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H Ú S V É T I    K Ö R L E V É L 
 
„Mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyan azoknak, 
akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje.” 

1 Kor 1,18 
Szeretett Testvéreink! 

 
   A fenti igében Pál apostol a korinthusi gyülekezetnek úgy beszél a 
keresztről, mint amiben hatalmas erő nyilvánul meg, és mégis sokan 
Jézusban egy erőtlen, magára maradt, kiszolgáltatott személy 
haláltusáját vélik felfedezni. Mi történt hát valójában? Hol van itt az az 
erő, amiről az apostol és a mai egyház beszél? Először is tegyük fel a 
kérdést: Mi az, amit minden ember keres? Mi az, ami nélkül nem lehet 
élni? Ez a szeretet. Itt nem arról a szeretetről van szó, amit mi 
magunkból próbálunk kipréselni. Az bizony igen gyenge valami, sőt 

többnyire az önzésünk takarója. A szeretetről azt mondja János apostol, hogy az Istennek a benső lényege. Ez 
lett láthatóvá Jézus keresztjében. Lám, így és ennyire szereti Isten az embert, minden nyomorúsága ellenére. 
Nem csak a mi egyéni életünk, de az egész világ a szeretetlenség és gyűlölet rabságában vergődik. Ebből 
egyedül Isten szeretete tud kimozdítani. Ha megtanuljuk szeretni azokat, akik csak fenyegetőzni tudnak, ha le 
tudunk hajolni azokhoz, akik mindenkit elzavarnak maguk mellől, ha képesek leszünk még az ellenség 
szeretetére is, akkor fog megváltozni ez a világ. Erre viszont saját erőnkből képtelenek vagyunk. Aki nem hiszi, 
próbálja meg szeretni azokat, akiket nehezen viselt el eddig. Jézus arról beszélt, hogy a tőle jövő szeretettel le 
lehet győzni a világot, és Ő ezt meg is tette Nagypénteken, kereszten való szenvedésével és halálával. Bár úgy 
tűnt: Jézus vesztett. A húsvéti üres sír mégis Őt igazolta. Ezért lett a kereszt a keresztyének szimbóluma. Az 
Isten szeretetét lehet gúnyolni, de legyőzni nem, mert a győzelem az Övé. Ezért hívjuk testvéreinket: tanuljunk 
meg Jézustól ezzel a szeretettel élni és győzni.  
 
Böjti és Nagyheti gyülekezeti alkalmak: 
                                              
minden vasárnap 11.00 Istentisztelet, melyet a hónap 2. és 4. vasárnap úrvacsoraosztás követ 
minden vasárnap 11.00 Gyülekezeti hitoktatás az istentisztelettel párhuzamosan a parókia épületében 
minden pénteken 18.30 Senior ifjúsági óra a gyermek és ifjúsági termünkben 

 
március 6. 11.00 Teológusnap – Dr. Korányi András – Hittudományi Egyetem 
március 6. 16.00 Teológusnapi szeretetvendégség  
március  20. 11.00 Kendeh K. Péter – Evangélikus Luther Kiadó igazgatója 
március 20. 16.00 „Sajtó a misszió szolgálatában” –  virágvasárnapi szeretetvendégség 
március 24. 17.00 Nagycsütörtök   úrvacsorai istentisztelet 
március 25. 11.00 Nagypéntek        istentisztelet úrvacsoraosztással 
március 25. 17.00 Nagypéntek        passiói istentisztelet 
március 27. 11.00 Húsvét 1. nap     istentisztelet, melyet úrvacsoraosztás követ 
március 28. 11.00 Húsvét 2. nap     istentisztelet, melyet úrvacsoraosztás követ 
 
Tiszaújváros:  március 13-án 16 óra istentisztelet a református templomban 
 
 
Köszönet: 
   Szeretnénk megköszönni mindazoknak a testvéreinknek az áldozatkészségét, akik egyházunkat az elmúlt 
időszakban minden nehézségük közepette is támogatták, akár egyházfenntartói járulékkal, akár Országos 
egyházunk (0035) részére felajánlott 1%-kal vagy a gyülekezetünk alapítványára az „Erős vár a mi Istenünk” 
alapítványra (18437791-1-05) ajánlották fel adójuk másik 1%-át. Köszönjük áldozatos szeretetük ilyen irányú 
megnyilvánulását. Kérjük a továbbiakban is hordozzák egyházunkat szívük szeretetében. Ebben az esztendőben 
Országos Egyházunk vezetése a növekvő terhekre való tekintettel kéri, hogy egyházfenntartói járulék címén a 
nyugdíjasok havi 500 Ft-tal, az aktív dolgozók havi 1000 Ft-tal  támogassák  egyházunkat feladatainak 
teljesítésében, illetve ki-ki anyagi képességeihez  mérten járuljon hozzá közös céljaink megvalósításához. Talán 
furcsa, és néha lelkészként kellemetlen is újra és újra a köszönet mellett kéréssel fordulni a testvérek felé, de 
szeretném eloszlatni azt a tévhitet, hogy az állami támogatásból az egyházak ma nagyon jól élnek. Nyolc éve 
vagyunk a gyülekezet lelkipásztorai és ezalatt mindössze 300 ezer forint támogatást kaptunk Országos 
Egyházunkon keresztül a templom renoválására, a többit a hívek áldozatkész szeretete fedezte és Isten szeretete 
egyházunk felé, hogy más pályázati és egyéb forrásokból sikerült előteremteni a szükséges anyagiakat. Ezért is 
gondolunk hálával Isten megtartó szeretetére és testvéreink áldozatkész adományaira. Isten megtartotta és meg is 
fogja tartani egyházát minden körülmények között. 



