
A MAI PROGRAM     KÖZLEMÉNYEK 

  Naplemente 19:12 

9:30                                                 SZOMBATISKOLA 

 
Áhítat   Chelcea Dorin    
Tanulmány   SÁFÁRSÁG: A SZÍV INDITÉKAI  

A sáfárság eredményei 
 

10:45  ÜNNEPÉLYES HÚSVÉTI ISTENTISZTELET 

 

 Hirdetések  Tyentés László  
 Óravezető  Krajcsik Ramón  

Kezdő ének  „A csillagos nagy ég…”                                 129:1-3 
 Ima   Krajcsik Ramón  
 Szolgálat 
 Tized- és adományok begyűjtése 

Hálaige   Város Viktória                                5Móz 8:17-18 
Hálaima   Pacsai Imre          
Gyermektörténet  Zarka Péter       
Szolgálatok   

 Igeolvasás  Város Viktória                                       Mt 28:5-7                                              
 Igeszolgálat  Zarka Péter                              

Húsvét reggelén     
Ének   „Visszajön Jézus…”                                          1-2 
Ima   Zarka Péter  
Távozó ének            „Visszajön Jézus…”          3-4  
 

18:00 SZOMBATZÁRÓ ÁHÍTAT  
     

    Zarka Péter  

 

PÉNTEK 
 

18:00 SZOMBATKEZDŐ ÁHÍTAT MOLNÁR ANDRÁS   
 
     

SZOMBAT 
 

9:30 SZOMBATISKOLA   Felkészülés a végidőre 
    Kozmikus küzdelem  
     

10:50 ISTENTISZTELET ŐSZ-FARKAS ERNŐ  
Úrvacsora  

     

18:00 SZOMBATZÁRÓ ÁHÍTAT    Ősz-Farkas Ernő 
     

     

KEDD ESTE  18:00 SZOMBATISKOLAI TANÍTÓGYŰLÉS 
SZERDA   10.00 IMAÓRA 
 

 

AKIKÉRT A KÖVETKEZŐ HÉTEN IMÁDKOZZUNK: 
 

Gyülekezetünkből: dr.Abaházi Attila és felesége, Abaházi Zoltán és családja, Ács 
Ernőné Éva, dr. Ádám Endre, Antalné Szabó Csilla és családja, Arias Soto Félix, 
Bajusz Erika, Bakó Mária, Baksa Gábor és családja, Balla József és felesége 
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: Budapest Pestlőrinc „A” és Budapest Pestlőrinc „B” Gyülekezet – 
Henter Barna és Cserbik János lelkészek  

Megjelent Nyári István testvérünk verses CD-je "Kéz a kézben" válogatott versek 
címmel. A traktátban megrendelhető, ára: 1000 Ft. 

Kedvezményes tavaszi könyvvásárt tart az Advent Kiadó 2018. március 19 - május 19 
között.  A tájékoztató az udvari faliújságon és a traktátban megtekinthető. 

Kérjük az Erdélyi buszkirándulásra jelentkezőket, hogy küldjék el elérhetőségüket Bugyi 
Krisztiánnak a bugyik77@gmail.com címre vagy a 70/671-5112-es telefonszámra. 

Lukács István és Annamária, a Práter u.-i Gyülekezethez tartozó testvéreink háza 
Erdélyben leégett. Támogatásukról a faliújságon található, ADRA levélben olvashatunk.  

Az énekek kivetítése jelenleg teszt-üzemmódban történik, kérjük a testvérek megértést! 

Idén nyáron ismét megszervezzük Balatonlellén a gyermekiskolai táborunkat június 17-
24-ig. Szeretettel hívjuk a gyermekeket erre a nyári programra. Kérjük a szülőket, hogy 
jelentkezzenek Pacsai Tecánál március 31-ig, tehát ma. 

Ma a csengettyű és a furulya próba elmarad, jövő szombaton a megszokott időben 
folytatódik. Szeretettel hívjuk a tanulni vágyó felnőtteket is a próbákra.  

A Bibliai Szabadegyetem következő előadása egy hét múlva, április 9-én, hétfőn lesz 
18 órai kezdettel. Cím: Jákob és Ézsau kapcsolata. Előadó: Csizmadia Róbert 

Holnap kirándulni megyünk. Találkozó 9 órakor a Széll Kálmán téren, a 22-es busz 
megállójában. A táv kb. 5-7 km, cél: János-hegyi kilátó. Info: ifj. Fekete István. 

