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 „Jézus …ezt mondta: Elvégeztetett!” 

/Jn 19,30a/ 
 

 
 

 

A kereszt a keresztyén ember számára Isten szeretetének a 

bizonysága. Arról a szeretetről tanúskodik, melyben Jézus 

odaadta az életét értem is, hogy nekem az Ő halála által örök 

életem legyen. Ez a szó: Elvégeztetett! - nem egy jajkiáltás, 

hanem egy győzelmi jelentés. Atyám, amit rám bíztál, azt 

megtettem értük. A megváltás elvégeztetett. Ez a szó  Jézus 

legszebb vallomása mellettem. Ember ennyire szeretlek. 

Vajon mi mennyire szeretjük Őt? 

Nagyheti alkalmak: 

március 25.     11.00    Virágvasárnapi istentisztelet  úrvacsoraosztással  

március 29.     17.00    Nagycsütörtök esti úrvacsorai istentisztelet 

március 30.     11.00    Nagypénteki istentisztelet úrvacsoraosztással 

március 30.     17.00    Nagypénteki passiói istentisztelet 

április    01.     11.00     Húsvéti istentisztelet úrvacsoraosztással 

április    02.     11.00     Húsvét másodnapi istentisztelet úrvacsoraosztással 



Áldott Húsvéti Ünnepeket kívánunk a gyülekezet Vezetőivel 

együtt! 

Bibliaóra minden kedden 17 órától a földszinti Bibliaórai teremben. 

Bibliatanulmány közös bibliaolvasással.  
 

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.  
 

Felnőtt hitoktatás indítunk, a jelentkezőkkel egyeztetett időpontban. A 

hitoktatás végén lehetőség van arra, hogy megkereszteljük vagy konfirmáljuk 

azt, aki végigjárta ezt a képzést. Szeretettel várjuk a jelentkezőket. 

 

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  
 

Kérjük támogassa egyházunkat és gyülekezetünket adója 1-1%-val: 0035 

illetve "Erős vár a mi Istenünk" gyülekezeti alapítványunk: 18437791-1-05 

 

Szeretettel kérjük Testvéreinket, hogy a nyugdíjasok legalább havi 500Ft-tal, 

az aktív dolgozók legalább havi 1000 Ft-tal támogassák gyülekezetünket, mert 

a gyülekezetek nem kapnak 1Ft-ot sem az államtól és csak a kis gyülekezetek 

kapnak működési támogatást egyházunktól (havi 30.000Ft-ot). Megértésüket 

és adományaikat előre is köszönjük.               ERŐS VÁR A MI ISTENÜNK! 


