PÜNKÖSDI KÖRLEVÉL
„Nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten Lelke
lakik bennetek?”

1Kor 3,16

Szeretett Testvéreim!
Mindig is kérdés volt: Mitől keresztyén az ember, illetve mi köze mindennek Pünkösd
ünnepéhez?
Az egyház gyakran beszél a Szentháromság Istenről, aki három személy és mégis egy.
Felfoghatatlan misztérium, titok. Álljon itt ennek illusztrálására egy hasonlat. A víz, a jég és a
gőz anyagában, képletében is egy, mégis annak az egynek három megjelenési formája.
Valami hasonlót tapasztalunk az Istenben is. Három személy, melyet eggyé a Bennük lévő
tiszta szeretet kapcsol össze.
Az Atya Isten abban mutatta meg a maga szeretetét, hogy megteremtette a világot és benne
az embert a maga látható fizikai testével és láthatatlan lelkével, szellemével.
A Fiú Isten eljött ebbe a világba emberi formában, hogy az Atya üzenetét még közelebb
hozza hozzánk. Emberré lett, hogy mi láthassuk az Ő szeretetét, melyet értünk való halálában
mutatott meg nekünk, ahogyan mondta: „Nincs annál nagyobb szeretet, mint ha az ember
életét adja az ő barátaiért.” Jézus nem egy haragvó istenképet rajzolt elénk, ahogyan ma is
sokan gondolják, hanem a minket barátainak nevező és értünk életét adó, szerető Isten képét
mutatta meg.
A Szentlélek Isten Jézus feltámadása után ötven nappal (görögül: ötven = pentekoszté –
innen ered a pünkösd szónak a magyar formája) jelent meg. Ekkor valami
megmagyarázhatatlan, természetfeletti tapasztalásban volt részük az embereknek, akik erre a
hatásra teljesen megváltoztak szellemi, lelki valójukban, amit azután még testi
gyógyulásokban is átéltek.
A Szentháromság Istenség ma sem látható formában van közöttünk, mert Isten szellemi
személyiség és nem fizikai, általunk megszokott testi valóban megfogható személy. Ezért van
eleve halálra ítélve minden olyan kísérlet, mely Istent kézzelfogható, fizikailag megragadható
formában keresi. Ellenben aki a maga lelkében, szellemében akarja megragadni, annak
megtapasztalható. Ezt jelentette az első pünkösd, mely Isten Lelkének, a Szentléleknek a
hatására megváltoztatta mindazok életét, akik vágyták ezt a kapcsolatot és engedték, hogy a
Lélek átjárja szellemüket és lelküket. A Lélek hatására megváltozott emberek alkották az első
gyülekezetet. A Lélek azóta is jelen van a világban, és megtapasztalható életet átformáló
hatása. Ennek lehet közvetítő helyévé a gyülekezet és annak temploma, ahol a változást átélt
emberek, akikre úgyszintén a szeretet uralma jellemző, válnak testvérekké és gyülekeznek
össze adott rendszerességgel.
A fent leírtakban lehet kételkedni, lehet tagadni, de egy biztos, mindezek ellenére meg lehet
tapasztalni, és át lehet élni ezt a csodát. Így épül az a lelki templom, mely nem kőből, hanem
belőlünk épül a Szentlélek munkája nyomán, aki bennünk vesz lakozást.
Ezeknek a gondolatoknak a jegyében szeretném hívogatni testvéreimet és mindazokat, akik
a kezükbe vették és olvassák ezeket a sorokat, a következő alkalmainkra.

Május 25-én, csütörtökön, 10 órakor Mennybemenetel ünnepi közös istentiszteletet tartunk az
Ev. Kossuth Gimnázium diákjaival, melyen az igehirdetés szolgálatát Dr. Fabiny Tamás
püspök végzi.
Május 27-én, szombaton, 10 órától Egyházkerületi Csendesnapot tartunk, melyen szerény
ebéddel látjuk vendégül a jelenlevőket. Ennek a napnak a keretében 14 órai kezdettel kerül
sor az egyházmegye új esperesének és felügyelőjének az iktatására. Az igehirdetés szolgálatát
Dr. Fabiny Tamás püspök végzi.
Június 4-én és 5-én, Pünkösd ünnepén mindkét nap 11 órától tartjuk istentiszteletünket,
melyhez mindkét nap úrvacsoraosztás kapcsolódik.
Június 11-én Szentháromság ünnepi istentiszteletet tartunk, melyet úrvacsoraosztás követ.
Június 25-én, vasárnap a tavalyi éven felbuzdulva Gyülekezeti szeretetnapot tarunk. Immáron
másodszor hirdetjük meg a gulyásfőző versenyt. 10 órától várjuk a jelentkezőket. Nevezni
június 20-ig lehet a Gondnoki Hivatalban vagy a helyszínen, de akkor már egyénileg kell több
hozzávalót is hozni. Nevezni „gulyásfőző” kategóriában vagy „egyéni” kategóriában lehet. A
legjobb szakácsot serleggel díjazzuk. A nap folyamán 11 órától istentisztelet lesz, valamint a
nap további részében vetélkedők, énekek, egyéni játékok, gyerekprogramok várják a hozzánk
látogatókat. Nevezni egyénileg, családoknak, csoportoknak lehet felekezettől függetlenül. A
nevezők a nappal kapcsolatos részletes tájékoztatást kapnak. Természetesen szeretettel várjuk
azokat is, akik nem a főzésből, hanem a meleg gulyásból szeretnék kivenni a részüket.
Július 3-7-ig egyházmegyei gyerek- és ifjúsági hetet tartunk, idén budapesti helyszínnel. A
részletes program körlevelünkben szerepel.
Július 15-én Berlinben kerül megrendezésre a világméretű dicsőítő nap. Kellő jelentkező
esetén Miskolcról is tudunk buszt indítani 21.000 Ft-os árral. Az érdeklődők részletes
tájékoztatást kérhetnek a Lelkészi, illetve Gondnoki Hivatalban. Indulás 14-én 5.30-kor és
érkezés 16-án a délutáni órákban. A jelentkezéseket a Miskolci indulást kérők részéről május
31-ig várjuk.
Örömeink és céljaink:
Nagy öröm volt számunkra, hogy Dr. Fabiny Tamás püspök úrnak az iktatása a Miskolci
Gyülekezet templomában történhetett március 25-én, melyet az MTV 1 és MTV 2 csatornái
egyenesben közvetítettek, valamint egy nagyon szép összefoglalót közvetített másnap a
DUNA TV.
Ugyancsak nagy öröme az egyházközségünknek, hogy egyházmegyénk gyülekezetei
bizalmukkal tüntették ki gyülekezetünket, amikor gyülekezetünk lelkészét, valamint
felügyelőjét (Gyuris Miklóst) választották meg a megye esperesének, illetve egyházmegyei
felügyelőjének. Mint fentebb írtuk, az ünnepi iktatás szolgálatát új püspökünk végzi május
27-én 14 órától templomunkban.
Nagy örömünk, hogy sikerült templomunk homlokzatát április és május folyamán felújítani.
Szeretnénk folytatni ezt a hatalmas munkát, ehhez kérjük testvéreink áldozatos szeretetét.
Szeressük Istent és házát, a templomot, úgy, hogy jövünk, hogy ezáltal épüljön a lelki

