
A MAI PROGRAM     KÖZLEMÉNYEK 

  Naplemente 19:39 
                                                                                       

9:30                                                 SZOMBATISKOLA 
  

Áhítat   Chelcea Dorin   
Szombatiskola   Életszakaszok a családban  
   Felkészülés a változásra  
 

10:45 HÚSVÉTI ÜNNEPÉLY 
 

Hirdetések  Krajcsik Ramón  
 Óravezető  Vízvári Aladár  
 Ima   Vízvári Aladár  
 Szolgálat 
 Tized- és adományok begyűjtése 

Hálaige, hálaima  Rohánszki Lászlóné                Zsolt 116:12,17-18 
Vers 
Szolgálatok 
Igeszolgálat  Dr. Szabó János                                                          

    Kételkedők, legyetek üdvözölve! 
    A hitre jutó Tamás története 

Ima   Dr. Szabó János  
 
 

15:00 HÚSVÉTI ÜNNEPÉLY   
     

    Dr. Szabó János  
Húsvéti ünnepély a gyermekiskola 
szolgálatában 
 

 

PÉNTEK 
 

18:00 SZOMBATKEZDŐ ÁHÍTAT JÁRAI ZSOLT  
     

 
SZOMBAT 
 

9:30 SZOMBATISKOLA   Életszakaszok a családban  
    Amikor egyedül vagyunk  
 
10:50 ISTENTISZTELET DET  
    IFJÚSÁGI SZOMBATISKOLAI KONFERENCIA  
 
17:00 SZOMBATZÁRÓ ÁHÍTAT     DET 

IFJÚSÁGI SZOMBATISKOLAI KONFERENCIA  
 

 

 
KEDD ESTE  18:00 SZOMBATISKOLAI TANÍTÓGYŰLÉS 
SZERDA   10.00 IMAÓRA 
 

 

AKIKÉRT A KÖVETKEZŐ HÉTEN IMÁDKOZZUNK: 
 

Gyülekezetünkből: Kenyeres Ildikó, dr. Kézdi Miklós, Király Ervin és családja, 
Király Tünde, Kisgyörgy Ervin és családja, Kiss Domokos és felesége, Kiss Ervin, 
Knezsovits Bogdánné, Knezsovits Ibolya, Kocsis Jenő és felesége 
Betegeink: Arias Soto Félix, Gál Ivánné, Luptovicsné Lukács Emese, Molnár 
Szabó Ilona, Takács Dóra, Takács Lajos, Zarka Dénesné 
Imakérések: Tarjáni Anikó már hosszabb ideje kórházban van, imádkozzunk a 
mielőbbi gyógyulásáért. 
A Területről: Budapest Újpest – Cserbik János lelkész 

Szeretettel hívjuk a testvéreket, hogy ma istentisztelet után maradjuk itt, fogyasszuk 
el együtt a magunk hozta ebédünket és utána hallgassuk meg 15 órakor a 
gyülekezetünk gyermekiskolai csoportjának a húsvéti ünnepélyét.  

Április 27-én, jövő szombaton gyülekezetünkben Ifjúsági Szombatiskolai 
Konferencia kerül megrendezésre „Nem vagy egyedül” címmel az Unió Ifjúsági 
Osztályának és Szombatiskolai Osztályának szervezésében. A program 10 órakor 
fog kezdődni.  

Május 4-én, szombat délelőtt a Divízió elnöke, Raafat Kamal testvér látogat 
hozzánk. 

Május 4-én, szombat délután 15 órakor Anyák napi ünnepélyt tartunk. 

A Hogyan tanulmányozzuk a Bibliát? című, a tíz vázlatpróféciát elemző sorozatunk 
következő alkalma május 8-án, szerdán, 18.00 órakor lesz. Címe: Jézus 
jelenlétének biztosítéka a korszakokon át (Jel. 1:9-3:22).  A beszélgetést vezeti: Szabó 
János. 

