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Elég neked az én kegyelmem,
mert az én erőm erőtlenség
által ér célhoz.
2Kor 12,9a

Kedves Testvérem!
Közel kétezer esztendővel ezelőtt ez a néhány vonallal rajzolt hal a keresztyének
ismertetőjele volt. A hal szó görögül
I Kh Th Ü SZ. Ezek a kezdőbetűk pedig
egy görög mondat első betűit: Iészusz Khrisztos Theosz hÜjosz Szótér, azaz Jézus
Krisztus Isten Fia Megváltó. Erre azért volt szükség, mert ha valaki nyíltan
megvallotta Krisztusba vetett hitét, az az életével fizetett érte. Ellenben a porba rajzolt
halból (amely természetesen nem tartalmazta a görög betűket!) a másik keresztyén
azonnal tudta, hogy lelki testvére áll mellette.
Azt mondhatjuk, régi történet, ez már csak a múlté. Valóban?
A napokban keresett és kért valaki segítséget, akinek egy távoli országból kellett
elmenekülnie, mert a muzulmán vallásból keresztyén hitre tért. Szeretne itt teológiát
tanulni, és ezt követően népe felé Jézusról bizonyságot tenni. A hogyant még nem
tudja, mert a visszatérés hazájába az ő kivégzését jelentené.
Vajon miért fontos egy huszonéves fiatalnak ennyire a hite és Jézus személye?
Azért, mert rájött: Jézus nélkül sem az életének, sem ennek a világnak nincs jövője.
Mi európaiak sajnos már messze vagyunk ettől a hitbizonyosságtól; ez meg is látszik
rajtunk és egész Európán. Azt mondjuk, válságban a gazdaság, pedig valójában nem a
gazdaság, hanem az ember van válságban.
Lehet, hogy ez a távoli országból jött fiatalember majd rádöbben, hogy nem csupán
a hazájába kell eljuttatni az evangéliumot, hanem újra ide Európába, Magyarországra
is. Elsősorban nem a szavakat, hanem a megélt életet. Ehhez pedig bátor, nyitott
szívű, elkötelezett emberekre van szükség, akiket Isten felhasználhat életük,
családjuk, nemzetük megújításában. Istentől jön az erő, miénk a Rá hagyatkozó szív,
de közös a győzelem, magunk örömére és Isten dicsőségére.

Reménység Fesztivál – Budapest 2012. június 1-2-3
Papp László Sportaréna
A Billy Graham Evangélizációs Társaság és a Magyarországi Történelmi Egyházak
közös szervezésében egy 3 napos evangélizációs sorozat kerül majd megrendezésre,
ahol Franklin Graham fog igét hirdetni, de mi magunk is aktívan részt vehetünk
benne. Egy közel 1.000 fős énekkar szerveződik ezekre az estékre, melyet a különböző
gyülekezetek kis helyi énekkarai együtt fognak alkotni. Mi is elkezdtük gyülekezeti
énekkarunk szervezését ahova bárki bekapcsolódhat, aki szívesen énekel. Az énekkari
próbákat keddenként 18 órától tartjuk. Az énekkar vezetését Halmainé Újvári Mária
karvezető vállalta, akinek szakértelme és tapasztalata garancia a méltó felkészülésre.
A többi rajtunk áll. Ha szívesen énekel, ne hagyja ki, mert lehet, hogy életében ez az
egyetlen lehetőség, hogy egy 1.000 tagú énekkar tagja legyen a budapesti arénában,
ahol 10.000 ember előtt szolgálhat énekével.
Másrészt sokan szeretnének önmagukért, családjukért, hazájukért tenni, de nem
tudják, hogyan is beszéljenek Jézusról, mit is mondjanak, hogyan hívogassák
szeretteiket Jézus közelébe és hiányzik a bátorságuk is ahhoz, hogy bárkit is
megszólítsanak. Ebben is szeretnének segíteni azoknak, akik veszik a fáradságot és
részt vesznek egy 3 alkalomból álló képzési sorozaton. Ehhez ajándék oktatói
csomagot kaptunk és közösen fogjuk az alkalmakon megismerni a benne foglaltakat.
Erre minden testvérünknek, vagy a pénteki, vagy a vasárnapi napokon lesz
lehetősége. A pénteki képzési alkalmakat április 13, 20 és 27-én este fél 6-tól 8-ig az
emeleti Tanácsteremben tartjuk. A vasárnapi alkalmakat április 15, 22, 27-én
vasárnap 10-12 óra között tartjuk a Templomunkban.
Június 1-2-3-i napokon autóbuszokat indítunk Budapestre. A Billy Graham Misszió
jóvoltából ezeknek az utaknak csak a töredék útiköltségét kell kifizetni. Az első napon
résztvevők az útiköltség 10%-át, a második napra érkezők a 30%-át a harmadik napra
jelentkezők pedig 20%-át fizetik az utazásnak. Mindez azért, hogy néhány száz
forintból eljuthasson bárki erre a rendezvényre és elhozhassa olyan családtagját,
ismerősét, akit szeretne Jézushoz közelebb vinni. Kérjük, már most jelentkezzen!
Május 25-én pedig Gyerek-fesztivál lesz Budapesten gyermekeink, fiataljaink
számára. Erre is buszt szeretnénk indítani, amire már szintén lehet jelentkezni.
Ne feledjük, hogy amit ajándékba kapunk, vagy töredék pénzért, azért valakik
komoly árat fizettek és fizetnek. Ami látszólag ingyen van, az komoly áldozatába és
pénzébe került sokaknak. A legjobban akkor becsüljük meg, ha élünk velük.
Vegyük nagyon komolyan, hogy az egyéni életválságokból, a családi krízisekből, a
felbomló házasságokból, a munkanélküliségből, gazdasági válságból, társadalmi
problémákból csak egyetlen kiút van. Úgy hívják: JÉZUS. Ha kétségei vannak efelől,
jöjjön és ismerje meg, ha pedig már tudja az igazságot, akkor jöjjön és segítsen, hogy
mások is megismerhessék. Az életünk és az örök életünk fordul meg ezen, ez nem
játék és vallásos szöveg, hanem ez a VALÓSÁG.
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„Hozz egy barátot!”-András-misszióról a vasárnapi
istentisztelet keretében (minden résztvevő ajándékot kap)
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Virágvasárnap, melyen úrvacsoraosztást tartunk
Nagycsütörtök esti úrvacsorai istentisztelet
Nagypénteki istentisztelet úrvacsorával
Passiói istentisztelet
Húsvét ünnepe, melyen úrvacsoraosztást tartunk
Húsvét második napja, melyen úrvacsoraosztást tartunk
Mennybemenetel ünnepe
Konfirmációi vizsga és úrvacsorai istentisztelet
Pünkösd ünnepe, melyen úrvacsoraosztást tartunk
Pünkösd 2. napja, melyen úrvacsoraosztást tartunk
Szentháromság ünnepe
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Tiszaújváros „Húsvéti” úrvacsorai istentisztelet

