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„Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: 
aki énbennem marad, és én őbenne, az 
terem sok gyümölcsöt, mert 
nélkülem semmit sem tudtok 
cselekedni.” 

Jn 15:5   

Kedves Testvérem! 

   Szeretném kedves Testvéremet egy közös együtt-gondolkodásra hívni. Gondoljunk 

végig egy régi, de nagyon mai kérdést. Miért hiányoznak sokan a templom padjaiból? 

Olyan jó látni nagyünnepek alkalmával sokakat a templom padjaiban, akik viszont 

évközben nagyon hiányoznak onnan.  

   A válaszok többnyire az elfoglaltságunkra, időhiányra utalnak. Valóban ma egyre 

kevesebb mindannyiunk ideje, ezernyi feladat foglal el, többnyire önmagunk és 

családunk megélhetésének biztosítása.  

   Magam az okot inkább abban látom, hogy a templomban elhangzó jézusi tanítást nem 

tudjuk felhasználni a hétköznapokban, mert a világ mintha teljesen másképp működne. 

Tegyük hozzá: ez részben igaz is. Másképp működik, pontosabban nem működik 

másképp, csak mi próbáljuk másképpen működtetni, és azt látjuk, hogy nem működik. 

Erre utalnak a környezeti katasztrófák, a háborúk, és nem utolsósorban a saját 

elégedetlenségünk, sok esetben életünk kilátástalansága.  

   Jézus állítása drasztikus: „Nálam nélkül semmit sem tudtok cselekedni.” Ez vagy igaz, 

vagy egy nagy hazugság. Nem nehéz észrevenni legalább annyit, hogy van benne valami. 

Olyan életformát élünk, mely összezúzza az életünket. Ehhez a romboláshoz valóban 

nem találunk segítséget sem Isten igéjében, sem az arra épülő igehirdetésben. De mi 

lenne, ha másképp igyekeznénk élni? Ha valóban élni szeretnénk. Élni boldog családi 

életet, gyermekeinket szeretetben nevelni, úgy élni a munkánkból, hogy elégedettek 

legyünk, kiteljesítse életünket és időt hagyni magunkra és a szeretteinkkel való 

együttlétre. Ehhez viszont bőven találunk segítséget az egyházban, de elsősorban Abban, 

aki azt mondta: „Nélkülem semmit sem tudtok cselekedni.”   Drága Testvérem, én ebben 

kínálok segítséget és megoldást az életére. Egyszerű bölcsesség: Ha semmin nem 

változtatunk, semmi nem is fog változni. Az életünkre is igaz ez. Másrészt: Egy napot 

végigmeditálni az életünk céljáról többet ér, mint egy életet leélni célok nélkül.  



   Jöjjön közénk és segítünk élete céljait végiggondolni. Ebben tudom felajánlani a 

magam segítségét lelkigondozói beszélgetésekben, ahol megfogalmazhatunk életcélokat, 

és közösen kereshetünk megoldást személyes problémáira. Keressen!  

   Bármerre is indulunk el, életünk minden útja Jézusra mutat. Arra a Jézusra, akinek 

feltámadása reménység kudarcainkban, és bizonyság arra, hogy mégis az Ő szava szerint 

érdemes élni, mert nélküle semmit sem tudunk jól cselekedni. Ő a győztes a halál felett, 

és segítségével Ön is a győztesek között lehet.  

Sándor  Frigyes 

 

ALKALMAINK 

Ünnepi alkalmaink: 

április       10.      11.00      Szupplikáció – Varga Diána V. évf. teológus hallgató 

április 

április 

 17. 

 17. 

11.00 

16.00 

Virágvasárnap, melyen úrvacsoraosztást is tartunk 

Szeretetvendégség – Tóth Attila várpalotai lelkész 
szolgálatával 

április  21. 17.00 Nagycsütörtök esti úrvacsorai istentisztelet 

április 

április 

 22. 

 22. 

11.00 

17.00 

Nagypénteki istentisztelet úrvacsorával 

Passiói istentisztelet 

április  24. 11.00 Húsvét ünnepe, melyen úrvacsoraosztást is tartunk 

április 

május 

 25. 

 08. 

11.00 

10.00! 

Húsvét második napja, melyen úrvacsoraosztást is tartunk 

Konfirmációi vizsga és konfirmációi istentisztelet  

június   02. 11.00 Mennybemenetel ünnepe 

június         

június 

 12. 

 13. 

11.00 

11.00  

Pünkösd ünnepe, melyen úrvacsoraosztást is tartunk 

Pünkösd 2. napja, melyen úrvacsoraosztást is tartunk 

június 19. 11.00 Szentháromság ünnepe 

április 24. 16.00 Tiszaújváros Húsvéti úrvacsorai istentisztelet 

Istentiszteletek 

Minden vasárnap 11 órától tartunk istentiszteletet, melyet a hónap 2. és 4. vasárnapján 

úrvacsoraosztás követ. 

 

Könnyűzenés istentiszteletet tartunk  a tanév folyamán minden pénteken 18 órától. 



 
Gyülekezeti hitoktatás 
Iskolai időszakban a vasárnap délelőtti istentisztelettel párhuzamosan óvodások és 
általános iskolások részére a bibliaórai teremben.  
 
Gyermek és ifjúsági csendesnap 

Május 21-én, szombaton 10 órától kb. 14 óráig egyházmegyei gyereknap lesz az emeleti 

termünkben. Erre a tartalmas együttlétre szeretettel várjuk gyermekeinket és 

fiataljainkat. 

 

Konfirmáció 

Május 8-án 10 ! órakor konfirmációi vizsga, utána konfirmációi istentisztelet.                

(A következő, ősszel kezdődő konfirmációi oktatásra már lehet jelentkezni!) 

Egyházkerületi Missziói Nap 

Idén a missziói nap május 28-án Budapesten kerül megrendezésre.  

 

Bibliaóra – Életvezetési alkalom 

Keddenként 17 órától  közösen tanulmányozzuk Lukács evangéliumát, melynek kapcsán 

életvezetési tapasztalatokat igyekszünk beintegrálni a jelenlévők életébe. Kérdésekre, 

személyes beszélgetésre minden jelenlevőnek lehetősége nyílik. Igény esetén az alkalmat 

megelőzően vagy azt követően lelkipásztori beszélgetésre is van lehetőség. 

 

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 végétől lehet. 

Egyházi társasutunk: 

Auschwitz-Krakkó-Zakopane           2011. június 16-19.         35.600,-Ft/fő 

Részletes program és tájékoztató a Lelkészi és Gondnoki Hivatalban kérhető! 
 
Gyülekezetünk honlapja:  www.lutheran.hu/miskolc 
 
Köszönet és kérés: Szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik bármilyen 

formában támogatták gyülekezetünket. 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 a Magyarországi Evangélikus Egyházat, 

melynek technikai száma: 0035 

http://www.lutheran.hu/miskolc


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. 

 

JÉZUS PANASZA 

"Ti mesternek hívtok - és nem kérdeztek engem. 

Útnak neveztek - és nem jártok rajtam. 

Világosságnak hívtok - és nem néztek reám. 

Életnek neveztek - és nem kerestek engem. 

Bölcsnek hívtok - és nem követtek engem. 

Hatalmasnak neveztek - és nem kértek engem. 

Irgalmasnak hívtok - és nem bíztok bennem. 

Igazságnak neveztek - és nem féltek tőlem. 

Ha egyszer örökre elvesztek - ne okoljatok engem!" 

(A lübecki Krisztus-szobor felirata) 


