
ELőZETES MEGHÍVóK - NAPTáRUNKBA íRANDóK! 

Hálaadó istentiszteletünk lesz  

május 25-én, vasárnap de. 10 órakor a templomban 
a kívül-belül felújított templomunkért, valamint 

a régi orgonánk restaurálásáért és az új orgona 

megvalósulásáért. Templomunkat és régi orgonánkat 

újraszenteli,  új orgonánkat felszenteli, 

valamint igehirdetéssel szolgál közöttünk. 

dr. Fabiny Tamás  
az Északi Evangélikus Egyházkerület püspöke. 

Minden kedves testvérünket szeretettel várjuk 

erre az ünnepi alkalomra! 

Az istentisztelet után állófogadás, du. 5 órakor 

orgonakoncert (Fassang László és Szabó Balázs) is 

lesz! Ezekre is szól a meghívás! 

KONFIRMáCIóI ISTENTISZTELET LESZ JúNIUS 9-éN, PüNKöSD HÉTFŐN DE. 10 

ÓRAKOR A TEMPLOMBAN! 

7 FIATAL TESTVéRüNK ERőSíTI MEG A KERESZTSéGBEN KAPOTT ISTENI 

MEGHíVáST AZ ISTEN-GYERMEKSéGRE,KéRI A HITBEN VALó JáRáSHOZ A 

SZENTLéLEK AJáNDéKáT, ÉS VESZI ELŐSZÖR AZ ÚR SZENT VACSORÁJÁT. 

Banai Szilárd, Farkas Sándor Gergely, Godány Anasztázia, Pelle Dóra, 

Rekedt-Nagy Milán Soma, Tóth Zsolt, Zsidákovits Benedek. 
Ünnepeljünk együtt,megjelenésünkkel is bátorítsuk őket, 

imáinkkal is járjunk közben ezen fiatalokért! 

Nyári napközis gyermektáborunkat július 7-12 (hétfő-szombat) között 

tartjuk, a Gyülekezeti Házban. A 6. napon kirándulunk. Szeretettel 

várjuk résztvevőnek az 5-15 év közötti gyerekeket! Jelentkezni lehet a 

20/824-2881 vagy 20/824-2882-es telefonon. Ára:7000Ft/fő; Testvérkedvezmény 
van! 

Helyreigazítás! A Gyertyaláng 2013. Karácsonyi számából, az 

egyházfenntartást fizettek rovatból véletlenül kimaradtak, (bocsánat!)  de 

most nevük említésével utólag is köszönettel elismerem szíves 

hozzájárulásukat gyülekezetünk gazdálkodásához: Vajda Jánosnak és  

Vajdáné Maczelka Erzsébetnek (Bp.), valamint Kürtösi Anikónak.  ( a szerk.) 

E v a n g é l i k u s  H a r s o n a 

...m e r t   m e g   f o g   s z ó l a l n i   a   h a r s o n a... 
(1 Kor 15,52) 

A Ceglédi Evangélikus Egyházközség alkalmi kiadványa 
  

Erős vár a mi Istenünk!        2014. 

Húsvét  
 

 

 

Nagyhét és Húsvét öröme - közöttünk 
A Megváltó Krisztus értünk való szenvedését és halálát, valamint 

feltámadását teszik újra és újra jelenvalóvá, átélhető és 

lelkeket felszabadító valósággá, új életre hívó ajándékká 

Nagyhét és Húsvét ünnepnapjai. Az örömhír (evangélium) hirdetése 

megváltásunk titkáról  Pál apostol szerint olyan, mintha újra és 

újra miközöttünk feszíttetne meg, halna meg és támadna fel 

Krisztus. Ezért is merte leírni: "...szeme(itek) előtt úgy írtuk 
le Jézus Krisztust, mintha közöttetek feszítették volna meg!" 
(Gal 3,1) 



Az egyház igehirdetése és a szentségek révén közöttünk, - a 

bűneikkel küszködők, a gyenge, de bátorításra szomjas hitükkel 

botorkálók, az életük és kapcsolataik gyógyulásában reménykedők 

között  -  újra és újra szenved, meghal, de fel is támad 

Krisztus. Nem nélkülünk, hanem értünk, és velünk. 

