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van

mindenem. És addig unszolta őt, amíg
el nem fogadta.”
1 Mózes 33,11
Szeretett Testvéreim!
Karácsony közeledtével egy régi történetet szeretnék feleleveníteni. Egy családban
ikrek születtek, Ézsau és Jákób. A kor szokása szerint (még ikerszüléskor is) az, aki
előbb született, kapta az elsőszülöttségi jogot, ami az örökségből a nagyobb részt és
az atyai áldás jelentette, mely az Istentől megígért bőséges gazdagságot és jólétet
biztosította.
Jákób, akinek nem csak a neve csaló, de
egyéniségében is
megtestesül a csalás és hazugság, úgy gondolta, hogy ezt az áldást is meg lehet
szerezni csalással.
Testvérétől a megkívánt egy tál lencséért megvette az
elsőszülöttségi jogot. Ez volt a „jó vétel”. Aztán apját becsapva, kihasználva annak
vakságát, Ézsauként mutatkozik be neki, és kicsalja az áldást. Ezt már testvére nem
hagyta annyiban, meg akarta őt ölni, így Jákób kénytelen volt elmenekülni otthonról.
Hosszú évek után elhatározta, hogy mégis hazatér. Menekülési tervet is készített arra
az esetre, ha Ézsau támadásra szánná el magát. Gyötrő lelkiismeretfurdalással és
félelemmel várta a találkozást testvérével. Már csak néhány km választotta el
Ézsautól, amikor éjszakai vívódásában, válaszként imádságára megjelent neki Isten.
Megértette, hogy sok mindent meg lehet szerezni csalással, embereket be lehet
csapni, de Istent nem. Tőle nem kaphat az ember semmit sem tisztességtelenül.
Jákób őszinte szívvel imádkozott, és elmondta Istennek, hogy nagyon szeretné Isten
áldását, mert enélkül nem akar tovább élni. Mindene megvan, csak az az ajándék
hiányzik, amit Isten jelenléte adhatna életében. Ezen az éjszakán Isten megadta neki
a félelmeitől való megszabadulást, további életére áldást kapott, viszont reggelre
sántított. Meg kellett értenie, hogy aki Isten áldásában részesül, annak az élete nem
mehet tovább úgy, mint azelőtt. Új nevet is kapott: Izrael (Isten harcosa, követe), így
virradt rá a reggel. Nem sokkal később jött is már Ézsau és vele a szolgái. Jákób már
nem lett volna képes menekülni, de nem is kellett, mert Ézsau szívéből az, Aki
megáldotta Jákóbot, elvette a haragot. Isten áldása alatt élve csodákat
tapasztalhatunk meg.
Azért írtam le mindezt, mert karácsonykor – ahogy Jákób ajándékokkal akarta
lekenyerezni Ézsaut – mi is ajándékokkal szeretnénk megszerezni mások szeretetét.
Szeretnénk, hogy december 24-ének estéje Szent este legyen. Ne csak a naptárban,

