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„…mert szívünkbe áradt az Isten 
szeretete a nekünk adatott Szentlélek 
által.”           Róma 5,5 
 

 
Szeretett Testvéreim! 

 
   Lassan egy újabb esztendőt hagyunk a 
hátunk mögött. Van, aki szívesen emlékezik 
majd erre az évre, és van, aki minden

bizonnyal inkább felejteni igyekszik majd mindazt, amire ez az év 
emlékeztetheti. Egy biztos, a karácsonyi ünnep melegét, a szeretettel áthatott 
pillanatokat mindannyian várjuk és kívánjuk. Sokunkban ott él a gyerekkor 
mámoros, mesés karácsonyainak az emléke. Megjelennek előttünk szüleinkkel 
együtt töltött karácsonyi pillanatok. Visszaemlékezve régi karácsonyokra, van, 
akiben örömteli, van, akiben fájó érzéseket hoz fel a karácsonyi szeretet átélése. 
Egy biztos: ma is erre a szeretetre vágyakozunk. Ezért készülünk oly lázasan az 
ünnepre és igyekszünk minden hozzávalót beszerezni. Mire testvéreim kezükbe 
veszik és olvassák ezeket a sorokat, már mindenki karácsonyi lázban ég. A 
rádióban felcsendülnek a jól ismert dallamok, lassan a karácsonyfa is bekerül a 
helyére és a díszek az ágakra. Minden készen áll. Vagy mégsem? Mikor derül ez 
ki? Néhány nappal az ünnep után. Megint elmúlt az ünnepi szeretet hangulata, 
légköre. Na, de ez az élet rendje, most jön a szilveszter, aztán egy újabb év, és 
ismét minden újra kezdődik. Kár, hogy nem lehet megtartani ennek az ünnepnek 
a meghitt pillanatait. Igen, mi nem tudjuk megtartani, de valójában még 
létrehozni sem. Miért? Erre szeretném a Testvérekkel közösen keresni a választ 
a fenti képen jelképesen megnyitott Szentírásból e rövid meditációval. 
    Isten a teremtéskor megformálta az embert a föld porából, majd belelehelte a 
maga Lelkét (Szellemét), és amikor a Lélek átjárta az anyagot, lett az ember élő 
lélekké, személyiséggé. Mindez mutatja az ember kétféle módon való kötődését. 
Egyrészt kötődik az anyagi világhoz, ebből táplálja testét, tartja fenn fizikai 
képességeit, mellyel formálja, alakítja az őt körülvevő világot. Másrészt kötődik 
a szellemi világhoz, melyből szellemiségéhez kap erőt. Ezen a ponton 
kapcsolódunk Isten szellemi világához és vehetjük fel rajta keresztül az 
életünket fenntartó szellemi/lelki „táplálékot”. Az emberi szellem tápláléka, 
szellemi/lelki kenyere a teremtő Isten szava. Isten igéje, kijelentése nem más, 
mint a Biblián keresztül megszólaló Isten üzenete. A Szentírás tanítása szerint az 
ember az Istennel való személyes, örömteli kapcsolatra lett teremtve. Ebből a 
kapcsolatból táplálkozva kell gyakorolnia hatalmát az anyagi világ felett, 



melynek egyrészt maga is része, és ezáltal képes benne megvalósítani a maga 
feladatát. 
    E kettő találkozásában formálódik az ember személyisége, jelleme, 
pszichikai/lelki valósága. Bármely oldalon fellépő szakadás, hiányállapot súlyos 
következményekkel jár személyiségünket illetően. Testi oldalról a táplálkozási 
hiány gyomorfájáshoz, fejfájáshoz vezet, az anyagiak egyéb hiánya feszültséget 
indukál. A szellemi oldalról fellépő hiány ugyancsak feszültséget, 
ingerlékenységet, kiégett életet, családi konfliktusokat, az élet 
értelmetlenségének érzését és ebből fakadó tüneteket produkál, melyet sok 
esetben az anyagi világ oldaláról próbálunk kezelni, pl. nyugtatóval, vagy 
egyszerűen valamivel elbódítjuk magunkat.  
   Mi lenne az igazi megoldás? Visszatérni Ahhoz, aki szeretetét meghirdette a 
Betlehem mezején nyájukat legeltető pásztoroknak. Visszatérni Ahhoz, aki 
szeretetét megbizonyította abban, hogy a pusztulásba rohanó emberiségnek 
utánament, és életét adta érte a Golgota keresztfáján. Visszatérni Ahhoz, aki 
Pünkösdkor kiárasztotta szeretetét azok szívébe, akik koldusként álltak oda Isten 
elé, szeretetre, őszinte, Istennel való közösségre szomjazva. Megtörtént a csoda, 
mert szívükbe áradt az Isten szeretete, és ez ma is elérhető valóság. Erre a 
csodára hívunk mindenkit Ahhoz az élő Istenhez, aki ma is megteszi ezt a csodát 
azok életében, akik erre vágynak. Akkor nemcsak a karácsonyi hangulat 
költözik be, hanem maga az isteni szeretet vesz lakozást az emberi szívben, 
mely egy életre szól, és nem néhány múló napra. 
 
