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Szeretett Testvéreim!
Karácsony közeledtével sokan gondolnak vissza gyermekkoruk meghitt ünnepére. Ilyenkor
keressük a melegséget, a szeretet, a békességet.
A betlehemi történet talán már csak a mesék világába süllyedt a lelkünkben. Pásztorok,
bölcsek, angyalok és a kisded Jézus, mind távoli világból szólnak hozzánk. Nem így volt ez
kétezer évvel ezelıtt. Mindenki tudta: ez maga a valóság. A pásztorok nem fenyıillattól
körülvéve ünnepeltek, hanem érezték az istálló szagát s benne a barmok leheletét. A bölcsek
fáradtan érkeztek a több száz kilométeres út után Heródes palotájába, keresve azt a királyi
gyermeket, akinek születését a csillag jelezte nekik. Az angyalok nem egy iskolai karácsonyi
elıadás fényes kellékei közé tartoztak, hanem emberileg felfoghatatlan, mégis megtapasztalt,
leírhatatlan valóságként jelentek meg. A kisded Jézus pedig egy szegény családba érkezett
különleges gyermek volt. Csupa hétköznapi valóság és csupa érthetetlen esemény, csoda
történt Betlehem mezején.
Mindig így van ez, amikor Isten belép a világba, amikor a Teremtı találkozik
teremtményeivel. Ezért is nem tudnak sokan mit kezdeni a hittel, Istennel, egyházzal….
A bölcsek utánajártak mindennek, mert kerestek valamit, ami kielégítheti az ember vágyát
Isten és az örök élet után. Mást kerestek, mást találtak, de megtalálták, amire szükségük volt.
Isten emberi formában jelent meg Jézus Krisztusban, hogy megkeressen minket. Késıbb
értették meg ezek az emberek, hogy nem ık találtak valakit, hanem ez a Valaki, Isten találta
meg ıket.
Ma egy értékorientált világban, ahol mindent az ár/érték arány hányadosával mérünk, talán
így lehetne leírni a történet hozamát:
I. Mit nyerek Jézussal?
1. Értelmes életet
Pénz, hatalom és karrier helyett emberi sorsokat tehetek szebbé, boldogabbá.
2. Értékrendet
Kiüresedés, elfásultság, depresszió helyett tartást és méltóságot ad.
3. Folyamatos fejlıdést

Az emberi hazugságok győrőjébıl kitörést az isteni igazságok megismerése és
elsajátítása által (bibliaórák, istentiszteletek…)
4. Társakat és barátokat
Olyan emberi közösséget, melyet nem az érdek tart össze, hanem a szeretet.
5. Anyagiakat
Isten megígérte, hogy gondot visel az Övéirıl.
6. Természetfeletti tapasztalatokat/Csodákat
Mivel Isten természetfeletti, ezért nem kell máshol hazug álmokban és
jóslásokban keresni azt, amit úgyis csak İ tud megadni.
II. Mibe kerül mindez?
1. Meg kell változni, mert enélkül nem megy
A megtérés és újjászületés nem azonos a vallásos formákkal.
2. Idı és befektetés
Bibliaolvasás, imádkozás, gyülekezeti közösség sok elpocsékolt tevékenység
(felesleges tv, internet, kocsma, szórakozóhely) helyett
3. Szolgálat („ingyen” munka)
Mások gazdagodnak a mi „kárunkra” és mi mégis nyerünk rajta, mert ezáltal
épülnek be a tanultak az életünkbe.
4. Anyagiak
A keresztyénség pénzbe is kerül, (adományok, tized…) de rájövünk, Isten
mindezt ránk fordítja.
5. Üldöztetések, kellemetlenségek
Az igazság létezik, csak a hazugságot kell kitalálni. A hazugság viszont
nehezen viseli az igazságot.
6. Elkötelezettség
Jézus a haláláig elkötelezte magát érted. Ezért mindaz, amit adni akar, csak
Felé elkötelezett élettel nyerhetı el.
Végkövetkeztetés (Konklúzió)
Így is, úgy is fizetünk Valakinek! Valamire elmegy az életünk, az idınk, a
pénzünk, a kapcsolataink, az elkötelezettségünk vagy éppen annak hiánya.
MUTASSATOK ENNÉL JOBBAT!!!!!!
A karácsony arról a szeretetrıl szól, amit Isten ad Jézusban az embernek, aminél jobbat
sehol sem találhatsz. Fogadd el napról napra Tıle!