hanem a családunkban is. Szeretnénk ezen az estén valami különleges élményt,
békességet, szeretetet a fenyőfa körül. Tulajdonképpen Istent keressük, csak nem
tudjuk ezt pontosan megfogalmazni önmagunknak. Mi kell hozzá? Úgy gondoljuk,
hogy pénz, hitel, amiből az ajándékokat meg tudjuk venni. Legalábbis a
kereskedelem ezt akarja elhitetni velünk.
Karácsonykor a szeretet ünnepét
ünnepeljük, halljuk a médiában. Ez is hamis, mert karácsony Jézus születésének az
ünnepe. Isten megajándékozott Fiával, és benne az élettel. Ez a szeretet, és ez az
Isten ajándéka a mi számunkra. Magunkból az ilyen szeretetet nem tudjuk előhozni,
mert ha ez önerőből menne, akkor mindenki mindenkit tudna szeretni. Akkor minden
nap karácsony lenne. Szentestén mindenütt szeretet uralkodna. Jól tudjuk, hogy ez,
sajnos, nem így működik. Istent nem lehet megvásárolni, az egyedül Tőle jövő
szeretet nem megvehető áru. Ha van Tőle jövő szeretet a szívünkben, azt egy-egy
ajándék kifejezheti. Szeretetünk kifejezésének az ajándékozás csupán az egyik
formája. Ha viszont nem kaptunk Istentől szeretetet, áldást, akkor hiába minden
ajándék.
Istent el lehet felejteni, ki lehet zárni a karácsonyunkból, de Nélküle semmivé válik
egész ünneplésünk, a sok ajándék, a megterített asztal. Vele viszont a kevesebb is
több lesz.
Isten ebben akarja és tudja felhasználni egyházát és gyülekezetét. Ezért hívunk ma is
mindenkit az Ő közelébe, hogy ne tegyük tönkre se önmagunkat, se karácsonyunkat.
Ahogy Izráel, aki még nemrég Jákób volt, unszolta testvérét, hogy fogadja el tőle
ajándékát, ugyanezzel a szeretettel várom kedves testvéreimet, hogy átadhassam
Isten ajándékát.

Sándor Frigyes
A karácsonyi találkozás és folytatás reményében szeretettel köszönti, és
áldott ünnepeket kíván gyülekezetünk vezetősége.

Megújuló Élet – Megújuló Gyülekezet
Nincs megújuló élet gyülekezet nélkül, de megújuló gyülekezet sincs megújuló
életek

nélkül.

Ebben

szeretnénk

segíteni

a

következő

lehetőségek

felkínálásával:
Könnyűzenés Istentisztelet azoknak, akik a megszokott alkalmaink mellett
kötetlenebb formában és zenével szeretnék megélni hitüket. Minden
vasárnap este 17 órától tartjuk istentiszteletünket.
Továbbra

is

hirdetjük

a

keresztyénség

alapjait

megismertető

Alpha

kurzusunkat és a Házassági kurzust a házasságra készülőknek, házasoknak és
krízisben levőknek. A kurzusok indítása a jelentkezők számától függ.

A kurzusok és alkalmaink ingyenesek, de önkéntes adományokat elfogadunk.

Állandó gyülekezeti alkalmaink
Istentisztelet minden vasárnap de. 11 órától.
Úrvacsoraosztás a hónap 2. és 4. vasárnapján istentiszteletünket követően.
Gyülekezeti hitoktatás minden vasárnap 11 órától az istentisztelettel
párhuzamosan a parókia ifjúsági termében (óvodások és ált. iskolások
részére).
Könnyűzenés Istentisztelet minden vasárnap 17 órától.
Bibliaóra minden kedden 17 órától.
tanulmányozzuk)

( Jelenleg Lukács evangéliumát

Konfirmációi oktatás minden pénteken 16 órától (12 éves kortól).
Junior ifjúsági óra minden pénteken 16 órától (ált. isk. felső tagozatosainak és
középiskolásoknak).
Senior

ifjúsági

óra

péntekenként

megbeszélés

szerinti

időpontban

(egyetemisták és fiatal felnőttek részére).

Ádventi és karácsonyi alkalmak
november 30-án
órai adventi
Ezen a napon a
vásárolhatók meg.
december 13-án
december 14-én

Kendeh K. Péter, a Luther Kiadó igazgatója szolgál a 11
istentiszteleten, és tart szeretetvendégséget 16 órától.
Luther Kiadó kiadványai kedvezményes áron
10 órától Egyházmegyei gyerek- és ifjúsági napot tartunk
karácsonyi ajándékkészítéssel egybekötve.
Tiszaújváros - istentisztelet a református templomban 16

órától
december 16-án

17 órától bibliaórások karácsonya.

december 19-én

16 órától Ifjúság karácsonya.

december 24-én

16 órától Szentesti istentisztelet.

december 25-én
11 órától Karácsony 1. napi istentisztelet a gyerekek
szolgálatával, melyet
úrvacsoraosztás követ.

december 26-án
11 órától
úrvacsoraosztás követ.

