HÚSVÉTI KÖRLEVÉL

Ámde Krisztus feltámadt a halottak közül,
mint az elhunytak zsengéje.
/1Kor 15,20/

HÚSVÉT ÜZENETE - TÉNY

Sokan sajnos nem ismerik húsvét igazi üzenetét, azt hogy Jézus feltámadt a halálból és
ma is él. Ez azért van így, mert nagyon sok népszokás kapcsolódik ehhez az ünnephez, amire
sokszor nagyobb hangsúly kerül a médiában, mint az ünnep örömhírére. A történeti
feljegyzések és az evangéliumi beszámolók is arról tanúskodnak, hogy még Jézus tanítványai
sem tudták elfogadni a feltámadt Jézusról szóló híradást. Egy sír, amely üres, mert a benne
fekvő holttest életre kelt. Ez az ember számára felfoghatatlan. A tanítványok egymás után
élték át a feltámadt, élő Jézussal való személyes találkozást és rajtuk kívül még több, mint
500 ember látta Őt. Ezt a tényt és megtapasztalást ezért mondták tovább és jegyezték le, tették
közzé a Jézus korabeli emberek. E tudósításokat követik a különböző kommentárok és még
ma is eltérőek a vélemények Jézus feltámadásával kapcsolatban. A feltámadás tényét azért
kérdőjelezik meg sokan, mert közel 2000 évvel ezelőtt történt, amit nem láttunk, nem
tapasztaltunk meg. A születést sem hinnénk, ha nem látnánk, hogy két sejtből egy emberi élet
indul el. A feltámadás ténye is független a mi hitünktől. Ha a hír igaz, hogy Jézus él, akkor
van mit átgondolni a jelenlegi és az eljövendő életünkről. Keresse a találkozást Ön is a
feltámadt élő Jézussal, amiben segítenek gyülekezeti alkalmaink. Jelen életünk minősége,
boldogsága és örökkévaló sorsunk múlik a Jézussal való személyes kapcsolatunkon.

Istentiszteletek:
március 06.

11.00 Családi istentisztelet, melyhez könnyűzenei szolgálat kapcsolódik (IHS)

március 13.

11.00 Istentisztelet, melyet úrvacsoraosztás követ

március 20.

11.00 Virágvasárnapi istentisztelet

március 24.

17.00 Nagycsütörtök este úrvacsorai istentisztelet

március 25.

11.00 Nagypénteki úrvacsorai istentisztelet

március 25.

17.00 Nagypénteki passiói istentisztelet

március 27.

11.00 Húsvét ünnepi istentisztelet, melyet úrvacsoraosztás követ

március 28.

11.00 Húsvét 2. napi istentisztelet, melyet úrvacsoraosztás követ

Tiszaújvárosban március 20-án 16.00 – Úrvacsorai istentisztelet a református templomban.
Gyermek hitoktatás - vasárnap az istentisztelettel párhuzamosan óvodásoknak és
iskolásoknak a tanév folyamán.
Bibliaóra - kedden 17 órától a földszinti bibliaórai teremben. A Biblia könyvei sorozatunk
keretében minden alkalommal egy-egy biblia könyv keletkezését, helyét a Bibliában, az egyes
könyvek szerzőit és főbb üzeneteit ismerjük meg, hogy ez is segítse életünk egészséges és
helyes értékrendjének kialakítását.
Énekkari próba - csütörtökönként 17 órától az emeleti Tanácsteremben.
Ifjúsági óra - pénteken 16 órától, ahol izgalmas témák keretében sajátíthatóak el a
keresztyén élet alapjai.
Konfirmációi oktatás – pénteken 16 órától. Már most lehet jelentkezni a szeptembertől a
12 évet betöltött fiatalok részére induló konfirmációi oktatásra.
Felnőtt hitoktatás – pénteken 17 órától. Várjuk azokat a felnőtteket, akik szeretnék
megismerni az egyház alapvető tanítását. Az oktatás végén lehetőség lesz keresztelkedésre
illetve konfirmációra (hitben való megerősítésre).
Alkalmainkra minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Hivatali órák:
Lelkészi Hivatal:
Tel/fax: 46 505-726
Gondnoki Hivatal:
Tel/fax: 46 505-727

keddtől péntekig 9.00 – 12.00 és kedden 15.00 – 17.00
keddtől péntekig

Temető Gondnokság: keddtől péntekig
Tel: +36 20-824-39-76

9.00 – 12.00 és kedden 15.00 – 17.00

9.00 – 12.00 és kedden 12.00 – 14.00

Kérjük támogassa gyülekezetünket az Erős vár a mi Istenünk alapítványunkra elküldött
adója 1%-ával. Alapítványunk adószáma: 18437791-1-05 illetve a Magyarországi
Evangélikus Egyházat a másik 1%-al, melynek technikai száma: 0035

