf     
Tanévkezdő istentisztelet  

   

15:30  SZOMBATZÁRÓ ÁHITAT   
     

    Radiša Antić PhD  
    Csodálatos Istenünk  

 

PÉNTEK 
18:00 SZOMBATKEZDŐ ÁHÍTAT  TYENTÉS EMESE  
    HOGYAN MENJÜNK VÉGIG A MEGBOCSÁTÁS ÚTJÁN? 

SZOMBAT 
 

9:30 SZOMBATISKOLA   Ezsdrás és Nehémiás 
Megérteni a történelmet – Zorobábel és Ezsdrás 

 

10:45 ISTENTISZTELET VÍZVÁRI ALADÁR – GYERMEKKÓRUS TALÁLKOZÓ  
 

14.00 ISTENTISZTELET VÍZVÁRI ALADÁR – GYERMEKKÓRUS TALÁLKOZÓ 
 

17:00 SZOMBATZÁRÓ ÁHÍTAT    VÍZVÁRI ALADÁR  
 

KEDD ESTE  18:00 SZOMBATISKOLAI TANÍTÓGYŰLÉS 
SZERDA   10.00 IMAÓRA 
 

 

AKIKÉRT A KÖVETKEZŐ HÉTEN IMÁDKOZZUNK: 
 

Gyülekezetünkből: Kisgyörgy Ervin és családja, Kiss Domokos és családja, Kiss 
Ervin, Kiss Éva, Knezsovits Bogdánné, Knezsovits Ibolya, Kocsis Jenő és felesége, 
Kodori Lajos és felesége, Kohulák Ferencné, Kohulák Mária, Kokovay Sándorné 
Betegeink: Korondi Erzsébet, Molnár Szabó Ilona  
Imakérések: Sztrojiny Róberték gyermeke kórházban van, kérjük a testvéreket, 
imádkozzunk Botondért. Dienes Károlyné idős testvérnő testileg nagyon legyengült, 
kéri a közösség imáját. Imádkozzunk Konkolyné Varga Zsuzsanna testvérnőért, aki 
műtét után lábadozik, de még nincs jól. Folytassuk az imát Balla Zsuzsanna lányának 
gyógyulásáért, továbbá Hunka Jánosné testvérnő megerősödéséért.  
A Területről: Pilisszántó – Bodnár János lelkész 

Takács Lajos testvérünk elaludt az Úrban, temetése október elején lesz, amint megtudjuk 
a pontos dátumot, helyszínt, értesítjük a testvéreket. 

Rászoruló családoknak tartós élelmiszert gyűjtünk az udvaron lévő dobozban. Kérjük, 
aki teheti időnként egy-egy dolgot hozzon, amit elviszünk a szükségben levőknek.   

Kérjük a szülőket, hogy figyeljenek a gyerekekre, hogy papírra rajzoljanak ne a 
gyülekezet bútoraira, falaira. Köszönjük! 

Kérjük, hogy a testvérek vigyék el edényeiket, műanyag tartóikat a traktát helyiségben 
lévő kis raktárral szembeni szekrényről. 

Holnap Országos Adventista Asztalitenisz Találkozó lesz Budapesten. Információ a 
faliújságon.  

A Bibliai Olimpiára a jelentkezési határidő szeptember 30.  

Október 5-én, jövő szombaton gyülekezetünkben kerül megrendezésre az Országos 
Gyermekkórus találkozó. A program délután 14 órakor folytatódik. 

Október 6-án, vasárnap a X. kerületi Gyermekotthonba megyünk. Aki szeretne 
küldeni a gyerekeknek valamit (élelmiszer, süti, stb.)keresse Tálas Enikőt (20/992-9653). 

Október 12-én, szombaton úrvacsorai istentisztelet lesz gyülekezetünkben. Kérjük a 
diakónusokat, hogy értesítsék erről a hozzájuk beosztott testvéreket. 

Egyházunk Gyermekszolgálatok Osztálya idén is megrendezi október 12-én 10 órától 
a Szuper Szombatot a József Attila Művelődési Házban (XIII. József A. tér 4.). 

Ma gyülekezetünk szükségleteire adakozunk, jövő szombaton a Dunamelléki 
Egyházterület beruházásaira gyűjtjük adományainkat.  

JÖVŐ HÉTI PROGRAMJAINK 

ÁLLANDÓ HÉTKÖZNAPI ALKALMAINK 

HÍREINK 



                              ELLEN GOULD WHITE                                                                    
 
 

„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. 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.” 
  

(Arthur L. White: Ellen G. White életrajz részlet) 
 
A Hetednapi Adventisták 27 alapvető hittétele című kiadványban ez áll (részletek): 
 

"A prófétaság Lelke és a Biblia. 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." 
2. A Bibliához vezető útmutató. Ellen G. White-nak az volt a célja a műveivel, 
hogy visszavezesse az embereket a Bibliához. „Nem sok figyelmet szenteltetek a 
Bibliának – mondta -, ezért az Úr kisebb világosságot adott, hogy az embereket a 
nagyobb világossághoz vezesse.” „Isten Igéje – írta – elegendő ahhoz, hogy 
megvilágosítsa a legeltompultabb elmét is, és azt azok is megérthetik, akik vágynak 
a megértésére. Ennek ellenére vannak, akik vallják ugyan, hogy Isten Igéjét 
tanulmányozzák, de a legvilágosabb tanításaival éles ellentétben élnek. Hogy ne 
legyen az embereknek mentségük, Isten világos, félreérthetetlen bizonyságtételeket 
ad, hogy visszavezesse őket az Igéhez, amelynek követését elhanyagolták.” 
3. Útmutató a Biblia megértéséhet. Ellen G. White a Biblia világosabb 
megértéséhez vezető útmutatónak tekintette írásait. „Isten a Bizonyságtételek által 
nem tárt fel új igazságot, csupán azokat a nagy bizonyságokat tette egyszerűbbé, és 
állította az emberek elé, amelyeket már korábban kinyilatkoztatott. Mindezt azért 
tette, hogy felébressze őket, és lelkükbe vésse azokat az irányelveket, hogy ne legyen 
semmi mentségük.” „Az írott Bizonyságtételeknek nem az a céljuk, hogy új 
világosságot adjanak, hanem az, hogy élénken az emberek lelkébe véssék a már 
kinyilatkoztatott, ihletett igazságot.” 

            

GYÜLEKEZETI HÍREK 
 

2019. SZEPTEMBER 28. 
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN! 

ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 
 
 
  

 

Külön szeretettel köszöntjük gyülekezetünkben az 
„Ellen White és az adventizmus” című ifjúsági 

konferenciára érkezett vendégeinket! 


