
 

 

                HÚSVÉTI KÖRLEVÉL 

                2013 

Ámde Krisztus feltámadt a 

halottak közül, mint az 

elhunytak zsengéje. 

                                     1Kor 15,20

12Ha pedig Krisztusról azt hirdetjük, hogy feltámadt a halottak közül, hogyan mondhatják közületek némelyek, 

hogy nincs halottak feltámadása? 13Hiszen ha nincs a halottak feltámadása, akkor Krisztus sem támadt fel. 14Ha 

pedig Krisztus nem támadt fel, akkor hiábavaló a mi igehirdetésünk, de hiábavaló a ti hitetek is. 15Sőt Isten 

hamis tanúinak is bizonyulunk, mert akkor Istennel szemben arról tanúskodtunk, hogy feltámasztotta a Krisztust, 

akit azonban nem támasztott fel, ha csakugyan nem támadnak fel a halottak. 16Mert ha a halottak nem támadnak 

fel, Krisztus sem támadt fel. 17Ha pedig Krisztus nem támadt fel, semmit sem ér a ti hitetek, még bűneitekben 

vagytok. 18Sőt akkor azok is elvesztek, akik Krisztusban hunytak el. 19Ha csak ebben az életben reménykedünk a 

Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. 20Ámde Krisztus feltámadt a halottak közül, mint az 

elhunytak zsengéje. 1Kor 15,12-20 

Két magzat párbeszéde: 

Két kis magzat beszélget egy anyaméhben. Te hiszel a születés utáni életben? Természetesen. 

A születés után valaminek következnie kell. Talán itt is azért vagyunk, hogy felkészüljünk 

arra, ami ezután következik. Butaság, semmiféle élet nem létezik a születés után. Egyébként 

is, hogyan nézne ki? Azt pontosan nem tudom, de biztosan több fény lesz ott, mint itt. Talán 

a saját lábunkon fogunk járni, és majd a szájunkkal eszünk. Hát ez ostobaság! Járni nem 

lehet. És szájjal enni – ez meg végképp nevetséges! Hiszen mi köldökzsinóron keresztül 

táplálkozunk. De mondok én neked valamit: a születés utáni életet kizárhatjuk, mert a 

köldökzsinór már most is túlságosan rövid. De, valami biztosan lesz. Csak valószínűleg 

minden egy kicsit másképpen, mint amihez itt hozzászoktunk. De hát onnan még soha senki 

sem tért vissza. A születéssel az élet egyszerűen véget ér. Különben is, az élet nem más, mint 

örökös zsúfoltság a sötétben. Én nem tudom pontosan, milyen lesz, ha megszületünk, de 

mindenestre meglátjuk a mamát, és ő majd gondoskodik rólunk. A mamát? Te hiszel a 

mamában? És szerinted ő mégis hol van? Hát mindenütt körülöttünk! Benne és neki 

köszönhetően élünk. Nélküle egyáltalán nem lennénk. Ezt nem hiszem! Én soha, semmiféle 

mamát nem láttam, tehát nyilvánvaló, hogy nincs is. No, de néha, amikor csendben vagyunk, 

halljuk, ahogy énekel, és azt is érezzük, ahogy simogatja körülöttünk a világot. Tudod, én 

tényleg azt hiszem, hogy az igazi élet még csak ezután vár ránk. 

Keresztyénként élni ebben a világban nem elmélet és nem filozófia, mint sokan gondolják, 

hanem az egyedül működő élet és életforma.  Az élet bizonyítéka Jézus feltámadása.  Hitünk, 

történelmi tényre épül.  Jézus sírja ma is üres.  Se csontjait, se maradványait nem találták 

már akkor sem, amikor feltámadt a halálból, pedig ellenfelei szívesen bemutatták volna. 