A május 11-ére hirdetett testvéri óra elmarad (az énekkar tagjai Nemesvámosra 
utaznak kórustalálkozóra), az új időpontról a későbbiekben értesítjük a gyülekezetet.   

Ma és a jövő szombaton gyülekezetünk szükségleteire gyűjtjük adományainkat. 
 
 
 
 
 

 JÖVŐ HETI PROGRAMJAINK 

ÁLLANDÓ HÉTKÖZNAPI ALKALMAINK 

HÍREINK 



                                         HÚSVÉTI LÁTOGATÁS                                                                  
 
 

 

„A húsvét megünneplése a zsidó nemzet születésével kezdődött. Egyiptomi 
fogságuk utolsó éjszakáján, amikor semmi jele sem volt a szabadulásnak, Isten 
megparancsolta, hogy készüljenek fel az azonnali utazásra. Figyelmeztette a 
fáraót, hogy az egyiptomiakat egy utolsó csapás fogja sújtani, és utasította a 
zsidókat, hogy gyűjtsék össze családjukat lakhelyükön. Miután meghintették 
ajtófélfáikat a megölt bárány vérével, a bárányt sütve, kovásztalan kenyérrel és 
keserű füvekkel kellett megenniük. ’És ilyen módon egyétek azt meg: 
Derekaitokat felövezve, saruitok lábaitokon és pálcáitok kezetekben, és nagy 
sietséggel egyétek azt, mert az Úr páskája az’- mondotta az Úr (2Móz 12:11). 
Éjfélkor az egyiptomiak minden elsőszülöttje meghalt. Ezután a fáraó üzenetet 
küldött Izraelnek: ’Keljetek fel, menjetek ki az én népem közül, [...] és menjetek, 
szolgáljatok az Úrnak, amint mondátok’ (2Móz 12:31). A zsidók független 
nemzetként távoztak Egyiptomból. Az Úr megparancsolta, hogy a húsvétot 
évenként tartsák meg. ’Mikor pedig a ti fiaitok mondják néktek: Micsoda ez a ti 
szertartástok? Akkor mondjátok: Páskha-áldozat ez az Úrnak, aki elment az 
Izrael házai mellett Egyiptomban, mikor megverte az Egyiptombelieket’ (2Móz 
12:26-27). A csodálatos szabadulás története így szállt nemzedékről nemzedékre.  
A húsvétot a kovásztalan kenyerek hétnapos ünnepe követte. Az ünnep második 
napján az évi termés első zsengéjét, egy kéve árpát mutattak be az Úrnak. Az 
ünnep szertartásai Krisztus munkásságát jelképezték. Izrael Egyiptomból való 
szabadulása a megváltást példázta, ennek emléke volt a pászkaünnep. A megölt 
bárány, a kovásztalan kenyér és az első zsenge a Megváltót jelképezte.  
Krisztus korában a húsvét megünneplése a legtöbb ember számára puszta 
formasággá süllyedt. De micsoda jelentősége volt Isten Fia számára!  
A gyermek Jézus első ízben lépett be a templomba. Látta a fehér ruhás papokat, 
amint ünnepélyes szolgálatukat végezték. Szemlélte az oltáron vérző áldozatot. 
Együtt borult le imában a hívőkkel, mialatt a tömjénfelhő felszállt Isten elé. 
Tanúja volt a húsvéti istentisztelet mély benyomást keltő szertartásainak, 
amelyek értelmét napról napra világosabban látta. Minden mozzanat az Ő 
életéhez kapcsolódott. Új érzések ébredtek benne. Csendben, elmerülten 
tanulmányozott egy nagy kérdést. Küldetésének rejtélye feltárult előtte.” 
       

(Ellen G. White: Jézus élete – A húsvéti látogatás c. fejezetből) 

GYÜLEKEZETI HÍREK 
 

2019.ÁPRILIS 20. 
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN! 

ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 
 

 

 

   „Ezek pedig azért írattak meg, hogy higgyétek, hogy 
Jézus a Krisztus, az Istennek Fia, és hogy ezt hívén, 

életetek legyen az ő nevében.” 

Jn 20:31 