Április 7-én, jövő szombaton úrvacsorai istentiszteletünk lesz. Kérjük a diakónusokat, 
hogy értesítsék a hozzájuk beosztott testvéreket erről.  

Április 20-22-ig gyülekezetünkben „Az Ő lábnyomában haladva” címmel női konferencia 
lesz. Akik szombaton részt vesznek a programon és ebédet szeretnének, töltsék ki a 
bejáratnál található jelentkezési lapot. (A jelentkezési lap átadható Molnár Évának.) 

Ma gyülekezetünk szükségleteire, jövő héten gyülekezetünk missziós céljaira adakozunk.  

HA ISTEN ÉLTET, A JÖVŐ HÉTEN 

ÁLLANDÓ HÉTKÖZNAPI ALKALMAINK 

HÍREINK 

mailto:bugyik77@gmail.com
tel:(70)%20671%205112


                                   FELTÁMADOTT AZ ÚR                                                                     
 
 

„A hét első napjának az éjszakája lassan elmúlott. Eljött a legsötétebb óra, éppen 
napkelte előtt. Krisztus még mindig rab volt keskeny sírboltjában. A nagy kő a 
helyén volt. A római pecsét feltöretlen volt. A római katonák őrszolgálatukat 
tartották. Voltak azonban láthatatlan őrök is. A gonosz angyalok seregei 
összegyülekeztek a sírhely körül. Ha lehetséges lett volna, akkor a sötétség 
fejedelme, pártütő hadseregével együtt, a sírboltot örökre lepecsételve tartotta 
volna, és fogva tartotta volna Isten Fiát. A sírt azonban a mennyei seregek is 
körülvették. Ezek a kiváló erővel rendelkező angyalok is őrizték a sírboltot, és 
arra vártak, hogy üdvözölhessék az Élet Fejedelmét. ’És ímé nagy földindulás 
lett; mert az Úrnak angyala leszállt a mennyből’ (Mt 28:2). Isten teljes vértezetébe 
öltözötten, az angyal elhagyta a mennyei udvarokat. Isten dicsőségének ragyogó 
fénysugarai jártak előtte és világították meg ösvényét. ’A tekintete pedig olyan 
volt, mint a villámlás és a ruhája fehér, mint a hó. Az őrizők pedig tőle való 
féltükben megrettentek és olyanokká lettek, mint a holtak’ (Mt 28:3-4).  
Papok és főemberek, hol van őrségetek hatalma? Azok a bátor katonák, akik 
eddig sohasem rettentek meg emberi erőtől és hatalomtól, most fogolyként 
viselkedtek, mint akiktől elvették a kardjukat és dárdájukat. Az az arc, amelyre 
tekintettek, nem egy halandó harcos orcája; ez Isten serege leghatalmasabb 
harcosának az arca volt. Ő volt az a mennyei hírnök, aki azt a helyet töltötte be 
a mennyben, amelyből Sátán kibukott. Ez a mennyei hírnök volt az, aki 
Bethlehem halmain kihirdette Krisztus születését. A föld megremegett 
közeledtére, a sötétség seregei elmenekültek, és amikor elhengerítette a követ a 
sírbolt bejárata elől, úgy tűnt, hogy a menny jön le a földre. A katonák csak azt 
látták, hogy úgy mozdította el a nagy követ, mintha az csak egy kis kődarab lett 
volna. Azután hallották, mikor szólt: ’Isten Fia, jöjj elő; Atyád hív Téged.’ Látták, 
hogy Jézus kijött a sírboltból, és hallották, hogy ezt jelentette ki a megnyitott sír 
fölött: ’Én vagyok a feltámadás és az élet’ (Jn 11:25). Amint Jézus előjött a 
sírboltból fenséggel és dicsőséggel, a mennyei sereg imádattal hajolt meg a 
Megváltó előtt és magasztaló énekekkel köszöntötték Őt.  
Földrengés jelezte azt az órát, amikor, Krisztus letette az életét, és egy másik 
földrengés hirdette azt a pillanatot, mikor diadalmasan újra felvette azt. Krisztus, 
aki győzelmet aratott a halál és a sír fölött, győztesen jött elő a sírboltból, 
földrengés, felvillanó villámlások és mennydörgések közepette.” 
 

(E.G. White: Jézus élete – Feltámadott az Úr c. fejezetből) 

GYÜLEKEZETI HÍREK 
 

2018. MÁRCIUS 31. 
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN! 

ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Ne féljetek; mert tudom, hogy a megfeszített Jézust 
keresitek. Nincs itt, mert feltámadott, amint megmondta.” 

Mt 28: 5-6 


