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”Ne nyugtalankodjék a 
ti szívetek: higgyetek 
Istenben és higgyetek 
énbennem” 

Jn 14,1 

Kedves Testvérem! 

Egy megrázó és elgondolkoztató történetet olvastam, melyet szeretnék most közzétenni. 

Míg egy férfi új autóját fényezte, a kisfia felvett egy követ és vonalakat karcolt az autó 

oldalára. Haragjában a férfi megfogta a gyermek kezét és többször ráütött, nem 

figyelve arra, hogy ezt egy franciakulccsal teszi. 

A kórházban a gyermeknek minden ujját amputálni kellett a többszörös törés miatt. 

Mikor a gyermek meglátta az apját, aggódva kérdezte: Apa, mikor fognak visszanőni 

az ujjaim? 

Az apa felismerve tettének súlyát, szólni sem tudott. Visszament az autójához és 

többször belerúgott. Saját cselekedetétől feldúlva leült az autó elé és a karcolásokat 

nézte. 

A gyermek a következőt írta: SZERETLEK APA! 

A tárgyakat azért kaptuk, hogy használjuk őket, embertársainkat pedig azért, hogy 
szeressük! Az a probléma, hogy a tárgyakat szeretjük, az embereket pedig használjuk, 
kihasználjuk. Mivel rontottuk, rontjuk el?  Akkor, amikor elkerüljük Isten felénk 
megnyilvánuló szeretetét. Ő szeretett és ma is szeret minket, utolsó csepp véréig. Érti 
fájdalmainkat, ismeri nyugtalanságunkat és egyedül Őnála található a gyógyszer: a hit, 
mely átsegít az életen, a hit, mely a bűnbocsánaton át az üdvösségre vezet, a hit, mely a 
feltámadás által az élet végső kérdésére az egyedüli biztos válasz. Ő nyugtalanságunkra 
egyszerűen csak ennyit mond: higgy, mert SZERETLEK! 
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ALKALMAINK 

Ünnepi alkalmaink: 

március  28. 11.00 Virágvasárnap, melyen úrvacsoraosztást is tartunk 

április  01. 17.00 Nagycsütörtök esti úrvacsorai istentisztelet 

április 

április 

 02. 

 02. 

11.00 

17.00 

Nagypénteki istentisztelet úrvacsorával 

Passiói istentisztelet 

április  04. 11.00 Húsvét ünnepe, melyen úrvacsoraosztást is tartunk 

április  05. 11.00 Húsvét második napja, melyen úrvacsoraosztást is tartunk 

május   13. 11.00 Mennybemenetel ünnepe 

május       

május 

 16.     

23. 

10.00! 

11.00  

Konfirmációi vizsga és úrvacsorai istentisztelet 

Pünkösd ünnepe, melyen úrvacsoraosztást is tartunk 

május  24. 11.00 Pünkösd 2. napja, melyen úrvacsoraosztást is tartunk  

május   30. 11.00 Szentháromság ünnepe 

április    11. 16.00 Tiszaújváros „Húsvéti”úrvacsorai istentisztelet 

    

Ökumenikus istentisztelet 
Március 28-án 15 órától a Kossuth utcai Nyilas Misi Ház udvarán ökumenikus 
istentiszteletet tartunk, melyen egyházainkért és nemzetünkért imádkozunk .  
 
Istentiszteletek 
Minden vasárnap 11 órától tartunk istentiszteletet, melyet a hónap 2. és 4. vasárnapján 
úrvacsoraosztás követ. 
A tanév folyamán minden szerdán 18 órától könnyűzenés istentiszteletet tartunk. 
 
Gyülekezeti hitoktatás 
Iskolai időszakban a vasárnap délelőtti istentisztelettel párhuzamosan óvodások és 
általános iskolások részére a bibliaórai teremben.  
 
Gyermek és ifjúsági csendesnap 
Március 27-én, szombaton 10 órától kb. 14 óráig egyházmegyei gyereknap lesz emeleti 
termünkben, melyen a gyerekek és fiatalok kedvence …. (meglepetés) lesz közöttünk. Erre 
a tartalmas együttlétre szeretettel várjuk gyermekeinket és fiataljainkat. 
 
Konfirmáció 
Május 16-án 10 ! órakor konfirmációi vizsga, utána konfirmációi istentisztelet.  (Az őszi 
konfirmációi oktatásra már lehet jelentkezni!) 



Egyházkerületi Missziói Nap 
Idén a missziói nap május 15-én Salgótarjánban kerül megrendezésre. Kellő számú 
jelentkező esetén autóbuszt indítunk. 
 
Bibliaóra 
A 2010-es év Melanchton Fülöp halálának 450. évfordulója. Fontos, hogy ismerjük és 
értsük a Bibliát – vallotta Luther reformátortársa, aki megfogalmazója az Ágostai 
Hitvallásnak. A reformátorok nagyon fontosnak tartották a Biblia rendszeres olvasását 
és a hozzá szükséges magyarázatok megismerését, mert enélkül nem lehet hiteles 
keresztyén életet élni. Ezért hívunk mindenkit keddenként 17 órára bibliaóránkra, ahol 
jelenleg Lukács evangéliumát tanulmányozzuk.  
 
Junior ifjúsági óra  
Minden pénteken 16 órától a földszinti bibliaórai termünkben, a már konfirmáltak 
részére. 
 