Cáfolat ma sincs, csak gyenge próbálkozások, viszont a sok szemtanú bizonysága is igazolja 

Jézus feltámadását. Csak azért, mert mi ezt nem tapasztalhattuk meg, és emiatt nem hisszük, 

gyenge érv.  Jézus tanításai és példája ma is az egyedül jól működő életforma alapja. Jézus 

nem vallást, hanem életet ad ma is azoknak, akik Hozzá jönnek.  Mi evangélikusok, a jó hír  

tovább adói , ezt hirdetjük és nem kevesebbet:  AZ ÚR FELTÁMADT, HALLELUJA!  



ŐSZINTÉN ÖNMAGUNKRÓL ÖNMAGUNKNAK 

Ma elég sokat beszélünk az anyagiakról, mert mindannyian egyre kevesebb pénzből élünk. Sajnos ez az 

utóbbi időben fokozottan igaz gyülekezetünkre is. Több körlevelünkben kértük testvéreink anyagi 

támogatását, amit sokaknak ezúton is köszönünk.  Szeretném ismét arról tájékoztatni testvéreinket, hogy 

gyülekezetünk csak abból a pénzből tartja fenn magát, ami a Testvérek adományából befolyik. Az egyházi 

iskolák kapnak állami támogatást a gyerekek után, de ez nem vonatkozik a gyülekezetekre. Ezt azért fontos 

elmondani újra, mert a médiát hallgatva sokan félreértik az ott elhangzottakat, bár soha nem mondják, 

hogy a gyülekezeteket támogatja az állam, hanem mindig csak az egyházakról hallhatunk, ami nem egyenlő 

a gyülekezetekkel. Sokszor csak azt közlik a médiában, hogy mennyi pénzt kapnak az egyházak. Ez alatt az 

állami feladatot ellátó iskolákról és intézményekről (idősek otthona, fogyatékos gyerekotthonok…) van 

szó.  

2012-ben gyülekezetünkbe egyházfenntartói járulékból 1.867.890 Ft folyt be. Ehhez érkezett még 100.000 

Ft céladomány, 727.415 Ft adomány és 1.295.440 Ft perselypénz. Ez összesen 3.990.745 Ft. Ennyiből, 

kellene minden költséget fedezni gyülekezetünkben. Például a templom és parókia épületének a fűtését, 

világítását, a lelkészek a pénztáros és a temetőgondnok fizetéseit és azok járulékait.  Ennyiből kellene a 

gyülekezet szolgálati autóját fenntartani és üzemeltetni, hogy csak a nagyobb kiadásokat említsük, de van 

egyházmegyei és országos járulék is, amit szintén ki kell fizetnünk és 12 vasárnapi perselypénzt is tovább 

kell küldenünk az Országos Egyháznak. Emellett még sok –sok egyéb kiadásunk is van, mint postaköltség, 

vízdíjak a parókia épületében és a temetőben…. Az itt leírtakból is látszik, hogy ezeket a kiadásokat ebből 

a bevételből  képtelenség fedezni. Természetesen vannak pályázati lehetőségek is – lehet mondani – ami 

igaz, csak az abból befolyó pénzeket célirányosan kell felhasználni és szigorúan el kell számolni vele. 

Ehhez hozzá kell még tenni, hogy a pályázatokat meg is kell nyerni, másrészt csak épületek felújítására 

lehet benyújtani. Van még temetőnk is, szokták mondani. Jelenleg 1180 sírhelyünk van, ebből 563 

sírtulajdonosnak van elmaradása a temető fenntartási díjjal, ami azt jelenti, hogy 48%-nak van 

elmaradása, de 52% rendszeresen fizet. Ezzel szemben az egyházfenntartói járulék fizetése a 

következőképpen alakult. Nyilvántartásunkban jelenleg 884 cím szerepel, melyből 286 fizető és 598 nem 

fizető van. A fizetők aránya 32,3% azaz a gyülekezet harmada vesz részt a gyülekezet terheiben és 67,7% 

egyáltalán nem járul hozzá a gyülekezet fenntartásához. Tudjuk, hogy sokan nagyon nehéz 

körülmények között élnek, de a befizetett összegek nagysága mégis elgondolkoztató. Hiszen 9-en évi 500 

Ft-tal, 29-en évi 1.000 Ft-tal, 35-en évi 2.000 Ft-tal, 28-an évi 3.000 Ft-tal, 19-en évi 4.000 Ft-tal, 30-an évi 

5.000 Ft-tal, 32-en évi 6.000 Ft-tal, 56-an évi 10.000 Ft-tal és 29-en évi 20.000 Ft-tal vagy annál magasabb 

összeggel támogatják gyülekezetünket. 