Sándor Frigyes

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

Állandó gyülekezeti alkalmaink
Istentisztelet minden vasárnap de. 11 órától. Minden hó 1.vasárnapján családi istentisztelet.
Úrvacsoraosztás a hónap 2. és 4. vasárnapján istentiszteletünket követıen.
Gyülekezeti hitoktatás minden vasárnap 11 órától az istentisztelettel párhuzamosan a
parókia ifjúsági termében (óvodások és ált. iskolások részére).
Könnyőzenés istentisztelet minden szerdán 17.30-tól a parókia emeleti termében azoknak,
akik a megszokott alkalmaink mellett kötetlenebb formában és zenével szeretnék megélni
hitüket. (A gyülekezet kérésének megfelelıen az idıpontban változás lehet!)
Bibliaóra minden kedden 17 órától. ( Jelenleg Lukács evangéliumát tanulmányozzuk)
Felnıtt konfirmációi oktatás minden pénteken 15 órától.
Konfirmációi oktatás minden pénteken 16 órától (12 éves kortól).
Junior ifjúsági óra minden pénteken 16 órától (ált. isk. felsı tagozatosainak és
középiskolásoknak).
Senior ifjúsági óra péntekenként megbeszélés szerinti idıpontban (egyetemisták és fiatal
felnıttek részére).
Továbbra is hirdetjük a keresztyénség alapjait megismertetı Alpha kurzusunkat és a
Házassági kurzust a házasságra készülıknek, házasoknak és krízisben levıknek. A
kurzusok indítása a jelentkezık számától függ.
A kurzusok és alkalmaink ingyenesek, de önkéntes adományokat elfogadunk

Ádventi és karácsonyi alkalmak
december 5-én
december 6-án
december 6-án
december 13-án
december 15-én
december 16-án
december 18-án
december 20-án
december 20-án
december 24-én
december 25-én
december 26-án
december 27-én
december 31-én
január
1-én
január
3-án
január
6-án
december 13-án

10

órától egyházmegyei gyerek- és ifjúsági napot tartunk
karácsonyi ajándékkészítéssel egybekötve.
11 órakor (vasárnap) Szakács Tamás lelkész hirdeti Isten igéjét
16 órakor Szeretetvendégség (Szakács Tamás – Útmutatónk 2010)
11 órakor istentisztelet, melyet úrvacsoraosztás követ
17
órától bibliaórások karácsonya.
17.30 könnyőzenés karácsonyi alkalom
16
órától Ifjúság karácsonya.
11
órakor istentisztelet
17
órakor Nemzetközi Hangverseny a templomunkban áhítattal
16
órától Szentesti istentisztelet.
11
órától Karácsony 1. napi istentisztelet a gyerekek szolgálatával,
melyet úrvacsoraosztás követ.
11
órától Karácsony 2. napi istentisztelet, majd úrvacsoraosztás
11 órától istentisztelet, melyet úrvacsoraosztás követ
17 órától Óév esti istentisztelet
11 órától Újévi istentisztelet úrvacsoraosztással.
11 órától istentisztelet
11 órától Vízkereszt ünnepi istentisztelet.
16

órától Tiszaújvárosban istentisztelet a református templomban

Alkalmainkra minden testvérünket szeretettel várjuk!

Elvégzett és tervezett munkákról röviden
Templomunk tetőszerkezetének teljes felújítása, rekonstrukciója megtörtént. A közel 60
millió forintos költséget országos egyházunk támogatásából, pályázatokból, alapítványunk
támogatásából és gyülekezeti tagjaink adományaiból tudtuk finanszírozni. El kell mondani,
hogy közegyházunk támogatása nélkül nem tudtuk volna megvalósítani, mert minden
gyülekezeti erőfeszítés ellenére is 1 millió Ft alatt maradt a gyülekezeti támogatás mértéke.
A következı évben is szeretnénk folytatni a templom felújítását és emléktáblát szeretnénk
állítani a 60-as években meghurcolt Weiszer Elek lelkész és Király Lajos felügyelı
emlékének.

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 lehetıségük szerint támogassák gyülekezetünket a melléklet
csekken vagy személyesen történı befizetésükkel. Köszönjük!!!
Köszönjük az alapítványunkra befizetett adományokat.
Kérjük adójuk második 1%-ával támogassák gyülekezetünk alapítványát.
Alapítványunk neve: Erıs vár a mi Istenünk; adószáma 18437791-1-05;
OTP számlaszáma: 11734004-20448860, melyre a befizetı minden befizetett összeg után
adójóváírásra jogosult. Jövıre is, aki teheti, kérjük, jövedelemadója 1%-át ajánlja fel
Országos Egyházunknak, melynek technikai száma: 0035.

Gyülekezetünk honlapja: http://miskolc.lutheran.hu
Megjelent gyülekezetünk zenekarának könnyőzenei CD-je, ára 1.500 Ft/db
HIVATALI ÓRÁK:
LELKÉSZI HIVATAL:
hétfıtıl-péntekig 9.00-12.00 (3530 Miskolc, Hunyadi u. 8.) lehetıleg elızetes bejelentkezés
alapján tel/fax: 46/505-726
Szeretettel kérem, hogy a fenti telefonszámon jelezze, ha lelkigondozásra, betegúrvacsorára,
látogatásra vagy egyéb személyes találkozásra van igénye.

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

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

ERİS VÁR A MI ISTENÜNK !