Nyári egyházmegyei gyerek- és ifjúsági tábor Idén is szervezzük fiataljaink 
számára a nyári tábort. Több pályázatot is írtunk, hogy így a nehéz anyagi körülmények 
között levőket is hozzá tudjuk segíteni a táborozáshoz. A pályázat eredményétől függ a 
tábor helyszíne, időpontja és költsége. Érdeklődni és jelentkezni április közepétől lehet. 

Alpha kurzus 
Általában 10 szerdai (18-20h) alkalomból és egy szombati napból áll, az „Élet nagy 
kérdései” címmel. Ezáltal a hitbeli hiányosságok jó közösségben, sok énekkel és 
vidámsággal, bensőséges légkörben pótolhatók. Egy hely, ahol megtalálható mindaz, 
amit eddig hiába keresett. Találkozás Istennel, mely átalakítja életét, és hozzásegít az 
igazi boldogság megtalálásához. A következő kurzus tervezett időpontja 
szeptember második felében a parókia emeleti termében. Már most jelentkezzen! 

Házassági kurzus 
Javasoljuk minden párkapcsolati formában élőnek, azoknak, akik kapcsolatukat 
szeretnék még jobban elmélyíteni.  Segít egymás jobb megismerésében és a problémák 
sikeresebb megoldásában. Kezdés megfelelő számú jelentkezés esetén. 

A kurzusokról bővebb felvilágosítás kérhető a Lelkészi Hivatalban illetve a 
tapasztalatokról a már kurzust végzettektől. 

Egyházi társasutaink: 

LUTHER NYOMÁBAN              2010. május 25-29.         71.000,-Ft/fő 

KÁRPÁTALJAI  EMLÉKTÚRA     2010. augusztus 16-21.      41.000,-Ft/fő 

SZENTFÖLDI LÁTOGATÁS ÉS PETRA 2010.  november 4-11.  320.000,-Ft/fő 

Részletes program és tájékoztató a Lelkészi és Gondnoki Hivatalban kérhető! 
 

Gyülekezetünk honlapja:  www.lutheran.hu/miskolc 



Templomtakarítás: Május 27-én, szombaton 10 órától a gyerek- és ifjúsági nappal 
párhuzamosan várjuk gyülekezetünk tagjait templomunkba, egy tavaszi nagytakarításra.  

Presbiteri találkozó: Gyülekezetünk és egyházmegyénk minden presbiterét és 
minden érdeklődőt szeretettel várunk április 25-én 15 órától az ózdi gyülekezetben 
megrendezésre kerülő találkozóra, melynek célja lelki fejlődésünk és testvéri 
kapcsolataink építése. 

Köszönet és kérés: Szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik bármilyen 
formában támogatták gyülekezetünket. Az elmúlt évben sikerült templomunk 
tetőzetének felújítását elvégezni. Sajnos, a jelen gazdasági körülmények és az elvégzett 
munkák miatt az elmúlt évet mínusszal zártuk. A 2009. évi zárszámadásunk bevételei 
csak a bér és rezsiköltségek kb. 1/3-át fedezték, a többit csak az egyre zsugorodó 
tartalékunkból tudtuk fizetni. Sajnos bevételeink előreláthatólag az idei év kiadásait sem 
fogják fedezni. Gyülekezetünk gazdasági helyzete teljes mértékben tükrözi nemzetünk és 
miskolci testvéreink anyagi helyzetét is.  Ez a helyzet viszont maximum egy-két évig 
tartható fenn. Ha ezalatt jelentős változás nem következik be, emberileg nézve sötét 
képet rajzolhatunk magunk elé. Természetesen nem ezzel számolunk, mert Isten soha 
nem hagyta el népét, most sem fogja, de ez közös gondunk kell, hogy legyen.  Minden 
munkát csak testvéreink szeretetében bízva és pályázatokra támaszkodva tudunk és 
merünk elkezdeni. Így különösen is kérjük, hogy aki teheti, maximálisan segítsen, de 
egyben becsülje is meg alkalmainkat, kifejezve ezt jelenlétével. Az evangélium ajándéka, 
az örök élet, bár ingyen van, de Jézus drága árat fizetett érte. Ennek a hirdetése ma is 
áldozatot kíván. 

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 Többen egy adminisztrációs 
hiba miatt az APEH-től egy olyan levelet kaptak, amely szerint az alapítványra nem lehet az adó 
1%-át felajánlani. A kellemetlenségért elnézésüket kérjük, és kérjük, továbbra is támogassák 
alapítványunkat. A már felajánlott 1%-okat nagyon köszönjük. 

Hivatali órák: 
Lelkészi Hivatal:      hétfőtől péntekig    9.00 – 12.00   A sokféle elfoglaltság miatt kérjük, hogy 

lehetőleg előzetesen telefonon egyeztessenek .    
Temetéssel kapcsolatosan  kérjük, hogy az időpontot velünk is  

előre egyeztetni szíveskedjenek! Köszönjük!  

telefon/fax: 46 505 726      mobil: 20 824 32 22 

Gondnoki Hivatal:  hétfőtől  péntekig    9.00 – 12.00    telefon/fax:       46 505 727 
 

MISKOLCI    EVANGÉLIKUS   EGYHÁZKÖZSÉG 

3530.  MISKOLC,  HUNYADI  U. 8. 

 

 


