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„Mert láttuk az ő csillagát, amikor 
feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk 
őt.”                 Máté ev. 2,2 
 

Szeretett Testvéreim! 
 
   Mindannyian készülünk a szeretet 
ünnepére, karácsonyra. Miről is 

beszél karácsony, mit is jelent az, hogy a szeretet ünnepe? Ilyen és hasonló 
kérdéseket tehetnénk fel, ha kevésbé kötne le bennünket az ajándékozásra való 
készülés lelkesedése. 
   Kétezer évvel ezelőtti esemény áll a képi ábrázolás mögött. Talán 
érthetetlennek és furcsának hathat a kiemelt bibliai idézet. Bölcsekről szól, 
akiknek az életében a változást egy furcsa égi jelenség tanulmányozása indította 
el. Mindez csak a kezdet volt. Tele voltak hamis elképzelésekkel Istenről, 
világról, önmagukról. Egy viszont jelentős volt bennük: kíváncsiak voltak. 
Annyira kíváncsiak voltak, hogy a fényesen világító, egészen közelinek ítélt 
csillag után indultak és egy pici gyermeket találtak Betlehem kis falucskájában. 
Ott újabb furcsa dolgokat hallottak a kisgyermekről: Ő az Isten Fia, aki 
megszabadítja az emberiséget bűnei fogságából. Ő az, akinek jelenlétében 
megváltozik az ember élete. Ennek a változásnak az eredménye: szabadság és 
szeretet. 
   A mai napig sok gyülekezet helyezte ezt a szimbólumot, a csillagot 
templomának tetejére, köztük mi is. A csillag a kíváncsiaknak szól: gyere, nézd 
meg! Én is erre bátorítok sokakat ezen a karácsonyon is, hogy jöjjenek, és 
nézzék meg, mi történik az egyház kapuin belül.  A bölcsek kisgyermeket 
találtak. A ma betérő éneklő gyülekezetet, örömteli alkalmakat talál, a 
középpontban a már felnőtté lett „kisdeddel”, Jézussal, az Isten Fiával. Haza 
lehet térni az ünnepi istentiszteletről: olyan szép volt minden. Gyönyörű 
hangulatú volt a szentesti alkalom, s ahogy megszólalt a „Mennyből az 
angyal…”, az szívet facsaróan szép volt; újraélhettük gyermekkorunk 
karácsonyi meghitt pillanatait. Ne álljunk meg itt. Ne csak a szeretet poharának 
a külsejét csodáljuk, igyunk is belőle. Jézus magát élő víznek, az élet vizének 
nevezte, és meghívta magához a szomjazót. A karácsony csupán a pohár 
ragyogása, a kezdet, de van folytatás, ahol az élet megújul, és megtelik 
örömmel, szeretettel és minden értelmet meghaladó békességgel. 
  

A karácsonyi találkozás és folytatás reményében szeretettel köszönti, és áldott 
ünnepeket kíván gyülekezetünk vezetősége. 



Megújuló Élet  - Megújuló Gyülekezet 
  
Nincs megújuló élet gyülekezet nélkül, de megújuló gyülekezet sincs megújuló 
életek nélkül. Ezt szeretnénk elősegíteni egy már-már megfásuló egyéni és 
társadalmi közegben a következő lehetőségek felkínálásával: 
 
Alpha kurzus, amit egyszerűen nevezhetnénk élet-kurzusnak is. Azért, mert a 
cél nem vallásos igazságok átadása, hanem életek megújulása. Az elmúlt évek 
tapasztalatai arról győztek meg, hogy minél többeket be kellene vonni ezekbe az 
alkalmainkba. Nem akarjuk ezt mi senkire sem ráerőszakolni, hiszen nem egy 
leértékelt árut kínálunk, hanem a legfontosabbat, csupán pénzt nem kérünk érte. 
Nem azért, mert értéktelen, hanem azért, mert nem tudnánk megfizetni. Ezért 
döntött így Isten, ezért ajándék mindez Istentől nekünk. Hogy működik, az 
biztos. Erre bizonyíték az a sok kétkedő ember, akinek az életében mégis 
megtörtént a „csoda”, a személyes találkozás élménye, mely megváltoztatta 
sokuk életét. 
 
