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„Ezt mondja az Úr:
Engem keressetek
és éltek!”
Ámósz 5,4
Szeretett Testvéreim!
Nemrég egy nagy áruházlánc egyik boltjába mentem be, és (mivel fáradtnak éreztem
magam) a bejárat melletti büfében egy kávét kértem. November elején kicsit furcsának tűnt,
hogy már teljesen karácsonyi vásári hangulat uralkodik az áruházban. Csak annyit mondtam a
kávét főző hölgynek: Hihetetlen, micsoda karácsony van már Önöknél. Válasza igen meglepő
volt: „Tudja, mire elérkezik a karácsony, már teljesen bele leszünk fáradva az egészbe. Ezek
már nem is igazi karácsonyok, azok a gyermekkorunk karácsonyai voltak. Azokat kellene
valahogy visszahozni.”
De miről is szól igazából a karácsony? Mit is várunk ettől az ünneptől? Egy kis szusszanást a
rohanásban. Néhány órás együttlétet a családdal és azokkal, akiket szeretünk. Mások
szeretetét irántunk, ezt keressük az ajándékok között is. Talán mi is megpróbálkozunk még
szeretni, és ebben a néhány napban elfelejteni az egész évet, a nehézségeket, és csak a szépre
és a meghittre összpontosítani. Néhány óra, talán néhány nap, és minden ott folytatódik, ahol
abbahagytuk.
Karácsony ennél sokkal többről szól. Egy életváltozásról, és nem pár óráról. Miért lett Isten
emberré és született meg mostoha körülmények között egy poros kis falucska istállójában?
Azért, mert Isten azokat kereste, akik sóhajtoztak, és szívükben egy jobb világra vágytak. A
karácsony nem a gazdag plázák csillogó ünnepe, hanem az igazi szeretetre vágyó emberek
ünnepe. Isten nem azokhoz jött, akik elvenni akarnak másoktól, hanem akik adni és kapni
szeretnének. Karácsony az ember egyetlen igazi LEHETŐSÉGÉNEK az ünnepe. Lehetőség,
hogy mássá legyünk. Isten olyan „árut hozott a világ piacára”, amivel senki sem tud versenyre
kelni. „Árut”, melyet nem lehet megvenni, mert megfizethetetlen, de meg lehet kapni. Ez a
„termék” nem a kereskedelem árucikke, hanem az Istené, mert élet. Jézusban közénk jött élet.
Ez az élet pedig csak a Vele való rendszeres kapcsolatban lesz a miénk olyan mértékben,
amennyire mély lesz ez a személyes kapcsolatunk. Sokan keresik a teljes életet, de nem az
egyetlen „Élőben”. A holt tárgyakban pedig nincs élet. Vigyázzunk, mire költjük pénzünket,
időnket, mert mindkettő elfogy. A kérdés az, hogy mi lesz a miénk, és mi marad belőle az
ünnepek végére. Üres tálak, felszedett kilók, adósságcsapda, szertefoszlott álmok és talán
„keserű méz”, vagy közös nagy változás, feledhetetlen órák Jézus közelében. „Ön dönt: iszik
vagy vezet. Gondoljon Ön, családja és mások testi épségére.” – mondja évvége felé az
óriásplakát. Ha én plakátot készítenék, a következőket írnám: Ön dönt: önző vagy szeret.
Gondoljon Ön, családja és mások lelki (sz)épségére. Jézust keressétek és éltek!
Sándor Frigyes