Keresztyén Élet és Tanúságtétel Tanfolyam
Reménység Fesztivál – felkészítő alkalmai (minden résztvevő ajándékot kap)
április 13, 20, 27 péntek
17.30-20.00 Parókia emeleti Tanácsterme
április 15, 22, 29 vasárnap 10.00-12.00 Templom (istentiszteleti keretek között)
Istentiszteletek
Minden vasárnap 11 órától tartunk istentiszteletet, melyet a hónap 2. és 4.
vasárnapján úrvacsoraosztás követ.
A tanév folyamán minden pénteken 17.30 órától könnyűzenés istentiszteletet tartunk.
Gyülekezeti hitoktatás
Iskolai időszakban a vasárnap délelőtti istentisztelettel párhuzamosan óvodások és
általános iskolások részére a bibliaórai teremben.
Gyerekek Fesztiválja
Május 25-én egy tartalmas együttlétre szeretettel várjuk gyermekeinket és
fiataljainkat.
Konfirmáció
Május 20-án 10 ! órakor konfirmációi vizsga, utána konfirmációi istentisztelet. (Az
ősszel kezdődő konfirmációi oktatásra már lehet jelentkezni!)
Egyházkerületi Missziói Nap
Idén a missziói nap május 19-én kerül megrendezésre Százhalombattán. Kellő számú
jelentkező esetén autóbuszt indítunk.
Jótékonysági hangversenyek az orgonánkért ápr. 5. 18.30 és ápr. 6. 18.00

Nyári egyházmegyei gyerek- és ifjúsági tábor
Idén is szervezzük fiataljaink számára nyári tábort Nyíregyházán. Érdeklődni
internetes honlapunkon és a Lelkészi és Gondnoki Hivatalban lehet.
Alpha kurzus
Általában 10 pénteki (17.30-20h) alkalomból és egy szombati napból áll, az „Élet nagy
kérdései” címmel. Ezáltal a hitbeli hiányosságok jó közösségben, sok énekkel és
vidámsággal, bensőséges légkörben pótolhatók. Egy hely, ahol megtalálható mindaz,
amit eddig hiába keresett. Találkozás Istennel, mely átalakítja életét, és hozzásegíti az
igazi boldogság megtalálásához. A következő kurzus tervezett időpontja
szeptember második felében a parókia emeleti termében. Már most
jelentkezzen!
Egyházi társas útjaink:
BELEDI-TÓ ISZTRIAI ÜDÜLÉSSEL

2012. június 18-23.

SZENTFÖLDI LÁTOGATÁS ÉS PETRA

2012.október 18-25.

Részletes program és tájékoztató az internetről vagy a Lelkészi és Gondnoki Hivatalban
kérhető!

Gyülekezetünk honlapja: www.lutheran.eu
Jövedelemadója első 1%-ával támogathatja Országos Evangélikus Egyházunkat,
melynek technikai száma: 0035
Jövedelemadója második 1%-ával támogathatja gyülekezetünk „Erős vár a mi
Istenünk” alapítványát, melynek adószáma: 18437791-1-05 a már felajánlott 1%okat nagyon köszönjük.
Kérjük, hogy egyházfenntartói járulékával támogassa továbbra is gyülekezetünket,
hogy Isten igéje még sokáig hangozhasson és gyülekezetünk működhessen!
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:
MISKOLCI

46 505 727

EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

3530. MISKOLC, HUNYADI U. 8.

