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Jézus Krisztus mondja:  
"Íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig." 

/Mt 28,20/ 
 

Kívülállóként sokan úgy tekintenek Jézusra, mint aki egy távoli személy és akit 
egyáltalán nem érdekel mi történik velünk a hétköznapok világában. Olyan 
valakinek tűnhet, mint egy nagy vallási szertartásmester,   akinek nem számít 
ennek a világnak ezernyi problémája. A mi szenvedéseink, kudarcaink, 
háborúink, személyes kiégésünk, depressziónk, az éltbe való 
belefásultságunk. Aki így gondolja, az nem érti Jézus életét és szerepét. 
   Azt mondta azért jött, hogy nekünk életünk legyen. Minden problémánk 
nem kívül található, hanem éppen bennünk, mi magunk vagyunk a problémák 
okozói. Nem Isten kezdi a háborút, nem Isten vitatkozik a férj vagy feleség 
nevében, hanem mi. Önmagunk hibás személyiségétől kell megszabadulnunk. 
Ezt kell feladnunk. Azért jött, hogy ennek az árát kifizesse helyettünk.  
   Gondolj bele mi lenne, ha arra ébrednél, hogy valaki azt mondaná neked: 
Kicserélem a személyiséged lényegét, a természetedet. Féltékenykedésedet, 
szeretetre változtatom. Gonosz indulataidat, jósággá formálom. Hazugságaid 
helyett, igazzá teszlek. Irgalmatlan szívedből, jóindulatot fakasztok. Ugye ez 
túl szép, hogy igaz legyen, pedig erről szól az evangélium. Evangélium jó hír, 
így ez benne a jó hír.  
  Jó hír, mert bűneid, megbánt tetteid minden következményét megfizette és 
új életet készített neked. Semmit sem tudsz és nem is kell érte tenned, csak el 
kell fogadnod hit, bizalom által és többé nem maradsz magadra, mert ő veled 
lesz a világ végezetéig. 
    Túl szép, hogy igaz legyen, pedig igaz és a tied lehet! Akarod? 

 
Nagyheti alkalmak: 

április 14.     11.00    Virágvasárnapi istentisztelet  úrvacsoraosztással  

április 18.     17.00    Nagycsütörtök esti úrvacsorai istentisztelet 

április 19.     11.00    Nagypénteki istentisztelet úrvacsoraosztással 

április 19.     17.00    Nagypénteki passiói istentisztelet 

április 21.     11.00    Húsvéti istentisztelet úrvacsoraosztással 

április 22.     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 hitoktatást 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 
lehetőségükhöz mérten és 
egyházfenntartói járulékuk befizetésével 
támogassák gyülekezetünket, mert a 
gyülekezetek nem kapnak anyagi 
támogatást az államtól, nekünk 
magunkat kell fenntartanunk. 
Megértésüket és adományaikat előre is 
köszönjük. 

          ERŐS VÁR A MI ISTENÜNK! 

 


