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„… és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét ...” 

János 1,14 

Kedves Testvérek! 

   Valószínű, hogy mindannyian olvastunk már, 

olyan régebben íródott levelet vagy 

dokumentumot, amelyben alig ismert szavakkal 

találtuk szembe magunkat. A Biblia olvasása 

során  is  tapasztalhatunk hasonlót. Ilyen lehet 

pl. a fenti mondatnak a dicsőség szava. Ma 

egészen mást értünk ezen a kifejezésen, mint 

amit valójában jelent. A szó, hogy dicsőség azt 

jelenti, hogy a számunkra láthatatlan Istenből 

valami láthatóvá és megtapasztalhatóvá vált 

ebben a földi világban. 

           

 

    2000 évvel ezelőtt a Római Birodalomban adóösszeírás történt. A rendeletnek 

megfelelően mindenkinek a születési helyén kellett megjelennie 

„adatfelvételre”. Ezért került József és Mária is egy júdeai provincia városába, 

Betlehembe. Mária és József a császári parancs mellett egy mennyei üzenet 

birtokában indult útnak. Ez a mennyei kijelentés nem volt más mint, hogy 

Mária, Isten Fiát fogja megszülni erre a világra. Mialatt Betlehemben 

tartózkodtak Mária valóban meg is szülte a gyermeket, akit Jézusnak neveznek. 

(Jézus név jelentése: Szabadító) 

   Jézus születését sok szokatlan esemény vette körül. Ilyen különös történést 

tapasztaltak a pásztorok, akik a mezőn legeltették a nyájukat. Egyszer csak 

furcsa angyali jelenést láttak és hallották, hogy megszületett egy kisgyermek, aki 

az Isten Fia és a világ Megváltója. Ő lesz az, aki a világ és az emberiség 

problémáira megoldást kínál.  

  Ezalatt 2000 km-es utat tettek meg a keleti bölcsek, csillagászok, akik egy 

rendkívüli csillag nyomába szegődve találták meg a gyermeket. 

   Jeruzsálemben, Nagy Heródes király is értesült a különleges gyermekről és 

úgy gondolta, hogy egy „riválissal” szemben időben kell fellépnie. Mai 

ismereteink szerint 35-45 kisgyermeket mészároltak le a király parancsára. 

   Jézus születésének története máig nem ért véget. Ez a karácsonyi történet átírta 

a világ történelmét. Még időszámításunk alapját is Jézus születése adja.            

 



Személye, tanításai máig lenyűgözőek (dicsőségesek) és a ma embere is nap 

mint nap szembesül ezzel az isteni dicsőséggel. Az emberi nyomorúságra 

egyedül Nála van a gyógyír (dicső személyében), bár megoszlanak Róla a 

vélemények. Ma is sokan csak halogatják a döntést, az elköteleződést Isten 

Dicső Fia mellett, de vannak olyan XXI. századi keresztyének is, akik életüket 

adják Őérte a világ számos országában: Szíriában, Iránban, Egyiptomban, 

Kínában….  Vajon miért?  Mert látták és látják az Ő dicsőségét, megtapasztalták 

és tapasztalják életükben az Ő jelenlétét.   

  Ennek a dicsőséges, Istennel járó életnek a megélésére hívjuk Testvéreinket, a 

közelgő Ünnep alkalmából.    

Sándor Frigyes ev. lelkész 

Istentől áldott Karácsonyi Ünnepeket és boldog, békés újesztendőt kívánnak  

a Gyülekezet Lelkészei és Vezetősége! 

 
Örömmel tudatjuk Testvéreinkkel, hogy templomunk egy Európai Uniós projekt 

keretéből 72 millió forintból megújulhatott. Ebből a pénzből sikerült az 

Országos Egyháznak (Budapestről) templomunk teljes külső homlokzatát 

felújíttatnia, a toronyórát megjavíttatnia, nyílászárókat cseréltetni, illetve 

javíttatni. A templomudvar térburkolatát, amit nagyon szerettünk volna 

kicseréltetni sajnos nem sikerült megvalósítani, de újra aszfaltozták. 

 

Most néhány külön alkalomra szeretnénk a testvérek figyelmét felhívni. 

 

December 10-én 18 órától a Művészetek Házában, gyülekezetünk IHS 

újgenerációs dicsőítő együttese és vendégeinek karácsonyi koncertje lesz 

„Reménység” címmel. A belépés díjtalan! Hívogassunk másokat is!   

       

December 13-án 10 órától az istentisztelet végéig (kb.12:30-ig) Gyermek-

csendesnap lesz, karácsonyi ajándékkészítéssel egybekötve. 