Az így befizetett összegek és kiadásaink között az elmúlt évben több mint 8 millió forint volt a különbség. 

Emiatt kénytelenek voltunk eladni a temetőnk melletti egyetlen területünket 31 millió forintért. Ez azt 

jelenti, hogy még 2-3 év haladékot kaptunk az Úristentől, hogy saját lábunkra álljunk, vagy ennyi idő múlva 

gyülekezetünket fel kell számolni. Ez nagyon szomorú lenne több mint 217 év után. Ha a hiányzó 8 millió 

forintot durván 800 főre szétosztjuk az évi 10.000 Ft hozzájárulást jelentene Testvéreink számára, ami havi 

bontásban kb.1.000 Ft. Gyülekezetünk Presbitériuma úgy gondolja, hogy ez nem egy vállalhatatlan összeg, 

ha mindenki ezt az összeget befizeti a számára leginkább megfelelő módon, ahogy a mellékelt lapon ezt 

jelezi. Természetesen, akinek módjában áll nagyobb összeggel támogatni gyülekezetünket, annak ezúton is 

előre köszönjük, mert a havi 1.000 forintos hozzájárulás csak a gyülekezetünk legminimálisabb kiadásait 

fedezheti. Ezért tisztelettel és szeretettel valamint a gyülekezet iránti felelősséggel kérem Önt és családját, 

hogy a fent leírtak miatt amennyiben lehetősége van, és azt szeretné, hogy gyülekezetünk megmaradjon, 

legyen szíves kitölteni a mellékelt adatlapot és a támogatói nyilatkozatot és azt Húsvétig hozzánk 

visszajuttatni.   

 



Istentiszteletek: 

március 03.     11.00    Családi istentisztelet  
március 10.      11.00    Istentisztelet, melyet úrvacsoraosztás követ  
március 17.      11.00    Istentisztelet (barokk énekekkel és énekkari szolgálattal) 
március 24.     11.00    Virágvasárnapi, melyet úrvacsoraosztás követ                             
március 28.     17.00    Nagycsütörtök esti úrvacsorai istentisztelet 
március 29.     11.00    Nagypénteki úrvacsorai istentisztelet 
március 29.     17.00    Passiói istentisztelet 
március 31.      11.00    Húsvéti istentisztelet, melyet úrvacsoraosztás követ 
április    01.      11.00    Húsvét másodnapi istentisztelet, melyet úrvacsoraosztás követ 
 

március     24. 16.00 Tiszaújváros  „Húsvéti”  úrvacsorai istentisztelet 

Egyházunk és Történelmünk – előadás Dr. Gyulai Éva történész szervezésében  
Március 5-én  17 órától és 19-én 18 órától a földszinti Bibliaórai termünkben. 

Ószövetség szeminárium – március 23-én 10.00-16.30  Interaktív  formában 
sajátíthatóak el az Ószövetség összefüggései .  A képzés költsége: 2.500 Ft/fő,  ami a 
szünetekben teát, kávét és ebédet is tartalmaz. 
 
Haydn oratórium – március 26-án kedden 18 órakor a Templomban. 

Könnyűzenés istentiszteleteink: Minden pénteken 18 órai kezdettel. 

Bibliaóra minden kedden 17 órától a földszinti bibliaórai teremben. Segítség életünk 

egészséges és helyes értékrendjének kialakításához. 

Énekkari próba csütörtökönként 17.00-tól az emeleti Tanácsteremben.  

