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 „Bizony Isten Fia volt ez!” 
/Mt 27,54/ 

 

HÚSVÉT ÜZENETE 

 

   A böjti időszak vége felé, a nagyhétre készülve, amikor Jézus szenvedésére és halálára 
emlékezünk, még két fontos kérdésről kell, hogy gondolkodjunk. Az egyik kérdés a bűnről, 
szól, hogy mi van a bűneinkkel, mert a bűn szó lassan törlődik a szótárunkból és sajnos a 
fejünkből is. Csak az egyházi szóhasználatban találkozunk vele, esetleg a bíróságon vagy a 
börtönbe került rabok hallják ezt a kifejezést nap, mint nap. Beszélünk persze hibákról és 
tévedésekről, de bűnökről és bűnösökről alig. Csak a másik ember lehet bűnös, gondoljuk. 
Isten pedig törvényével szemünket a bűn meglátására irányítja. Miért? Azért, mert ha 
valamit nem látunk, vagy nem is akarunk látni, az attól még létezik. A bűn romboló hatását 
sokszor saját életünkben is tapasztalhatjuk, vagy mások életében is láthatjuk. Ilyenkor mégis 
csak nagyon is valóságként éljük meg a rossz, a bűn létezését. Ennek a gonosznak rémisztő 
hatalmát, nagyságát mutatja az ártatlan Krisztus keresztje is, aki értünk vállalta a halált. A 
másik kérdés, hogy van-e élet a halál után? Megdöbbentő lenne, ha így tennénk fel a 
kérdést, hogy van-e élet a halál előtt? Utóbbi is sokak kérdése lehetne, mivel a bűn nem csak 
tönkreteszi az életet, de végül halálba is viszi. Orvosi tudomány ide vagy oda, a hatalmas 
technikai fejlődés ellenére is mindannyiunk földi életének része a halál, mert az a bűn 
következménye. Jézus bűntelenként lépett a történelem „színpadára”, hogy magára vegye 
halálunkat, hogy életét megossza velünk. Húsvét erről szól. Jézus, szabadulást szerzett a 
bűnből, és életet a halál felett. Az Ő sírja ma is üres, de nem sírrablók munkájának 
köszönhetően, hanem mert Isten feltámasztotta Őt a halálból. Ez az ajándék mindenki 
számára elérhető, akik követik Őt életükkel, hogy a halálon át a végső élet, az örök élet is az 
övék legyen. Húsvétra lehet piros tojást kapni, kedves hosszúfülű nyuszit vagy bármi mást, 
de életet nyerni csak Istentől Jézus által lehet. Erről fogunk beszélni alkalmainkon és erről 
tudhatunk meg még többet az ünnep kapcsán. Kérjük, jöjjön el és ismerje meg azt az el nem 
múló életet, melyet egyedül érdemes minden embernek megragadnia. 



 

Istentiszteletek: 

április 02.     17.00    Nagycsütörtök este úrvacsorai istentisztelet  

április 03.     11.00    Nagypénteki úrvacsorai istentisztelet  

április 03.     17.00    Nagypénteki passiói istentisztelet  

április 05.     11.00    Húsvét ünnepi istentisztelet, melyet úrvacsoraosztás követ 

április 06.     11.00    Húsvét 2. napi istentisztelet, melyet úrvacsoraosztás követ 

április 12.     11.00    Istentisztelet, melyet úrvacsoraosztás követ 

április 19.     11.00    Istentisztelet 

április 26.     11.00    Istentisztelet, melyet úrvacsoraosztás követ 

Tiszaújvárosban március 19-én 16.00 – Úrvacsorai istentisztelet a református templomban. 

Bibliaóra - minden 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.  

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

Ifjúsági óra - minden pénteken 14 órától, ahol izgalmas témák keretében sajátíthatóak el a 
keresztyén élet alapjai. Idén a tanítványok életével ismerkedünk részletesen. 

Konfirmációi oktatás – Már most lehet jelentkezni a szeptembertől a 12 évet betöltött 
fiatalok részére induló konfirmációi oktatásra. 

Felnőtt hitoktatás – Kérjük azoknak a felnőtteknek a jelentkezését, akik szeretnék pótolni 
egy barátságos, jó hangulatú közösségben hitbeli hiányosságaikat. Az oktatás végén 
lehetőség van keresztelkedésre illetve konfirmációra (hitben való megerősítésre). 

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  

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  
 

1% 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 


