HÚSVÉTI KÖRLEVÉL
”ÉN ÉLEK, ÉS TI IS
ÉLNI FOGTOK”
Jn 14,19
Kedves Testvérem!
Egy kedves matematikus testvérem lepett meg húsvéthoz kapcsolódó
számításával. Eszerint az idei húsvét egészen különös időben történik. Talán sokan
tudják, hogy a húsvéti ünnepet úgy számoljuk, hogy a tavaszi nap-éj egyenlőséget
(március 21) követő első holdtölte utáni első vasárnap. Miszerint: március 21 péntek, ezt
követő első holdtölte március 22 szombat és azt követő első vasárnap március 23, azaz
Húsvét vasárnapja. Ha jó a számítás ez kb. 200 évente történik hasonlóan. Ilyen korai
márciusi időpontban húsvét a mi életünkben nem lesz még egy. Természetesen ez csak
egy érdekesség az idei húsvéthoz.
Ami viszont ennél izgalmasabb, hogy az örökkévalóság mit jelent személy szerint
nekem. Jézus arról beszél, hogy Ő él. Ez a hír alapjaiban rázta meg tanítványainak az
életét három nappal halála után. Ők nem értették, sem halálának bekövetkeztéről szóló
szavait, de legkevésbé azt, hogy fizikailag vissza lehet térni a halálból. Ezért halála után
rendesen el is siratták és igyekeztek mindent megtenni szeretett mesterük tisztességes
temetése iránt. Így került az a néhány asszony vasárnap hajnalán Jézus sírjához, hogy a
még szükséges bebalzsamozást elvégezzék. A halott Jézus helyett az élő Jézussal
találkoztak. Aztán mindezt átélték az akkor még elkeseredett tanítványai, akiket a
feltámadás ténye teljesen átformált. Később egy kivételével mind az életével fizetett
hirdetett tapasztalatáért. Ez a tény lett a későbbi nemzedékek hitévé. Hitévé, mely nem
elhívést, hanem belső bizonyosságot, belső megtapasztalást jelent. A húsvéti hitről lehet
vitatkozni. Lehet próbálni cáfolni vagy védeni a tanuk beszámolóját. Ellenben meg lehet
tapasztalni a feltámadott Jézussal való találkozást. Ennek mikéntjéről beszél az egyház.
Ugyanis a találkozást mindenki csak maga élheti át. Én élek, mondja Jézus, és veletek
vagyok minden nap a világ végezetéig. Ezekkel a szavakkal bíztatta az övéit. Annak, hogy
ez igaz, tanúja az egész egyháztörténelem, benne emberek milliói és e sorok írója is.
Erről a hitről senkit sem tudok meggyőzni, mert a meggyőződés alapja maga a
találkozás. Ellenben hívni tudok másokat is erre a találkozásra. Találkozzunk a húsvéti
időszakban, hogy együtt találkozzunk azzal, Aki él és Aki a síron túl is életről beszél.
Lehet, hogy az idei húsvét dátumában egyedi életünkben. A Jézussal való
találkozás pedig halaszthatatlan ÉLETünkhöz.
Sándor Frigyes

ALKALMAINK
Ünnepi alkalmaink:
március 02.

11.00

Böjt 4. vasárnapján istentiszteletünkhöz kapcsolódóan Kegye
János pánsíp művész szolgál közöttünk

március 09.

16.00

Tiszaújváros „Húsvéti” úrvacsorai istentisztelet

március 16.

11.00

Virágvasárnap, melyet követően úrvacsoraosztást tartunk
Igét hirdet: D. Szebik Imre ny. püspök

március 20.

17.00

Nagycsütörtök esti úrvacsorai istentisztelet

március 21.

11.00

Nagypénteki istentisztelet úrvacsorával

március 23.

11.00

Húsvét ünnepe, melyet követően úrvacsoraosztást tartunk

március 24.

11.00

Húsvét második napja, melyet követően úrvacsoraosztást
tartunk

május

01.

11.00

Mennybemenetel ünnepe

május

04.