Gyermek hitoktatás - minden vasárnap az istentisztelettel párhuzamosan óvodásoknak   

és iskolásoknak.  

Konfirmációi oktatás: 12-18 év közötti korosztály részére péntekenként 16.00 órától 

Ifjúsági óra - minden pénteken 16 órától, ahol izgalmas témák keretében sajátíthatóak el a 

keresztyén, boldog és teljes élet alapjai.  

 

Istentiszteletek 
Minden vasárnap 11 órától tartunk istentiszteletet, melyet a hónap 2. és 4. vasárnapján 
úrvacsoraosztás követ. 
A tanév folyamán minden pénteken 18.00 órától könnyűzenés istentiszteletet tartunk. 
 
Gyülekezeti hitoktatás 
Iskolai időszakban a vasárnap délelőtti istentisztelettel párhuzamosan óvodások és általános 
iskolások részére a bibliaórai teremben. Az 1. az 5. és a 9. osztályosoknak lehetőségük lesz 
hitoktatást választaniuk szeptembertől, ezért kérjük, hogy ezt az iskola felé és felénk is 
jelezzék. Szeretnénk kérni az érintett szülőket, hogy 2013.március 17-én és május 5-én 
vegyenek részt istentiszteletünkön, amely után kb. 12 órától ezzel kapcsolatban rövid 
megbeszélést tartunk. 
 
Gyülekezeti tagságra felkészítő tanfolyam felnőtteknek 

A tanfolyam elvégzését követően felnőtt keresztelésre és konfirmációra lesz lehetőség. Az első 

alkalom március 22-én pénteken 17.00 – 17.45 lesz. 

Érdeklődni és jelentkezni a megjelölt elérhetőségeinken lehet. 

  



Konfirmáció 

Május 26-án 10 ! órakor konfirmációi vizsga, utána konfirmációi istentisztelet.  (Az ősszel 

induló  következő konfirmációi oktatásra már lehet jelentkezni!) 

Egyházkerületi Missziói Nap 

Idén az Északi Egyházkerületi csendesnap május 11-én kerül megrendezésre Kazincbarcikán.  

 

Gyülekezeti Munkatársképző Tanfolyam 
Kíván-e többet tudni a kereszténységről? Kész-e saját gyülekezetéért tenni is valamit? Akar-e 
beszélgetni hitünkről? A fenti kérdésekre választ kaphat és indíttatást a tenni akarásához. 
2013. szeptember második szombatjától kezdődően (szept.14) minden hónap második 
szombatján egész napos gyülekezeti munkatársképzést tartunk Miskolcon, a Hunyadi u. 8. sz. 
alatti gyülekezeti teremben.  
Előadóink : D.Szebik Imre ny.püspök, meghívott teológiai tanárok, pszichológusok, lelkészek.  
A cél hármas:  
a) Hit ismeretben való gazdagodás (teológiai alapképzés)  
b) Felkészítés különböző szolgálatokra (látogatás,beszélgetés, hívogatás)  
c)Személyes kérdésekre válaszadás 
Tandíj nincs, az alkalmakon való részvételt bizonyítvánnyal igazoljuk. Szombatonként 
egyszerű ebédet kínálunk. A képzés egyházunk akkreditált alkalma. Jelentkezni lehet 2013. 
május 31-ig a Lelkészi Hivatalban. 
Lelkészektől ajánló levél szükséges, a jelentkezőktől rövid önéletrajz életkor, iskolai 
végzettség és foglalkozás megadásával.  
 
Egyházi társas útjaink: 

LUTHER – ÚT         2013. április 27 – május 01.           

SZENTFÖLDI   ZARÁNDOKÚT     2013.november 8 – 14   

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:      keddtől  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   
                                           kedd                         12.00 – 17.00   
                                          Telefon/fax:46 505 727   mobil:  20 620 29 22 

Erős vár a mi Istenünk! 

http://www.lutheran.eu/