templom, és adományunkkal tegyük otthonossá, széppé ezt a hajlékot. Az elmúlt években
erőnkön felül végeztünk el bizonyos feladatokat, sok esetben adományokból és eladott
ingatlanokból való bevételeinkből. Úgy tűnik, hogy lassítani kell a munkálatokat, mert
pénzügyi helyzetünk a további, a bevételeket jelentősen meghaladó kiadásokat nem teszi
lehetővé, ugyanakkor várjuk testvéreink adományát és a pályázatokból befolyható
pénzösszegeket, melyek reményt adnak a folytatáshoz. Álljon itt néhány szám is a fentiek
indoklására.
Év
2001
2002
2003
2004
2005
2006
összesen

céladomány
33.000
104.000
726.790
470.120
248.500
38.500
1.560.910

kiadás a templomra
344.487
312.500
12.708.646
3.928.280
373.827
619.533
18.287.273

Szeretnénk egy kis füzettel is kedveskedni testvéreinknek. Május 18-tól vetítik a mozikban
a Da Vinci Kód című filmet. Ez a film nélkülöz minden alapos bibliai ismeretet, egyre jó
csupán, hogy az érdeklődők és bizonytalanok gondolatait alaposan összekeverje. A Kísértő
mindig is ebben mesterkedik. Valami extra szellemi csemege, átitatva mérgező és romboló
gondolatokkal. A kis füzet elolvasásával és annak továbbadásával segítsenek azoknak, akiket
felkavar, megtéveszt vagy elbizonytalanít a film okozta hamis illúzió.
Szeretettel várjuk az őszi konfirmációra jelentkezőket. Általában 12 éves kortól 18 éves
korig várjuk a fiatalokat. Gyülekezeti hitoktatást tartunk általános iskolások számára minden
vasárnap az istentisztelettel párhuzamosan az egész tanév folyamán. Kérjük, hogy éljenek
ezzel a lehetőséggel azok, akiknek ilyen idős gyermekeik vannak, hiszen nagyon fontos, hogy
már egészen kis kortól kezdődően megismerjék a bibliai történeteket és hitünk alapjait. A
konfirmációi oktatás is hatékonyabb, ha előzőleg a gyermek hitoktatásban részesült.
Immár a 5. Alpha kurzust indítjuk a gyülekezetünkben szeptember 28-án, csütörtökön 17
órától az emeleti termünkben. Erre mindazok jelentkezését várjuk, akik szeretnék megújítani
az életüket, szeretetre és boldogságra vágynak vagy éppen úgy tűnik: minden romhalmazban
van körülöttük, egyéni életükben vagy családi kapcsolataikban. Van segítség és megújulás
ezekben az élethelyzetekben is. Szeretettel várjuk azokat is, akik csak kíváncsiak és az élet
nagy kérdéseire keresik a választ, esetleg egyházi ismereteket, hitoktatás jellegű
információkat szeretnének kapni, elmulasztották az életükben a hitoktatás vagy konfirmáció
lehetőségét, s ezt szeretnék pótolni, esetleg esküvőre készülnek, vagy egy halálhír rázta meg
az életüket és keresnek fogódzót. Ne hagyományos egyházi alkalmat várjanak inkább egy
nagy családi, baráti összejövetelt, mely egy megterített asztaltól indul, egy közös vacsorával
kezdődik és 12 csütörtöki alaklomból áll és egy szombati együttlétet takar. Az alkalmak
mindenki számára nyitottak, felekezettől, vallástól függetlenek és költségmentesek, de
adományokat elfogadunk. Jelentkezni már most lehet, ez a jelentkezés semmilyen jellegű
kötelezettséget nem jelent.
Erős vár a mi Istenünk!

