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„Egyúttal készíts szállást is nekem,
mert remélem, hogy imádságotokért
ajándékul kaptok engem.”
Filemon 22

Szeretett Testvéreim!
A legszebb ajándék!
Karácsony közeledik és ilyenkor mindenki ajándékot akar vásárolni, hiszen megszoktuk, hogy
Karácsonykor ajándékozunk. Vásárolunk, mintha kellene vásárolni. Valami olyan ajándékot
keresünk, amivel igazán meglephetjük a másikat, ami valóban tetszik is neki, örömet is okoz,
amit a pénztárcánk is megengedhet. Mit ajándékozzunk? Rengeteg fejtörés. Minek örülne a
gyerekem, a hitvesem, a párom, a barátom, a rokonom, mi az, amitől igazán megcsillanna a
szemük? S aztán jönnek a külső hangok is, amelyek vásárlásra biztatnak minket. Vegyünk és
vásároljunk, és minél többet vásárolunk, és minél nagyobb dolgokat, annál biztosabb lesz a
karácsonyi öröm. Most mégis Karácsony közeledtével, teljesen kifáradva, esetleg hitelekkel a
nyakunkban máris úgy érezzük, hogy az a néhány pillanat, mintha elszállna, és nem hozná
meg a kívánt örömöt. Mi hát az igazi ajándék?
Érdekes, hogy ha az ember a Bibliát kinyitja, és az igazi ajándékot keresi, akkor egy
különleges dolgot talál. Az Isten nem ajándéktárgyat adott az embernek Karácsonykor,
hanem önmagát. A legszebb karácsonyi ajándék az, ha mi tudunk másoknak ajándékká válni,
és ők tudnak nekünk ajándékokká lenni. Jézus ajándékává vált ennek a világnak, és az
ajándékában, a maga személyességében éppen azt töltötte be az ember életében, amire
leginkább szükségünk van. A vele való kapcsolatban és közösségben az ember szabaddá
lehet életének csúnya dolgaitól, bűneitől. A vele való közösségben megtalálható az a belső
béke és öröm, amely már ma ide hozza közénk az Isten országának örömét. Nem véletlenül
énekelték az angyalok karácsony estéjén: „Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön
békesség, és az emberekhez jóakarat”. Pál apostol, mikor Filemonnak írja levelét, akkor azt
mondja, hogy készíts szállást, mert remélem: imádságotokért ajándékul kaptok engem. Talán
egy kicsit – vagy nagyon is ‐ eltolódott a hangsúly. Eltolódott a vásárlás, az ajándékok
irányába, és közben egymást veszítjük el. Nem tudunk egymásért imádkozni, nem tudunk
egymásra időt szakítani, nem tudjuk észrevenni a másik nyomorúságát és örömét. Nem
tudjuk meglátni szükségleteit, egyszerűen nincs időnk a másik emberre.
Azt kívánom Testvéreimnek, hogy ezen a Karácsonyon tudjanak ettől a szemlélettől
elszakadni. Próbáljanak inkább arra figyelni ‐ minden ajándékot félretéve ‐, hogy ha ez nem
lenne, akkor mivel tudnánk igazán örömet szerezni szeretteinknek. Lehet, hogy mindennél
többet jelentene egy ünnepi asztal egy gyertyával, meghitt közösségben. Elmondva, hogy
szeretlek téged, számíthatsz rám, társad vagyok az úton. És akkor megcsillanhat a karácsonyi
öröm: ez az igazi ajándék! Ez az igazi ajándék. Ámen.
Sándor Frigyes

A karácsonyi találkozás és folytatás reményében szeretettel köszönti, és áldott ünnepeket
kíván gyülekezetünk vezetősége.

Megújuló Élet ‐ Megújuló Gyülekezet
Nincs megújuló élet gyülekezet nélkül, de megújuló gyülekezet sincs megújuló életek nélkül.
Ezt szeretnénk elősegíteni egy már‐már megfásuló egyéni és társadalmi közegben a
következő lehetőségek felkínálásával:
Alpha kurzus, amit egyszerűen nevezhetnénk élet‐kurzusnak is azért, mert a cél nem csupán
vallásos igazságok átadása, hanem életek megújulásának lehetősége is. Az elmúlt évek
tapasztalatai arról győztek meg, hogy minél többeket be kellene vonni ezekbe az
alkalmainkba. Nem akarjuk ezt senkire sem ráerőszakolni, csupán lehetőségként felajánlani.
Tavasszal indítanánk újra egy csoportot, akikkel 12 csütörtökön és esetleg egy szombati
napon lennénk együtt. Kérjük, hogy aki szeretne részt venni ezen, az személyesen vagy
telefonon jelezze ezt a Lelkészi Hivatalba. Jöjjünk és hívogassunk másokat is.
Házassági kurzus, mely gyülekezetünkben jelenleg is tart. Azoknak szól, akik házasság előtt,
alatt ‐ esetleg utána ‐ vannak. Szeretnénk segítséget nyújtani azoknak, akik nem a médiában
ábrázolt hamis emberi kapcsolatokra kívánják saját életüket alapozni, hanem a tiszta és
őszinte szeretetre, ami még ma is a „legmodernebb”. Mindez baráti, családi légkörben zajlik.
Erre várjuk a párkapcsolatban élőket, vagy csalódásaikat feldolgozni kívánókat. Ősszel indul a
következő sorozat, amire már most lehet jelentkezni.
Könnyűzenés Istentisztelet lelkileg fiataloknak, és azoknak, akik a megszokott alkalmaink
mellett kötetlenebb formában és zenével szeretnék megélni hitüket. Minden vasárnap este
17 órától tartjuk istentiszteletünket.
A kurzusok és alkalmaink ingyenesek, de önkéntes adományokat elfogadunk.