Feladatok: 
   Szeretnénk folytatni templomunk felújítását kívül és belül egyaránt. Szükségessé válik a templom fűtésének a 
felújítása és cseréje annak elavult állapota és gazdaságtalan üzemeltetése miatt, továbbá a  hangosító 
berendezések korszerűsítése a jobb és érthetőbb hangminőség elérése céljából. 
   Tervezzük a temetőnk főút felöli kerítésének a felújítását és urnafal kialakítását. Jó lenne a temető kivilágítását 
is mihamarabb megoldani. Így kérjük azokat, akiknek szerettei temetőnkben nyugszanak, hogy a temető-
fenntartási díjat legyenek szívesek erre az évre is rendezni, illetve a lejárt sírokat megújítani vagy jelezni, ha 
esetleg nem tartanak már igényt rá. Ezzel kapcsolatos kérdéseikre a Gondnoki Hivatalban személyesen vagy 
telefonon is kérhetnek felvilágosítást. 
 
 
Felkínált  lehetőségek: 
   Szeretnénk elsősorban is adni abból a kifogyhatatlan kincsből, amit Jézus ad naponként nekünk. Az egyházban 
Isten a szeretet járható és megélhető valóságára akar megtanítani. Ehhez kínáljuk a fenti böjti alkalmainkat, 
valamint az ősszel induló népszerű és áldásos Alpha kurzusunkat. Több száz testvérünk életében jelentett ez 
már komoly megújulást. Mindazok akik kérik ezzel kapcsolatos tájékoztatónkat, minden költségtől és 
elkötelezéstől mentesen szívesen küldjük. Jelentkezni vagy tájékoztatót kérni a Lelkészi Hivatalban személyesen 
vagy telefonon lehet. 
   A fiataloknak kellő jelentkező esetén ifjúsági zenekart indítunk költségmentesen. Feltétel alapfokú zenei 
ismeret (kotta ismerete) és lehetőleg saját hangszer. Azoknak a jelentkezését is várjuk, akiknek elment a kedvük 
az iskolai hagyományos zenei tananyagtól, de szívesen játszanának zenekarban modern stílusú zenei darabokat.  
   Idén is megrendezzük gyülekezeti és egyházmegyei gyerek és ifjúsági táborunkat. A tábor helye Vanyarc 
(Nógrád megye), ideje 2005. június 27 – július 1. A program és a tábor költsége még kidolgozás alatt áll. 
Mindazoknak, akik eddig részt vettek ilyen táborban vagy nyilvántartásunkban szerepelnek, küldjük majd a 
részletes programot és ismertetőt. Aki még az előzőekben nem kapott, de szeretne kapni ismertetőt, kérjük, 
jelezze, és mi eljuttatjuk a programunkat.  
   „Luther nyomában” címmel gyülekezeti utazást szervezünk a reformáció emlékhelyeire és a reformátor 
életének főbb állomásaira április 29 – május 4 között. Az út teljes költsége 63.000 Ft, mely magába foglalja az 
utazás költségeit, reggelit és vacsorát, továbbá a szállás teljes költségét. Várjuk mindazok jelentkezését, akik 
szívesen áldoznának egy ilyen hitmélyítő és tanulmányi útra. 
   „Keresztyének a közéletben” címmel szeretnénk összefogni azokat a testvéreinket, akik hitüket a maguk 
munkahelyén és hivatásukban hitvallásszerűen igyekeznek megélni, azaz nem titkolják Isten iránti 
elkötelezettségüket, és ezt emberi kapcsolataikban, munkájukban és életükben látható módon igyekeznek 
megélni. Nekünk, keresztyén embereknek fontos, hogy tudjunk egymásról és segítsük egymást. Így 
mindazoknak, akik elküldik hozzánk nevüket és címüket, egy közös találkozót szeretnénk szervezni, majd a 
későbbi körlevél mellékleteként, – jóváhagyásukkal – megküldenénk azok nevét és címét, ahová a másik 
keresztyén testvér adott ügyben fordulhat. Egy konkrét példával szeretném érzékeltetni: valaki építkezik, esetleg 
mosógépét, TV-jét szeretné megjavíttatni, talán egy nyelvtanárt keres gyermeke mellé, nagyon fontos lenne 
megbízható, korrekt, rendes szakembert találnia az adott feladat elvégzéséhez. Én egyszerűen azt mondanám, 
hiteles keresztyén embert. Ez az, amit a világ nem tud nyújtani, és amiben mi keresztyének példává lehetünk. 
Jézus erről mondja: Ti vagytok a föld sója. Az apostol pedig így fogalmaz: A világ sóvárogva várja az Isten 
fiainak a megjelenését. Ezzel életünket tehetjük könnyebbé, formálhatjuk környezetünket és építhetjük Isten 
országát. Egyébként ez is beletartozik abba, amiről Jézus a missziói parancs kapcsán beszélt. 
 
Kérés: 
Szeretettel kérjük azokat a testvéreinket, akiknek a címében vagy adataiban változás áll(t) be, jelezzék felénk, 
hogy gyülekezeti körlevelünket és egyéb írásos anyagainkat továbbra is időben megkaphassák. Köszönjük! 
 

Minden kedves testvérünknek áldott Húsvéti Ünnepeket kívánunk! 
 

A  Gyülekezet  Lekipásztorai: 
 
 
Hivatali órák: 
Lelkészi Hivatal:      keddtől péntekig    9.00 – 12.00  
Lelkészi Hivatal telefon/fax:       46 505 726  
 
Gondnoki Hivatal:   hétfőtől péntekig    9.00 – 12.00 
Gondnoki Hivatal telefon:          46 505 727  
 
Gyülekezetünk honlapja:  http://church.lutheran.hu/miskolc 