    Ezekkel a gondolatokkal kívánok áldott, megélt karácsonyi szeretetet és 
Istenben gazdag, békés új esztendőt!  
 

Sándor Frigyes 
ev. lelkész 

 
Alpha kurzus 
 
A napokban fejeztük be a már negyedik alkalommal megtartott Alpha 
kurzusunkat, melyet életújító alkalomnak neveznék azért, hogy könnyebben 
megértsük a fontosságát. Az eltelt időszakban közel 200 embernek jelentett 
valóban életét meghatározó és megújító lehetőséget. Szeretnénk folytatni, és 
felajánlani a következő kurzust, melynek kezdési időpontja a jelentkezők 
számától függ. Aki szeretne élni vele, vagy érdeklődik iránta, kérem, küldje el 
nevét, címét, életkorát, írja rá a papírra, hogy Alpha, és a kurzus indulásáról 
tájékoztatót küldünk. Nem kérünk semmilyen elkötelezettséget és a jelentkezés 
semmire nem kötelez. Az alkalmon való részvétel nyitott, azaz nem csak 
evangélikusokat, hanem más felekezetűeket vagy sehová nem tartozókat is 
szeretettel várunk. Az alakalom nem „vallásoskodó”, hanem életszagú egyházi 
alkalom. 
 



 
 
Állandó gyülekezeti alkalmaink 
 
Istentisztelet minden vasárnap d.e. 11.00 
Úrvacsoraosztás a hónap 2. és 4. vasárnapján istentiszteletünket követően, 
későbbiekben terveink szerint minden istentisztelethez kapcsolódóan  
Bibliaóra minden kedden 17 órától  
Konfirmációi oktatás minden pénteken 16 órától (12-14 éves korosztály 
részére) 
Gyülekezeti hitoktatás minden vasárnap 11 órától az istentisztelettel 
párhuzamosan a parókia gyerek és ifjúsági termében (óvodások és ált. iskolások 
részére) 
Junior ifjúsági óra minden pénteken 16 órától (középiskolás korosztály 
részére) 
Senior ifjúsági óra minden pénteken 18.30-tól (20-as és 30-as korosztály 
részére) 
 
 
Ádventi és karácsonyi időszakban 
 
december  10-én 10 órát         Egyházmegyei gyerek- és ifjúsági nap az Izsóp   
                                                együttes szolgálatával 
december  13-án 17 órától      Bibliaórások karácsonya  
december  16-án 16 órától      Ifjúság karácsonya 
december  18-án 11 órától      Istentisztelet a Diósgyőri Vasas Vegyeskar          
                                                szolgálatával 
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     Karácsony 2. napi istentisztelet, melyet  
                                                úrvacsoraosztás követ 
december   31-én 17 órától     Óév esti istentisztelet 
január          1-én 11 órától     Újévi istentisztelet, melyet úrvacsoraosztás követ 
január          6-án 11 órától     Vízkereszt ünnepi istentisztelet 
 
 
Tiszaújvárosban 
  
december   18-án vasárnap      9.30 órától istentisztelet úrvacsoraosztással 
 
 

Alkalmainkra minden testvérünket szeretettel várjuk! 
 



Elvégzett és tervezett munkák röviden 
Idén sikerült a temetőben kicserélnünk a főút melletti több mint 100 m hosszú 
kerítést, mely a temető védelmi és esztétikai követelményeknek egyaránt 
megfelel. Felújítottuk a temető-gondnoki lakást, és tervezzük a temető többi 
kerítésének a felújítását, valamint a temetői világítás korszerűsítését. 
Idén is folytattuk templomunk felújítását, mely kívülről nem látható, mivel a 
szükséges javítások a torony belső részében történtek. Alpin-technikával a 
torony külső elváló, életveszélyes elemeit sikerült megnyugtató módon 
kijavítani, és helyükre illeszteni. Folytatjuk templomunk felújítását a következő 
évben is. 
 
 
Köszönetnyilvánítás 
 
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. 
 
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, melyre minden befizetett összeg után adójóváírásra jogosult: 
11734004-20448860 
 
Jövőre, aki teheti, jövedelemadója 1%-át ajánlja fel Országos Egyházunknak, 
melynek technikai száma: 0035 
 
 
Gyülekezetünk honlapja:  http://church.lutheran.hu/miskolc 
 
Hivatali órák: 
 
Lelkészi Hivatal:       
Telefon: 46/505-726 
 

hétfőtől péntekig   9.00 – 12.00  

Gondnoki Hivatal:  
Telefon: 46/505-727   
 

hétfőtől péntekig   9.00 – 12.00 

Szeretettel kérem, hogy a fenti telefonszámokon jelezze, ha lelkigondozásra 
vagy egyéb személyes találkozásra van igénye. 