Házassági kurzus, mely azoknak készül, akik házasság előtt, alatt, esetleg után 
vannak. Szeretnénk segítséget nyújtani azoknak, akik nem a médiában ábrázolt 
hamis emberi kapcsolatokra kívánják saját életüket alapozni, hanem a tiszta és 
őszinte szeretetre, a ma is legmodernebbre. Mindezt szinte baráti, családi 
légkörben, szakmai és személyes beszélgetésekkel. Erre várunk egyedülállókat, 
párkapcsolatban élőket, vagy csalódásaikat feldolgozni kívánókat. 
 
Istentisztelet lelkileg fiataloknak, azoknak, akik egy lelki megújulás után a 
megszokott alkalmaink mellett valami modernebb formában és zenével 
szeretnék megélni hitüket. Első alkalom: 2007. január 7. vasárnap 17 óra. 
 
A fenti kurzusok indítását februárra tervezzük. Érdeklődni és jelentkezni a 
Lelkészi és a Gondnoki Hivatalban személyesen vagy telefonon lehet. 
A kurzusok és alkalmaink ingyenesek, de önkéntes adományokat elfogadunk, 
amennyiben úgy ítéli meg, hogy másoknak is hasznos lehet. 
 
Állandó gyülekezeti alkalmaink 
 
Istentisztelet minden vasárnap d.e. 11.00 órakor 
Úrvacsoraosztás a hónap 2. és 4. vasárnapján istentiszteletünket követően, 
Gyülekezeti hitoktatás minden vasárnap 11 órától az istentisztelettel 
párhuzamosan a parókia gyerek és ifjúsági termében (óvodások és ált. iskolások 
részére) 
 
Istentisztelet lelki fiataloknak minden vasárnap 17.00  ÚJ alkalom 2007 január 7-től 



Bibliaóra minden kedden 17 órától  
Konfirmációi oktatás minden pénteken 16 órától  (12éves kortól) 
Junior ifjúsági óra minden pénteken 16 órától (középiskolás korosztály 
részére) 
Senior ifjúsági óra péntekenként megbeszélés szerinti időpontban (egyetemista 
korosztálynak) 
 
Ádventi és karácsonyi időszakban 
 
december    9.-én 10 órától      Egyházmegyei gyerek- és ifjúsági nap  
december  10.-én 11 órától      Hafenscher Károly szolgál istentiszteletünkön 
december  10.-én 16 órától      Ádventi szeretetvendégség – Új Liturgiánk (H.K.) 
december  14.-én 17 órától      Bibliaórások karácsonya  
december  15.-én 16 órától      Ifjúság karácsonya 
december  17.-én 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 és azt követően  
                                                 közös szilveszteri vidámságok 
január          1.-én 11 órától     Újévi istentisztelet, melyet úrvacsoraosztás követ 
január          6.-án 11 órától     Vízkereszt ünnepi istentisztelet 
 
 
Tiszaújvárosban 
  
december   17.-én vasárnap      16.00 órától istentisztelet úrvacsoraosztással 
 
 

Alkalmainkra minden testvérünket szeretettel várjuk! 
 
Elvégzett és tervezett munkák röviden 
Az idei év szűkös anyagi lehetőségei egyházunk életében is megmutatkoztak. 
Ennek ellenére büszkék lehetünk arra, hogy Dr. Fabiny Tamásnak, 
egyházkerületünk új püspökének beiktatása ünnepi istentisztelet keretében 
gyülekezetünk templomában történhetett meg. Ennek kapcsán felújítottuk a 
templom homlokzatát, valamint a bejárat melletti raktárhelységből karácsonyra 
szép és esztétikus könyves szobát tudunk kialakítani. Itt egyházi kiadványokat 
lehet majd megtekinteni és megvásárolni, továbbá régi iratainkat szeretnénk 
méltó helyükre helyezni. Sikerült a parókia épületében és a temetőnkben azokat 
a munkákat elvégezni, melyek a további zavartalan működéshez 



elengedhetetlenek. Pályázati pénzből táborokat szervezhettünk fiataljainknak, 
légkondicionáló berendezéssel láthattuk el legnagyobb gyülekezeti 
helyiségünket. 
Nagy fájdalmunk, hogy az elmúlt hónap felújítási munkái során megállapítást 
nyert, hogy templomunk tetőszerkezete életveszélyessé vált, és azonnali 
beavatkozást igényel. Várható költsége több tízmillió Ft. Ennek kapcsán 
segítségért fordultunk Országos Egyházunk vezetőségéhez, helyi 
önkormányzatunkhoz, de segítségét kérjük minden templomát szerető és féltő 
testvérünknek, valamint segítőkész embertársainknak. 
 
 
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 is, 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. 
 