Állandó gyülekezeti alkalmaink
Istentisztelet minden vasárnap de. 11 órától.
Úrvacsoraosztás a hónap 2. és 4. vasárnapján istentiszteletünket követően.
Gyülekezeti hitoktatás minden vasárnap 11 órától az istentisztelettel párhuzamosan a
parókia ifjúsági termében (óvodások és ált. iskolások részére).

Könnyűzenés Istentisztelet minden vasárnap 17órától .
Bibliaóra minden kedden 17 órától.
Konfirmációi oktatás minden pénteken 16 órától (12éves kortól).
Junior ifjúsági óra minden pénteken 16 órától (konfirmáció utániaknak).
Senior ifjúsági óra péntekenként megbeszélés szerinti időpontban (egyetemista korosztály
és fiatal felnőttek részére).

Ádventi és karácsonyi alkalmak
december 8‐án

10 órától Egyházmegyei gyerek‐ és ifjúsági nap Sanyi bohóccal és
karácsonyi ajándékkészítéssel egybekötve.

december 11‐én

17 órától bibliaórások karácsonya.

december 16‐án

11 órától Roszík Gábor szolgál istentiszteletünkön.

december 16‐án

16 órától Ádventi szeretetvendégség Roszík Gábor szolgálatával:
Börtönmisszió és „angyalfa” program

december 17‐én

17 órától Ádventi hangverseny , az Avasi Gimnázium közreműködésével.

december 21‐én

16 órától Ifjúság karácsonya.

december 24‐én

16 órától Szentesti istentisztelet.

december 25‐én

11 órától Karácsony 1. napi istentisztelet a gyerekek szolgálatával, melyet
úrvacsoraosztás követ.

december 26‐án

11 órától Karácsony 2. napi istentisztelet, melyet úrvacsoraosztás követ.

december 31‐én

17 órától Óév esti istentisztelet és azt követően közös szilveszteri
gyülekezeti együttlét.

január 1‐én

11 órától Újévi istentisztelet úrvacsoraosztással.

január 6‐án

11 órától Vízkereszt ünnepi istentisztelet.

Tiszaújvárosban december 23‐án vasárnap 15 órától istentisztelet úrvacsoraosztással

Alkalmainkra minden testvérünket szeretettel várjuk!

Elvégzett és tervezett munkákról röviden
Az idei év szűkös anyagi lehetőségei egyházunk életében is megmutatkoztak. Korábbi
körlevelünkben már megírtuk, hogy sajnos templomunk tetőszerkezete életveszélyessé vált,
és azonnali beavatkozást igényel. Várható költsége több tízmillió Ft. Ezért segítségért

fordultunk Országos Egyházunk vezetőségéhez, helyi önkormányzatunkhoz, de segítségét
kérjük minden templomát szerető és féltő testvérünknek, valamint segítőkész
embertársunknak. A felmérések megtörténtek és az engedélyezések is folyamatban vannak,
így előre láthatóan tavasszal elkezdődhetnek már bizonyos munkák a tetőn.

Köszönetnyilvánítás
Szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik nehéz anyagi terheik mellett is támogatták
anyagiakkal gyülekezetünket és egyházunkat, akár pénzbeli konkrét adományaikkal, akár az
alapítványunkra utalt második 1%‐ukkal, akár személyi jövedelemadójuk 1%‐ával Országos
Egyházunkat.
Kérjük, a továbbiakban is lehetőségük szerint támogassák gyülekezetünket.
Köszönjük az alapítványunkra befizetett adományokat.
Kérjük adójuk másik 1%‐ával támogassák gyülekezetünk alapítványát.
Alapítványunk neve, adószáma: Erős vár a mi Istenünk; 18437791‐1‐05.
OTP számlaszámunk ‐ melyre minden befizetett összeg után adójóváírásra jogosult ‐:
11734004‐20448860.
Jövőre is, aki teheti, kérjük jövedelemadója 1%‐át ajánlja fel Országos Egyházunknak,
melynek technikai száma: 0035.

Gyülekezetünk honlapja: http://miskolc.lutheran.hu
HIVATALI ÓRÁK:
LELKÉSZI HIVATAL:
keddtől‐péntekig 9.00‐12.00 óráig (3530 Miskolc, Hunyadi u. 8.)
tel/fax: 46/505‐726
Szeretettel kérem, hogy a fenti telefonszámon jelezze, ha lelkigondozásra vagy egyéb
személyes találkozásra van igénye.

GONDNOKI HIVATAL:
keddtől‐péntekig 9.00‐12.00 óráig (3530 Miskolc, Hunyadi u. 8.)
tel/fax: 46/505‐727

TEMETŐ GONDNOKSÁG:
hétfőtől‐péntekig 9‐12 óráig (3530 Miskolc, Király u.)
tel: 20/824‐39‐76
2007. szeptember 1‐től, minden temetői és temetési ügyintézés a Mindszenti Evangélikus
Temető Gondnokságán történik.

ERŐS VÁR A MI ISTENÜNK !

