
HHÚÚSSVVÉÉTTII  KKÖÖRRLLEEVVÉÉLL      

Miért keresitek a holtak között az élőt? Nincsen itt, 

hanem feltámadt. 
/Lk 24,5-6/ 

 
HÚSVÉT ÜZENETE  

 
   Közel 2000 évvel ezelőtt, Poncius Pilátus római helytartóságának idején, Jeruzsálemben keresztre 

feszítettek egy Jézus nevezetű embert. A vád ellene: Ember létére Istenné teszi magát. 12 tanítványa 

volt, akik gondosan lejegyezték tanítását és életének azon részét, melyet együtt éltek át. Azt tanította, 

hogy azért jött Isten Fiaként ebbe a világba, hogy az embert megszabadítsa életének legborzasztóbb 

"halálos betegségéből" a bűnből. Ez rontja meg az ember életét, kapcsolatait, pokollá változtatva egész 

létét. Akik kapcsolatba kerültek vele megtapasztalták szava igazságát, hogy mennyire jól látta milyen 

is az ember. Az emberi féltékenység és harag vezetett kereszthalálához is. Bűnt nem tett, mégis halálra 

ítélték. Egyetlen "bűne" volt, hogy beszélt a bűn valóságáról. Tudta mi vár rá, ezért felkészítette 

tanítványait mindarra, ami történni fog. Elmondta, hogy neki meg kell halnia, de harmadnap feltámad 

a halálból, de senki sem értette és hitte, hogy ilyesmi megtörténhet Vele. Vasárnap reggel a temetőbe 

kegyeleti szokás szerint kimenő asszonyok, majd férfiak megtapasztalták a döbbenetes tényt: A sír 

üres volt és a meghalt, eltemetett, de feltámadott Jézus szólította meg őket: Én vagyok az, ne féljetek! 

A világegyetem páratlan eseményének lehettek ők az első tanúi, majd  még több mint 500 ember, akik 

megtapasztalták a feltámadás valóságát. Mi keresztyének Húsvét ünnepén erről az eseményről 

tanúskodunk és erre építjük bizalmunkat. 2000 évet nem tudunk visszalépni a történelemben, de Jézus 



jelenvalóságát, erejét ma is megtapasztalhatjuk. Erről tanítunk és ehhez a megtapasztaláshoz 

szeretnénk elvezetni minél többeket.                                                                                                                                                  

             Ezzel a meggyőződéssel hívunk mindenkit alkalmainkra és kívánunk áldott Ünnepeket! 

Istentiszteletek: 

április 02.     11.00    Családi istentisztelet (születésnaposok köszöntése) 

április 09.     11.00    Istentisztelet, melyet úrvacsoraosztás követ 

április 13.     17.00    Nagycsütörtök esti úrvacsorai istentisztelet  

április 14.     11.00    Nagypénteki úrvacsorai istentisztelet  

április 14.     17.00    Nagypénteki passiói istentisztelet  

április 16.     11.00    Húsvét ünnepi istentisztelet, melyet úrvacsoraosztás követ 

április 17.     11.00    Húsvét 2. napi istentisztelet, melyet úrvacsoraosztás követ 

Tiszaújvárosban április 9-én 16.00 – Úrvacsorai istentisztelet a református templomban. 

Gyermek hitoktatás - vasárnap az istentisztelettel párhuzamosan óvodásoknak és iskolásoknak a 
tanév folyamán. 

Bibliaóra - kedden 17 órától az emeleti Tanácsteremben. Rendszeres teológia közérthetően, avagy 
miről beszél a Biblia a ma emberének címmel vetítettképes előadás.  

Gerinctorna - szerdánként 16.30 órától az emeleti Tanácsteremben. 

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 induló 
konfirmációi oktatásra a 12 évet betöltött fiataloknak.  

Felnőtt hitoktatás – Várjuk azokat a felnőtteket, akik szeretnék megismerni az egyház alapvető 
tanítását. Az oktatás végén lehetőség lesz keresztelkedésre illetve konfirmációra (hitben való 
megerősítésre). Az oktatás a jelentkezőkkel való egyeztetésnek megfelelően ősszel indul. 

Alkalmainkra minden érdeklődőt szeretettel várunk! 
Hivatali órák: 

Lelkészi Hivatal:           keddtől  péntekig    9.00 – 12.00   és   kedden 15.00 – 17.00 

Tel/fax: 46 505-726  

  

Gondnoki Hivatal:        keddtől  péntekig     9.00 – 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  

 
 
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  


