HÚSVÉTI

KÖRLEVÉL

„Minden dolgotok szeretetben menjen végbe.”
1Kor 16,14

Ajándékok, amelyek nem kerülnek semmibe, de amelyekkel
gazdagíthatjuk környezetünket és magunkat is:
mondjunk egy jó szót; vigasztaljuk a betegeket;
barátságosan nyújtsunk kezet; óvatosan csukjuk be az ajtót;
az érdeklődőknek készségesen válaszoljunk; legyen időnk a segítséget kérőkre;
apróságoknak is örüljünk; mindenért legyünk hálásak; adjunk jó tanácsokat;
egy levél megírásával szerezzünk örömöt; apró túlzásokon ne rágódjunk;
jogos panaszt ne emlegessünk újra; ne tegyük szóvá, ha a másik hibázott;
fogadjuk el, ha háttérbe szorulunk; levert hangulatot ne vegyünk komolyan;
ne sértődjünk meg egy félresikerült szón; együttérzéssel forduljunk a
megalázottakhoz; egy-egy tréfás szóval szóljunk a gyermekekhez;
ismerjük el tévedéseinket; örüljünk a holnapi napnak;
ne vegyük fel újra a tegnap terheit; bizonyos dolgokra jó aludnunk egyet;
mindenkire szánjuk rá a kellő időt és gondot;
ne éreztessük másokkal, ha „rossz napunk” van;
és mindenkihez szeretettel forduljunk.
Minden mondattal egyetérthetünk. Minden mondatot helyeselhetünk, mégsem sikerül megélnünk
akkor, amikor szükség lenne rá. Miért? A szeretet Isten legbensőbb lényege. A szeretet isteni, és nem
emberi tulajdonság. Erre irányítja figyelmünket Jézus szenvedése. Isten szereti az embert, de az ember
gyűlöli az Istent, mert maga akar istenné válni. Másrészt Isten szeretetének közelében érzi meg az
ember, hogy nem tud szeretni. Ezért látni sem akarja, hallani sem kívánja. A Jézust kínzó tömeg abban
bízott, hogy fájdalmában mégis megtörik az Isten szeretete. A kereszten nem ez történt, hanem Jézus,
a szeretet királya, haláltusájában is értünk könyörög: Ember, szeretlek téged! Ez az a szeretet, amely
vagy megnyitja a szívünket Isten előtt, és belénk áradhat az Isten szeretete, vagy kiszáradó életünk
porba hull, majd idővel porrá is lesz. De nem kell így lennie, mert Jézus ma is szeret téged, érted is
meghalt a kereszten, hogy neked életed lehessen. Ember, az életnek van folytatása, és nem a sír a
végállomás, ezért nyílt meg a sír Húsvét hajnalán. Isten szeretetét ki lehet gúnyolni, meg lehet
köpdösni, de sem legyőzni, sem nélküle élni nem lehet. Mindez érted történt! Érted? Érted!
Minden kedves testvérünknek áldott Húsvéti Ünnepeket kívánunk!
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Virágvasárnap, melyet követően úrvacsoraosztást tartunk
Nagycsütörtök esti úrvacsorai istentisztelet
Nagypénteki istentisztelet úrvacsorával
Nagypéntek – Passió c. film közös megtekintése tanácstermünkben
Húsvét ünnepe
istentiszteletünket követően úrvacsoraosztást tartunk
Húsvét második napja
istentiszteletünket követően úrvacsoraosztást tartunk
Tiszaújváros Húsvéti úrvacsorai istentisztelet
Konfirmációi vizsga és istentisztelet
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Mennybemenetel ünnepe
Pünkösd ünnepe
Pünkösd 2. napjának ünnepe
Szentháromság ünnepe

Istentiszteletek
Minden vasárnap 11 órától tartunk istentiszteletet. A hónap 2. és 4. vasárnapján úrvacsoraosztás
követi.
Gyülekezeti hitoktatás
Istentisztelettel párhuzamosan a bibliaórai teremben.
Böjti sorozat
Április 3-7-ig minden nap 17 órától emeleti tanácstermünkben „Böjti gondolatok Johann Sebastian
Bach János passiója alapján” – Nagyváti Pál nyíregyházi orgonista szolgálatával.
Konfirmáció
Április 30-án 10 ! órakor. (Az őszi konfirmációi oktatásra már lehet jelentkezni!)
Junior ifjúsági óra
Minden pénteken 16 órától a földszinti bibliaórai termünkben.
Senior ifjúsági óra
Minden pénteken 18.30-tól a gyermek és ifjúsági termünkben.
Nyári egyházmegyei gyerek- és ifjúsági tábor
Budapesten július 3-7-ig. Jelentkezési határidő június 15. Részvételi költség 10000 Ft+ retúrjegy Bp-Mc.
Testvérgyülekezeti kapcsolat
Szeptember 1-5 között brassói testvéreink látogatása nálunk.
Alpha kurzus
12 alkalomból és egy szombati napból áll. Első alkalom szeptember 28-án csütörtökön 17-20 óráig.
Az élet nagy kérdései címmel felöleli életünk minden jelentős területét. Ezáltal pótolhatók a hitbeli
hiányosságok, jó közösség, sok ének és vidámság, bensőséges légkör. Egy hely, ahol megtalálható
mindaz, amit eddig hiába keresett. Találkozás Istennel, mely átalakítja életét, és elhozza az igazi
boldogságot.
Luther út
Október 20-25, mely érinti a reformáció szinte minden helyszínét. Érdeklődni és jelentkezni a Lelkészi
Hivatalban. Irányár : 60.000 Ft.
Gyülekezetünk honlapja: www..lutheran.hu/miskolc

Alkalmainkra minden kedves testvérünket szeretettel várjuk!
Hivatali órák:
Lelkészi Hivatal: hétfőtől péntekig 9.00 – 12.00
Gondnoki Hivatal: hétfőtől péntekig 9.00 – 12.00
Lelkészi Hivatal telefon/fax:
46 505 726
Gondnoki Hivatal telefon/fax: 46 505 727

Az Úr feltámadt!
Az Úr valóban feltámadt!

