HÚSVÉTI KÖRLEVÉL
Ezt mondja az ÚR:
Én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, majd
meglátjátok!

Ézsaiás 43,19a

Kedves Testvérem!
Aki szorgalmas olvasója az evangélikus Útmutatónak, az ezzel az üzenettel már
január első napján találkozott, amikor elolvasta ennek az évnek a vezérigéjét, a
fenti ézsaiási idézetet.
Az egyház az elmúlt évszázadok alatt kialakította az egyházi esztendő
fogalmát. Ez azt jelenti, hogy minden évben rövidített formában felidézzük
azokat a legjelentősebb eseményeket, melyek keresztyén hitünk alapját képezik.
Ennek megfelelően három nagy eseményre emlékező három nagy ünnepünk
(karácsony, húsvét és pünkösd) köré épül minden egyes egyházi év. A karácsony
már mögöttünk van és hamarosan beköszönt húsvét ünnepe.
Kiről és miről is szól Húsvét?

RÓLUNK
Kétezer évvel ezelőtt élt egy történetileg igazolható személy, akit Jézusnak neveztek. Sokan látták az
életét, hallották tanítását, és ami még ennél is izgatóbb, hogy a Vele való kapcsolatban sokak élete
gyökeresen megváltozott. Ezt a változást mai szóval élve úgy mondanánk, boldog emberek lettek. Ma
is ez az ünnep kérdése felénk: Akarsz-e boldog lenni? Ki ne válaszolna igennel erre a kérdésre? És ha
igen a válasz, akkor nem kerülhető meg Jézus személye, aki azt állította magáról, hogy Ő az élő Isten
Fia és Aki a történelem során egyedül tanított úgy a boldogság titkáról, mint előtte senki más.
Igazolható-e mindezeknek a kijelentéseknek az igazság-tartalma?
Tanítását feltámadása hitelesíti. Ennek bizonyítéka Jézus üres sírja, mert ugye az ma is üres. Lehet
sokféle elméletet felállítani, de mindegyik valahol hibádzik, hiszen szemtanúk tették fel az életüket
arra, hogy ezt a hírt elmondják, vállalva még a kínos halált is; sokan pedig örültek volna, ha mindezt
önös érdeküket figyelembe véve cáfolni tudták volna Jézus holttestének közszemlére tételével. Mi
hiszünk a szemtanúknak, mert nincs okunk rá, hogy kételkedjünk bennük. Ha pedig a hír igaz, akkor
az gyökeresen átírja egész életünk jelenét és jövőjét. Az élet több, mint az a néhány év, amit itt a földön
eltöltünk. Az élet célja nem dolgoknak a megszerzése, hanem egymás megbecsülése, szeretete. Erre is
csak a Feltámadott tud képessé tenni, a pünkösdi csoda által, mely mindenki számára átélhető. Isten
Szentlelkét ma is be lehet fogadni, azaz Isten a maga szeretetteljes Lényével át tudja hatni az ember
szívét. Ennek egyetlen feltétele Jézus Krisztus elfogadása, annak elfogadása, hogy Ő meghalt a
bűneinkért, hogy mi új életben járhassunk. A bűnbocsánat megtisztítja a szívünket Isten előtt, aki ezt
követően lakozást vesz az emberi szívben, és kiárasztja ránk az Ő szeretetét.
Ennek reményében kívánok minden kedves testvéremnek áldott Húsvéti Ünnepeket!
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Sándor Frigyes esperes

Virágvasárnap, melyet követően úrvacsoraosztást tartunk
Tiszaújváros Húsvéti úrvacsorai istentisztelet
Nagycsütörtök esti úrvacsorai istentisztelet
Nagypénteki istentisztelet úrvacsorával
Nagypéntek – Passiói istentisztelet
Húsvét ünnepe, melyet követően úrvacsoraosztást tartunk
Húsvét második napja, melyet követően úrvacsoraosztást tartunk
Mennybemenetel ünnepe
Konfirmációi vizsga és istentisztelet úrvacsoraosztással
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május
június

27.
28.
3.

11.00
11.00
11.00

Pünkösd ünnepe, melyet követően úrvacsoraosztást tartunk
Pünkösd 2. napjának ünnepe, melyet követően úrvacsoraosztást tartunk
Szentháromság ünnepe, melyet követően úrvacsoraosztást tartunk

Istentiszteletek
Minden vasárnap 11 órától tartunk istentiszteletet, melyet a hónap 2. és 4. vasárnapján
úrvacsoraosztás követ.
Minden vasárnap 17 órától könnyűzenés istentiszteletet tartunk.
Gyülekezeti hitoktatás
Délelőtti istentisztelettel párhuzamosan (iskolai időszakban) a bibliaórai teremben, elsősorban
általános iskolásoknak.
Konfirmáció
Május 20-án 10 ! órakor. (Az őszi konfirmációi oktatásra már lehet jelentkezni!)
Junior ifjúsági óra
Minden pénteken 16 órától a földszinti bibliaórai termünkben, a már konfirmáltak részére.
Senior ifjúsági óra
Pénteki napokon 18.30-tól a gyermek és ifjúsági termünkben előzetes megbeszélés szerint, egyetemista
és felnőtt ifjúság részére.
Nyári egyházmegyei gyerek- és ifjúsági tábor
Gyenesdiáson (Balaton) július 2-6-ig. Jelentkezési határidő június 15. Részvételi költség 10000 Ft+
retúrjegy Miskolc-Gyenesdiás.
Alpha kurzus
Általában 12 csütörtöki (17-20h) alkalomból és egy szombati napból áll, az „Élet nagy kérdései”
címmel. Ezáltal pótolhatók a hitbeli hiányosságok, jó közösség, sok ének és vidámság, bensőséges
légkör. Egy hely, ahol megtalálható mindaz, amit eddig hiába keresett. Találkozás Istennel, mely
átalakítja életét, és hozzásegít az igazi boldogság megtalálásához. Indítás időpontja a jelentkezők
számától függően.
Házassági kurzus
Javasoljuk minden párkapcsolati formában élőnek, azoknak, akik kapcsolatukat szeretnék mélyebb
hőfokon megélni. Segít egymás jobb megismerésében, a problémákkal küszködőknek azok
megoldásában és az igaz szerelemhez való eljutásban. Indítás időpontja a jelentkezők számától
függően.
Egyházi társasutaink:
Apostolok emlékei (Firenze-Róma-Sorrentó…)
Pál és János apostol nyomában (Görögország-Patmos)
Luther út (Németország)

április 22-május 1
június 20-29
október 17-22

89.000Ft + járulékos költségek
69.600Ft + járulékos költségek
szervezés alatt

Gyülekezetünk honlapja: www.lutheran.hu/miskolc
Kérésünk:
Templomunk tetőszerkezete életveszélyessé vált. A javítás becsült költsége 25-30 millió Ft.
Aki teheti, kérjük, támogassa templomunk megóvását. Adományaikat előre is köszönjük!
Jövedelemadója első 1%-ával támogathatja Evangélikus Egyházunkat, melynek technikai száma: 0035
Jövedelemadója második 1%-ával támogathatja gyülekezetünk „Erős vár a mi Istenünk” alapítványát,
melynek adószáma: 18437791-1-05
Hivatali órák:
Lelkészi Hivatal: hétfőtől péntekig 9.00 – 12.00 telefon/fax:
Gondnoki Hivatal: hétfőtől péntekig 9.00 – 12.00 telefon/fax:
MISKOLCI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
3530. MISKOLC, HUNYADI U. 8.

46 505 726
46 505 727