Megszólított, hogy legyek tanítványa…
Valamikori kedves ifjúsági ének szövege jut eszembe, amikor új tervünket említem meg. A
következő évben szeretnénk minden testvérünket meghívni; alkalmanként 12 főt családjával
együtt egy egyórás rövid beszélgetésre. Ezt megelőzően egy CD-t (melynek szövegét írott
formában is mellékeljük, arra az esetre, ha valaki nem tudná meghallgatni lejátszó hiányában)
szeretnénk majd eljuttatni a meghívottaknak egy meghívólevél kíséretében. Látogatási
tapasztalatom az, hogy sok esetben szívesebben jönnek testvéreim gyülekezetünkbe, hozzánk,
mint igénylik szűkös idejükben a személyes látogatást. Ezen az alkalmon szeretnénk
Testvéreinkkel mélyebb kapcsolatot kialakítani és terveinkről is beszélni. Szeretnénk abban
segíteni, hogy hogyan illeszthető be a mindennapi életbe az, amit a Szentírás tanít és ahogyan
érdemes élni. Amiről beszélünk, az nem egy néhány napos nagyünnepi esemény, hanem egy
jól használható program a hétköznapokhoz, egyéni, családi és közösségi boldogulásunkhoz.
Szeretnénk szellemi, lelki, adott esetben más lehetőségről is szót ejteni.
Kérem várják szeretettel levelünket és az ajándék CD-t , és éljenek a felkínált lehetőséggel.
Karácsonyi „ jászolgondok”
Jézusnak nem jutott szállás 2000 évvel ezelőtt, de úgy tűnik, ma is vannak gondjai a
szállással. Néhány hónapja egyre szomorúbb kép rajzolódik elénk. Nem szívesen írom le, de
el kell mondanom. A gyülekezeti tagok többsége ma is azt hiszi, hogy a gyülekezeteket
anyagilag az állam tartja fenn. Ebből semmi sem igaz. Az állami finanszírozás csak az
egyházi iskolákra és szeretetintézményekre érvényes. Ott valóban az állam a pénzügyi
fenntartó, amit az egyház, ha tud, még kiegészít. Ezt többnyire a befolyó 1%-ból teszi.
Másrészt az 1%-os jövedelemadó-felajánlás a nagy bajban lévő gyülekezetek, valamint olyan
feladatok között kerül felosztásra, amelyek az illető egyházközség anyagi erejét meghaladják.
Ennek segítségével sikerült nekünk is a 2008-2009 évben megmentenünk templomunk
tetőzetét az összeomlástól. Erre évente országos szinten 4-5 gyülekezet számíthat. A másik
1%, ami gyülekezetünk alapítványára érkezik, kb. 300.000 Ft/év. Ehhez jön hozzá
gyülekezetünk híveinek az adománya, a vasárnapi perselypénz és az egyházfenntartásból
befolyt összeg. Ez éves szinten összesen kb. 3.000.000 Ft. Ezeket összeadva látszik, hogy ez
jó indulattal is havi szintre leosztva 250.000-280.000 Ft. Ebből kell épületeinket, a
templomot, parókiát, visszakapott ingatlanokat fenntartani, fűteni, világítani, kötelező
épületbiztosítási díjakat befizetni, gépkocsit fenntartani és a két lelkész és egy pénztárosgondnok fizetését kigazdálkodni. Még némi bevételt jelent a temető, ami viszont az innen
befolyt bevételeket el is viszi. Idén csak a hátsó temetőrész szemétszállítási költsége közel
500.000 Ft volt. Eddig a hiányzó pénzt a gyülekezet ingatlanjainak kiadásából sikerült
pótolni. Viszont a gazdasági válság bérlőinket csődbe juttatta. Ez a helyzet egy évnél tovább
nem tartható fenn. Minimálisan a gyülekezeti tagoktól befolyt összegnek legalább a
kétszerese, háromszorosa szükséges a működőképességünkhöz. Gyülekezetünkben kb. 900
családot tartunk nyilván, ebből kb. 320 fő támogatja rendszeresen anyagilag a gyülekezetet.
Ismerem és tudom, milyen nehéz körülmények között élnek sokan, de mint gyülekezet
teljesen magunkra vagyunk utalva. Mi, a gyülekezet lelkészei csak testvéreink szeretetében
bízhatunk. Ha fontosnak tartják, hogy továbbra is legyen evangélikus gyülekezet, kérem,
jöjjenek alkalmainkra és támogassák a gyülekezetet. Tudom, hogy sokan meghallják
kiáltásunkat és minden bizonnyal segítenek közös munkánk és gyülekezetünk jövőjével
kapcsolatosan. Isten áldja meg áldozatkész szeretetüket.

Állandó gyülekezeti alkalmaink
Istentisztelet minden vasárnap de. 11 órától. Minden hó 1. vasárnapján családi istentisztelet.
Úrvacsoraosztás a hónap 2. és 4. vasárnapján istentiszteletünket követően.
Gyülekezeti hitoktatás iskolai időben minden vasárnap 11 órától az istentisztelettel
párhuzamosan a parókia bibliaórai termében (óvodások és ált. iskolások részére).
Könnyűzenés „változtass” alkalom minden pénteken 18.00-tól a parókia emeleti termében
azoknak, akik a megszokott alkalmaink mellett kötetlenebb formában és modern hangvételű
zenével kívánják Istent dicsőíteni, és így szeretnék megélni hitüket.
Bibliaóra minden kedden 17 órától. ( Jelenleg Lukács evangéliumát tanulmányozzuk)
Konfirmációi oktatás minden pénteken 16 órától (12 éves kortól).
Junior ifjúsági óra minden pénteken 16 órától (ált. isk. felső tagozatosainak és
középiskolásoknak).
Senior ifjúsági óra péntekenként megbeszélés szerinti időpontban (egyetemisták és fiatal
felnőttek részére).