December 19-én 17 órától lesz templomunkban a gyülekezet Luther kórusának 

karácsonyi koncertje.  A belépés díjtalan! Hívogassunk másokat is!  

 

December 19-én ÁDVENT BUDAPESTEN címmel a Planetáriumban 

megtekintjük a „Betlehemi csillag” előadást és a nap folyamán lehetőség lesz a 

„Budapesti Vásárban” a Vörösmarty téren vásárlásra és nézelődésre. A 

részvételi díj: 5.3oo Ft/fő – mely tartalmazza: az autóbusz költségét és a 

belépőjegyet is.  Indulás 7:30-kor, a várható érkezés19-20 óra között. 



 

Istentiszteletek: 

 

december  20.    11.00    Istentisztelet Advent 4. vasárnapján 

december 24.    16.00    Szentesti istentisztelet 

december 25.    11.00    Karácsony 1. napján istentisztelet  a  gyerekek                  

                                       szolgálatával melyet, úrvacsoraosztás követ 

december 26.     11.00     Karácsony 2. napján istentisztelet  

                                         úrvacsoraosztással 

december  27.    11.00     Istentisztelet, melyet úrvacsoraosztás követ 

december 31.    17.00    Óév esti istentisztelet  

január      01.    11.00    Újévi istentisztelet úrvacsoraosztással  

január       03.    11.00     Családi istentisztelet (születésnaposok köszöntése) 

január       06.    11.00     Vízkereszt ünnepi istentisztelet 

december 13-án 16 órától a Tiszaújvárosi református templomban lesz 

evangélikus istentisztelet úrvacsoraosztással.   

 

Bibliaóra – Bibliai kalandozások minden kedden 17 órától a földszinti 

Bibliaórai teremben. Alkalmanként bemutatunk egy-egy bibliai könyvet és 

segítséget adunk annak megismerésére. 

Énekkari próba - minden csütörtökön 17 órától az emeleti Tanácsteremben.  

Konfirmációi oktatás – péntekenként 16 órától a 12-18 év közötti fiatalok 

részére.  

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

sajátíthatóak el a keresztyén élet alapjai. 

Gyermek hitoktatás - minden vasárnap a tanév ideje alatt az istentisztelettel 

párhuzamosan óvodás és iskolás gyermekek számára. Ez az óra kiválthatja az 

iskolai Hit és erkölcstan tantárgyat is.  

 



Keresztyén Hitünk Alapjai  (Felnőtt Hitoktatás) címmel hirdetjük meg 2016. 

február 5-én, pénteken 17:30 órai kezdettel induló sorozatunkat. Ennek 

elvégzése után lehetőség nyílik a résztvevők számára a felnőtt keresztelésre, 

konfirmációra. Egyben jó felkészítő alkalom az esküvő előtt állók párok részére 

is. Hívjuk és várjuk továbbá mindazokat, akik hitüket és ismereteiket szeretnék 

mélyíteni, bővíteni. Érdeklődni és jelentkezi a Lelkészi Hivatalban vagy a 

gyülekezeti alkalmakat követően személyesen, illetve telefonon vagy e-mailben 

is lehet. 

Alkalmainkra minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

Szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik eddig is támogatták 

gyülekezetünket és egyházunkat, mind pénzbeli adományaikkal, mind az 

alapítványunkra utalt második 1%-kal, vagy személyi jövedelemadójuk 1%-

ával.  

Kérjük, hogy a továbbiakban is támogassák gyülekezetünket, havi 500 vagy 

1000Ft-os egyházfenntartói járulék befizetésével, vagy amit jó szívvel tudnak 

adni. A gyülekezeti tagok anyagi támogatása nélkül a gyülekezet nem tud a 

működőképes maradni. Ezeket az összegeket különböző módon lehet befizetni. 

Költség nélküli személyes befizetéssel vagy átutalással, vagy csekkel (kérésre 

küldünk) OTP számlaszámunk: 11734004-20010654.  

Köszönjük az alapítványunkra eddig befizetett adományokat is. 

Kérjük, adója második 1%-ával támogassa 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:   www.lutheran.eu  

Hivatali órák: 

Lelkészi Hivatal:           keddtől  péntekig  9.30 – 12.00 és kedden 15.00 – 17.00 

                                      Tel/fax: 46 505-726   vagy   +36  06 20 824 32 22 

Gondnoki Hivatal:       keddtől  péntekig   9.30 – 12.00 és kedden 15.00 – 17.00 

                                     Tel/fax: 46 505-727   vagy   +36 06 20 620 29 22 

Temető Gondnokság:  keddtől péntekig     9.00 – 12.00 és kedden 12.00 – 14.00 

                                     Tel: +36 20-824-39-76  

http://www.lutheran.eu/