10.00! Konfirmációi vizsga és úrvacsorai istentisztelet

május

11.

11.00

Pünkösd ünnepe, és istentisztelet úrvacsoraosztással

május

12.

11.00

Pünkösd
2.
napjának
úrvacsoraosztást tartunk

május

18.

11.00

Szentháromság ünnepe

ünnepe,

melyet

követően

Szeretetvendégség
Március 16-án 16 órától szeretetvendégséget tartunk a parókia épületének emeleti
termében. Vetítettképes előadással szolgál D. Szebik Imre ny. püspök.
Istentiszteletek
Minden vasárnap 11 órától tartunk istentiszteletet, melyet a hónap 2. és 4. vasárnapján
úrvacsoraosztás követ.
Minden vasárnap 17 órától könnyűzenés istentiszteletet tartunk, a hónap 1. és 3.
vasárnapján úrvacsoraosztással.
Gyülekezeti hitoktatás
Délelőtti istentisztelettel párhuzamosan (iskolai időszakban) a bibliaórai teremben,
óvodások és általános iskolások részére.
Hittanverseny
Egyházmegyei verseny: április 12-én Miskolcon. Országos verseny: április 26-én
Budapesten

Gyermek csendesnap
Április 5-én 10 órai kezdettel egyházmegyei gyereknap lesz Egerben, melyre a
jelentkezőkkel közösen készülünk és utazunk.
Konfirmáció
Május 4-én 10 ! órakor. (Az őszi konfirmációi oktatásra már lehet jelentkezni!)
Egyházkerületi Missziói Nap
Az idei missziói nap május 17-én Pilisen kerül megrendezésre. Kellő jelentkezés esetén
autóbuszt indítunk.
Bibliaóra
A 2008-as év a Biblia éve. Fontos, hogy ismerjük és értsük a Bibliát. Ennek feltétele
rendszeres olvasása és a hozzá szükséges magyarázatok megismerése. Ehhez segíthet
hozzá mindenkit a rendszeres bibliatanulmányozás, keddenként 17 órától.
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 Nyíregyháza június 23-27-ig.
Jelentkezési határidő június 10. Részvételi költség 13.000 Ft, mely minden költséget
tartalmaz.
Alpha kurzus
Általában 10 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 március 27-én 17 óra a parókia emeleti
termében.
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.
A kurzusokról bővebb felvilágosítás kérhető a Lelkészi Hivatalban illetve a
tapasztalatokról a már kurzust végzettektől.

Egyházi társasutaink:
KÁRPÁTALJA:Beregszász-Munkács-Vereckei-hágó-Ungvár 2008.április 18-20.
24.900.-Ft/fő+BBP
ERDÉLY (BRASSÓI TESVÉRGYÜLEKEZETI TALÁLKOZÁS): Nagyvárad –
Bánffyhunyad – Kolozsvár - Marosvásárhely – Gernyeszeg – Parajd –
Gyergyószentmiklós - Békás szoros - Gyilkos tó – BRASSÓ 2008.június 4-9.
34.500Ft/fő +BBP
Részletes program és tájékoztató a Lelkészi és Gondnoki Hivatalban kérhető!
Gyülekezetünk honlapja: www.lutheran.hu/miskolc
Kérésünk:
Templomunk tetőszerkezete életveszélyessé vált. A javítás becsült költsége több tíz
millió forint. Lassan elérkezünk a tervrajzokkal a kivitelezési engedélyig. A tervrajzok,
statikai mérések, talajmechanika, gombátlanítás, műemléki és tűzvédelmi
szakvélemények eddig közel tíz millió forintba kerültek.
Aki teheti, kérjük, támogassa templomunk megóvását. Adományaikat továbbra 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: keddtől péntekig 9.00 – 12.00 telefon/fax:
Gondnoki Hivatal: keddtől péntekig 9.00 – 12.00 telefon/fax:
MISKOLCI

46 505 726
46 505 727

EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

3530. MISKOLC, HUNYADI U. 8.