Ádventi és karácsonyi alkalmak
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december 19-én
december 24-én
december 25-én
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december 26-án
december 31-én
január
1-én
január
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6-án
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órakor (vas.) Brebovszkiné Pintér Márta lelkész hirdeti Isten igéjét
órakor Szeretetvendégség vetített képes előadással
órakor istentisztelet, melyet úrvacsoraosztás követ
órától bibliaórások karácsonya
órától az ifjúság karácsonya
órakor könnyűzenés karácsonyi alkalom
órától egyházmegyei gyerek- és ifjúsági napot tartunk
karácsonyi ajándékkészítéssel egybekötve
órakor istentisztelet
órától Szentesti istentisztelet
órától Karácsony 1. napi istentisztelet a gyerekek szolgálatával,
melyet úrvacsoraosztás követ
órától Karácsony 2. napi istentisztelet, utána úrvacsoraosztás
órától Óév esti istentisztelet
órától Újévi istentisztelet úrvacsoraosztással
órától istentisztelet
órától Vízkereszt ünnepi istentisztelet

december 26-án

16

órától Tiszaújvárosban istentisztelet a református templomban

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

Alkalmainkra minden testvérünket szeretettel várjuk!
Elvégzett és tervezett munkákról röviden
Októberben az 1956-os események árnyékában emlékeztünk meg és állítottunk emlékkövet
mártír sorsú elődeinknek dr.Weiszer Elek lelkésznek és Király Lajos felügyelőnek, akiket a
60-as években meghurcolt a kommunista rezsim.
Terveink között szerepel a Miskolc Várossal közösen beadott Európai Uniós pályázat
megnyerése esetén a templom külsejének felújítása és az udvar díszburkolattal való borítása.
Egyházközségünk hitéleti tevékenységéhez visszakapta az államosítás során elvett

ingatlanjainak egy részét. Ez a Hunyadi u. 8/a alatti ingatlant és a Kis-Hunyad u. 5. szám
alatti ingatlant jelenti. Sajnos, finoman kifejezve, a visszakapott ingatlanok állaga messze
elmarad attól az állapottól, amilyen az államosítás idején volt. Sajnos gyülekezetünk anyagi
helyzete nem teszi lehetővé az épületek felújítását, csak pályázatokban és befektetői
szándékban reménykedhetünk.

A köszönet szava
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 csekken vagy az
OTP-ben költség nélkül személyesen történő befizetésükkel. OTP számlaszámunk: 1173400420010654. Kérésére csekket szívesen küldünk. Köszönjük!!!
Köszönjük az alapítványunkra befizetett adományokat is.
Kérjük, adójuk második 1%-ával támogassák 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: http://miskolc.lutheran.hu
Kapható gyülekezetünk zenekarának könnyűzenei CD-je, ára 1.500 Ft/db

HIVATALI ÓRÁK:
LELKÉSZI HIVATAL:
hétfőtől-péntekig 9.00-12.00 (3530 Miskolc, Hunyadi u. 8.) lehetőleg előzetes bejelentkezés
alapján tel/fax: 46/505-726 mobil: 20 824 32 22
Szeretettel kérem, hogy a fenti telefonszámon jelezze, ha lelkigondozásra, betegúrvacsorára,
látogatásra vagy egyéb személyes találkozásra van igénye.

GONDNOKI HIVATAL:
hétfőtől-péntekig 9.00-12.00 óráig (3530 Miskolc, Hunyadi u. 8.)
tel/fax: 46/505-727

TEMETŐ GONDNOKSÁG:
hétfőtől-péntekig 9-12 óráig (3530 Miskolc, Király u.34.)
tel: 20/824-39-76
Az evangélikus szertartású temetés igénylése a Lelkészi Hivatalban történik.
Temetői és temetési ügyintézéssel kapcsolatosan kérjük, hogy a Mindszenti Evangélikus
Temető Gondnokságát keressék. Kérjük, ne felejtsék el megváltani szerettük lejárt sírját, és
befizetni az évenkénti temetői hozzájárulás díját. Köszönjük!

ERŐS VÁR A MI ISTENÜNK !

