
Február hónap igéje 
„Áron vétettetek meg: ne legyetek emberek rabszolgái.” 

/1Kor 7,23/ 

 
 

Csapdába csalogat sok hamis ígéret, 
Hat rád a varázslat, míg végül elhiszed. 

    Besétálsz önként a kiutat remélve, 
    Megkapod álmaid, előre cserébe. 

        Csendesen viseled rád szabott sorsodat, 
        De mikor elfáradsz, múlik a bódulat. 

            Az átlátszó rácsok lassan megjelennek, 
            A túlsúlyos láncokat érezni kezded. 

                Nyakadon póráz, már szinte fojtogat, 
                Rád mérik az első ostorcsapásokat. 

                    Ízleld a kicsorduló meleg véred ízét! 
                    Szívd be izzó tested, minden mocskos bűzét! 

                        Engedéllyel, módszeresen nyúzzák le bőröd, 
                        Ölik ki a lelked, te meg némán tűröd. 

                            Ha feladni készülsz, életben tartanak, 
                            Belőled ily módon, jó hasznot hajtanak. 

                                Gyarlóságod prédája hát önmagad vagy? 
                                Szenvedésed, fájdalmad magad okoztad!? 

                                    A gyenge elhullik, az erős megmarad! 
                                    Nincs választásod: MODERN RABSZOLGA vagy!! 

Egy vers arról, hogy a mai modern 

ember miként válik rabszolgává! 

A kérdés az, van e elegendő 

bátorsága az embereknek ahhoz, 

hogy beismerjék azt, amit már úgyis 

tudnak s éreznek, vagy inkább az 

illúziók világát választják helyette! 

Tiszta szívből kívánom, hogy legyen 

ehhez bátorságod és megtaláld az 

EGYEDÜLI URAT,                           

aki képes levenni rólad a „láncokat”, 

MERT VAN VÁLASZTÁSOD! 

 



Istentiszteletek: 

február 02.     11.00    Családi istentisztelet (születésnaposok, névnaposok áldásával) 

február 09.     11.00    Istentisztelet, melyet úrvacsoraosztás követ  

február 16.     11.00    Istentisztelet  

február 23.     11.00    Istentisztelet, melyet úrvacsoraosztás követ  

 

Rendszeres alkalmaink: 
 
Bibliaóra minden kedden 17 órától a földszinti bibliaórai termünkben. 

Tanítványképző sorozatunk ebben a hónapban is folytatódik. Hétről hétre egyre 

részletesebben ismerhetjük meg, mit jelent tanítványnak lenni.  

A hónap utolsó keddje pedig a miskolci gyülekezetek közös alkalma, melynek 

helyszíne ebben a hónapban a Vasgyári Gyülekezet Hrabács Terme, ahol az Úrvacsora 

événhez kapcsolódó izgalmas témával várjuk az érdeklődőket. 

 

Gerinctorna szerdánként 16.30 órától az emeleti Tanácsteremben. 

 

Énekkari próba csütörtökönként 17 órától az emeleti Tanácsteremben. 

 

Gyermek hitoktatás minden vasárnap az istentisztelettel párhuzamosan 

óvodásoknak és iskolásoknak.  

 

Ifjúsági óra minden pénteken 16 órától, ahol izgalmas témák keretében sajátíthatóak 

el a keresztyén élet alapjai.  

 

 

Hivatali órák: 

Lelkészi Hivatal:              keddtől  péntekig     9.30 – 12.00   és  kedden 15.00 – 17.00 
Tel/fax: 46 505-726    

Gondnoki Hivatal:          keddtől  péntekig     9.30 – 12.00   és   kedden 15.00 - 17.00                       

Tel/fax: 46 505-727 

 

Temető Gondnokság:    keddtől péntekig      9.00 – 12.00   és   kedden 12.00 – 14.00 

Tel: +36 20-824-39-76  

 
 