Karácsony 2. napi istentisztelet, melyet

december 28-án

11 órától istentisztelet, melyet úrvacsoraosztás követ

december 31-én

17 órától Óév esti istentisztelet

január 1-én

11 órától Újévi istentisztelet úrvacsoraosztással.

január 4-én

11 órától istentisztelet

január 6-án

11 órától Vízkereszt ünnepi istentisztelet.

Alkalmainkra minden testvérünket szeretettel várjuk!
Elvégzett és tervezett munkákról röviden
Templomunk tetőszerkezetének teljes felmérése megtörtént.
Mindez
megerősítette a korábbi álláspontot, miszerint a tetőzet teljes rekonstrukciója
elkerülhetetlen. Ennek megfelelően elkészült a rekonstrukció kivitelezési terve
és engedélyeztetése. A pályáztatás eredményeként a munkálatok költsége
47 millió forint lesz. Ezt a költséget pályázatokból, országos egyházunk
támogatásából és gyülekezeti
tagjaink adományaiból szeretnénk
finanszírozni.
Az idei évben evangélikus temetőnk hátsó részében 1 millió forint értékben
jelentős munkálatokat végeztünk. Kitakarítottuk és temetkezési helyre
alkalmassá tettük annak még elhanyagolt részét. Kerítését teljes egészében
lecseréltük, hogy a temető biztonságát ezzel növeljük. Sajnos a rongálások
miatt többször kellett a csapokat lecserélni. Kérjük: védjék és óvják
temetőnket velünk együtt, hogy közösen megőrizhessük annak méltó
állapotát.

A köszönet szava
Szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik nehéz anyagi terheik mellett is
támogatták anyagiakkal gyülekezetünket és egyházunkat, akár pénzbeli
konkrét adományaikkal, akár az alapítványunkra utalt második 1%-ukkal, akár
személyi jövedelemadójuk 1%-ával Országos Egyházunkat.
Kérjük, a továbbiakban is lehetőségük szerint támogassák gyülekezetünket a
melléklet csekken vagy személyesen történő befizetésükkel. Köszönjük!!!
Köszönjük az alapítványunkra befizetett adományokat.
Kérjük adójuk másik 1%-ával támogassák gyülekezetünk alapítványát.
Alapítványunk neve: Erős vár a mi Istenünk; adószáma 18437791-1-05;
OTP számlaszáma: 11734004-20448860, melyre a befizető minden befizetett
összeg után adójóváírásra jogosult.

Jövőre is, aki teheti, kérjük, jövedelemadója 1%-át ajánlja fel Országos
Egyházunknak, melynek technikai száma: 0035.

Gyülekezetünk honlapja: http://miskolc.lutheran.hu
HIVATALI ÓRÁK:
LELKÉSZI HIVATAL:

keddtől-péntekig 9.00-12.00 óráig (3530 Miskolc, Hunyadi u. 8.)
tel/fax: 46/505-726
Szeretettel kérem, hogy a fenti telefonszámon jelezze, ha lelkigondozásra
betegúrvacsorára, látogatásra vagy egyéb személyes találkozásra van
igénye.

GONDNOKI HIVATAL:

keddtől-péntekig 9.00-12.00 óráig (3530 Miskolc, Hunyadi u. 8.)
tel/fax: 46/505-727

TEMETŐ GONDNOKSÁG:

hétfőtől-péntekig 9-12 óráig (3530 Miskolc, Király u.34.)
tel: 20/824-39-76
Az evangélikus szertartású temetés igénylése a Lelkészi Hivatalban történik.
Temetői és temetési ügyintézéssel kapcsolatosan kérjük, hogy a Mindszenti
Evangélikus Temető Gondnokságát keressék.

ERŐS VÁR A MI ISTENÜNK !

