
Szeptember hónap igéje 
„Isten ugyanis megbékéltette a világot önmagával...” 

(2Kor 5,19) 

 

ÚJ SZEMÉLYAZONOSSÁG 

Ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre. Mindez 
pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával Krisztus által. (2Kor 5,17-18) 

Szerencsétlen családi körülményeim miatt nagyon kicsi az önbizalmam, ami gyakran 
meghiúsítja szándékaimat is. Vesztesnek születtem, gondoltam. Hogy is lehetnék más? 
De amikor Krisztust megismertem; s megtudtam, hogyan jött el bűneinktől megváltani 
és teljes emberré tenni bennünket - remény ébredt szívemben: megszabadulhatok 
végre múltam káros hatásaitól! Hogyan? Ha minden nap elmélyedek Isten igéjében, és 
megújulhat gondolkodásom. 
Nem volt könnyű. A visszahúzó gondolatok gyakran elvonták figyelmem. Le akartam 
számolni velük: "Krisztusban én egy új ember vagyok, új személyiséggel." Cédulákra 
bátorító verseket írtam ki a Szentírásból, így autóvezetés, vagy séta közben is 
ismételgethettem őket, és hozzátettem: "Ez az, amit Isten gondol rólam, ez az igazság." 
Amikor úgy tűnt, kudarc fenyeget, ezt mondtam inkább: "mivel a feltámadt Krisztus él 
bennem, megvan az erőm, hogy felkeljek megint. Krisztus által már nem vesztes, 
hanem győztes vagyok." 
Kezdtem felismerni, hogy életünket nem a múltunk határozza meg, hanem, hogy mit 
hiszünk Istenről és önmagukról. 

Imádság: : Drága Urunk, köszönjük, hogy gyermekeiddé fogadsz, és minden 
kiváltságot megadsz nekünk. Ámen. 

Krisztusban igazi győztesek vagyunk! 
Helen Grace Lescheid (Brit-Kolumbia, Kanada) 



Istentiszteletek: 

szeptember 06.    11.00    Családi istentisztelet (születés és névnaposok megáldása) 

szeptember 13.    11.00    Istentisztelet, melyet úrvacsoraosztás követ  

szeptember 20.    11.00    Istentisztelet  

szeptember 27.    11.00    Istentisztelet, melyet úrvacsoraosztás követ  

 

Rendszeres alkalmaink: 
 
Gyermek hitoktatás minden vasárnap az istentisztelettel párhuzamosan a 
földszinti bibliaórai teremben óvodásoknak és iskolásoknak szeptember 6-tól.  
 
Bibliaóra minden kedden 17 órától az emeleti Tanácsteremben. Idén 
szeptembertől szeretnénk segítséget adni a bibliaolvasás egyéni gyakorlásához.  
Hétről hétre szeretnénk bemutatni a Biblia könyveit, íróit ... 
 
Gerinctorna szeptember 9-től szerdánként 16.30 órától az emeleti 
Tanácsteremben Máger Ágnes vezetésével. Mindenkit szeretettel várunk! 
 
Konfirmációi előkészítő szeptember 4-től péntekenként 16 órától az emeleti 
Tanácsteremben.  
 
Ifjúsági óra szeptember 4-től minden pénteken 16 órától a földszinti bibliaórai 
teremben, ahol izgalmas témák keretében beszélgetünk a keresztyén élet 
alapjairól.  
 
Facebook  elérhetőségünk: Miskolci Belvárosi Evangélikus Gyülekezet  
YouTube elérhetőség: Frigyes Sándor (igehirdetések, előadások, gyerekanyagok) 
 
Hivatali órák: 

Lelkészi Hivatal:        keddtől  péntekig     9.30 – 12.00   és  kedden 15.00 – 17.00 
Tel/fax: 46 505-726    

Gondnoki Hivatal:     keddtől  péntekig     9.30 – 12.00   és  kedden 15.00 - 17.00                       

Tel/fax: 46 505-727 

 

Temető Gondnokság:  keddtől péntekig   9.00 – 12.00  és  kedden  12.00 – 14.00 

Tel: +36 20-824-39-76                                                           


