Összejöveteleink és gyülekezeti programjaink
Minden
Minden Vasárnap
Vasárnap délelőtt
délelőtt 9,45
9,45 órakor
órakor Istentisztelet.
Istentisztelet.
Minden
Csütörtökön
este
17,30
órakor
Bibliaóra.
Minden Csütörtökön este 17,30 órakor Bibliaóra.
AzIstentisztelet
Istentiszteletideje
idejealatt
alattkülön
különfoglalkozás
foglalkozásaa
Az
gyermekekkel!
gyermekekkel! Vendég-gyermekeket is várunk!
A FELTÁMADÁS
ÖRÖMÉVEL ÉS
REMÉNYSÉGÉVEL
KÍVÁNUNK
MINDENKINEK ÁLDOTT
HÚSVÉTI ÜNNEPEKET!

Szeretettel tudatjuk
mindenkivel, hogy április
10-én Pénteken este
17,30-tól
Nagypénteki Istentiszteletet tartunk.
Előtte Csütörtökön este a
Bibliaóra elmarad!

”…imádkozzatok egymásért,
hogy meggyógyuljatok…”
(Jakab 5, 16.)

Az igei biztatásnak engedve,
imádkozzunk a betegekért, és a
nehéz helyzetben lévőkért.
Továbbra is:
Makovei Jánosné, Flórikáért,
Tripon Mihályné, Marikáért,
férjéért Mihályért, lányukért
Arankáért, vejükért Józsiért és
unokájukért Józsikáért.
„…vigyázván minden állhatatossággal és könyörgéssel minden
szentekért.”
(Efézus 6, 18/b.)

Nyolc dolog, amiért teljes odaadással imádkozzunk:
1. A Közösség felső vezetőiért, és az Országos Presbitériumért.
2. A Gyülekezetünk lelkipásztoráért, Fábián Tamás testvérért és családjáért.
3. A gyülekezetünk vezetőségéért és szolgálattevőiért .
4. A gyülekezetünkhöz tartozó családokért.
5. A Torontói (Kanada) „Első Szeretet” Magyar Pünkösdi Gyülekezetért és az
ott szolgálatot teljesítő Németi Zsoltért és Izabellért.
6. A Soltvadkerti Pünkösdi gyülekezetért, hogy minél előbb rendeljen az Úr lelkipásztort számukra.
7. A börtönmisszióért, Hajnal László testvérért és minden segítőjéért.
8. Gyülekezetünk dicsőítő szolgálatának mielőbbi helyreállásáért.

„És gyorsan eltávozván a sírtól félelemmel és nagy örömmel futnak vala,
hogy megmondják az Ő tanítványainak.” (Máté 28, 8.)
Ennek az igeversnek nagyon sokrétű üzenete van. A feltámadt
Jézus nevében az angyal megbízást ad „a megfeszített Jézust”
kereső asszonyoknak, akik a feltámadás valóságával találják
szembe magukat a temetőben. Nem volt egyszerű és könnyű
feldolgozni ezt a helyzetet. A reagálásuk minden tekintetben nagyon jó. Először is: „gyorsan eltávoztak a sírtól”, bár minden
okuk meglett volna arra, hogy ott egy kis időt töltve, csodálattal
adózzanak a nem mindennapi eseménynek és az üres sírnak!
Számukra azonban mindennél fontosabb volt a megbízatás:
„…menjetek el gyorsan és mondjátok el az Ő tanítványainak,
hogy feltámadott a halálból…” A másik különös dolog, hogy az
asszonyok: „félelemmel és nagy örömmel futnak”! Félni és örülni
egyszerre — hát bizony egy kicsit elgondolkodtató! Sokféleképpen lehet félni. Általában és az esetek túlnyomó részében a félelem lehangol, sőt odáig fajul, hogy lesújt. Ez esetben olyan kivételes és különleges helyzetről olvasunk, amikor a félelem az
örömmel párosul, és hihetetlen nagy teljesítményre késztet. A hír
sürgős volt, s az asszonyoknak futniuk kellett! Ennek a kitartó
futásnak a mozgató rugója: a feltámadás örömével párosult félelem! Úgy gondolom, hogy örömükben attól féltek, hogy nem jutnak el elég gyorsan a jó hírrel a tanítványokhoz. Ez legyőzte
minden fáradságukat, háttérbe szorította minden egyéb napi
gondjukat, és csak egy volt a fontos: teljesíteni a küldetést, elvégezni a kapott feladatot.
Igazán elgondolkodtat az Ige üzenete így Húsvét táján: vajon
nekünk okoz-e ekkora örömöt a feltámadás üzenete, és fontos-e
a megbízatás, amit a feltámadott Jézus Krisztus személyesen
adott? „…Elmenvén e széles világra, hirdessétek az evangéliumot
minden teremtésnek.” (Márk 16, 15.) Te ismered ezt a különös állapotot testvérem: „félelemmel és nagy örömmel” futni? -Mj-