Velem vándorol utamon, Jézus - énekeljük egyik énekünkben.  Ha 
szenvedek, ő már ismeri azt, ha testben és lélekben haldoklom, ő 

már ismeri azt, ha félek az elmúlástól, akkor megmutatja nekünk 

a már nem fájó, szög-ütötte sebek helyét feltámadott Úrként, 

mint akkor a hitetlenkedő Tamásnak. Közöttünk él, jár, ma is a 

megfeszített és feltámadott Úr! Jézus Krisztus halálra adatott 
bűneinkért, és feltámasztatott megigazulásunkért. - írja 

egyszerűen Pál apostol. (Rm4,25) 
 

Luther Márton írja: 

"Ha a bűneimet magamon nézem, megfojtanak engem. Azért hát 
Krisztusra kell néznem, aki bűneimet magára vette. Bűneim tehát 
most már nem rajtam, hanem Krisztuson vannak, s őt fojtogatják. 
Lássuk, mire mennek vele? Bizony földhöz verik és megölik őt. 
Uram Isten, mi lesz most Krisztussal, az én üdvözítőmmel? Nos, 
jön az Isten, Krisztust előhozza a sírból, és megeleveníti. Sőt, 
maga mellé helyezi az égbe, s mostantól fogva uralomra emeli 
mindenek fölé. Hát az én bűneim hova lettek? Fenn maradtak a 
golgotai gyalázatfán. Ha ehhez hittel ragaszkodom, akkor 
lelkiismeretem nyugodt, mert hiszen nincsen bűnöm. Dacolok a 
halállal, ördöggel, bűnnel és pokollal, mikor gyötörni akar. 
Megteheti (hogy gyötör) ugyan, mert hiszen "Ádám fia" 
(leszármazottja) vagyok. Meg kell halnom is, (amikor eljön 
ideje). De mert a Krisztus bűneimet magára vette, s meghalt 
miattuk, halál, ördög, bűn és pokol nem árthat nékem. Krisztus 
erősebb náluk, nem bírnak vele. Kitör a 
sírjából, s földre teperi őket. Azután 
felmegy a mennybe, megkötözi ellenségeit, 
s uralkodik mindeneken, 
mindörökké. Ezért nyugodt a 
lelkiismeretem. Boldogan örvendezem, s 

nem félek többé e zsarnokoktól, mert Krisztus elvette rólam, s 
magára vette bűneimet." (Jer, örvendjünk keresztyének 185. old.) 

 

 

 

 

Vajon kinek a lábát               mossa itt éppen Jézus? 
 

 

 

 

 

Imaképpen  (Ev Ék 200. ének 2.v.): 
E gyötrelem, gyalázat Mind énmiattam ért,  

Hogy tartozásom vállald, Megfizess vétkemért. 

Ki haragot érdemlek, Itt állok, én szegény. 

Megváltóm, add kegyelmed, Hogy el ne vesszek én! 
 

Minden kedves Olvasónak áldott Húsvéti Ünnepet 
kívánunk! 

A Nagyheti és Húsvéti ünnepek istentiszteleti 

alkalmai:  
 

Április 17. Nagycsütörtök 18 óra: 

 Úrvacsorás istentisztelet a GYülekezeti Házban 

(GyH) 
 

Április 18. Nagypéntek 18 óra:  

  Passióolvasásos istentisztelet a GyH-ban;  
 

Április 20. Húsvét vasárnap - Hajnali 5 órakor (!)   

  Húsvéti hajnali úrvacsorás istentisztelet a 

   templomban és utána Agapé (Közös 

reggeli) a    GyH-ban; Kérnénk szépen a 



résztvevőktől kuglóf,    kalács, sütemény-
felajánlásokat! Köszönjük szépen! 
 

  Húsvét vasárnap 10 órakor: 

  Úrvacsorás istentisztelet a GyH-ban!;  
 

Április 21. Húsvét hétfő 10 óra:  

  Úrvacsorás istentisztelet a GyH-ban.  
 

Április 27. Húsvét utáni 1. vasárnap 10 órakor 

  GAS "Szószékcserés" istentisztelet a GyH-

ban. 
  Vendég lelkész: Németh Mihály, maglódi ev. lelkész. 
Az    adományokat a szórványhelyzetben lévő ev. 
gyülekezetek   építkezési beruházásainak 
megsegítésére gyűjtjük!  
 

Gazdálkodással kapcsolatos hír! 
Felhívjuk a kedves Gyülekezetünkhöz tartozó hittestvérek 

figyelmét, hogy a tavaly a vártnál kevesebb perselypénz-adományi 

valamint egyházfenntartási össz-bevételeink miatt gyülekezetünk 

presbitériuma kénytelen volt azt a döntést hozni, hogy 

kiadásaink fedezése érdekében megemeljük az egyházfenntartói 

járulék irányadó mértékét az aktív keresőknél évi +2000 Ft-tal, 

míg a nyugdíjasoknál és diákoknál évi +1000 Ft-tal. Így az 

egyházfenntartói járulékok a  következőkre módosulnak: 

Aktívaknál 10.000 Ft/év;  Nyugdíjasoknál (vagy diákoknál) 5000 

Ft/év. 2014. 4. hónaptól  már ezek az aktuális járulékok. 

Kérjük szépen megértésüket, és köszönjük támogatásaikat!  - 
Elnökség. 
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