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   Az év talán legjobban várt ünnepe közeledik, karácsony. Sokszor halljuk, hogy karácsony  a 

szeretet ünnepe.  

   Mit is jelent ez a hétköznapjaink számára? Valljuk be: mindent és néha semmit. Mindent 

abban az értelemben, hogy mindannyian a szeretetet keressük, és semmit abban az 

értelemben, amit teszünk érte.  

   A szeretetet a TV-ben édességgel reklámozzák, mintha az egy íz lenne, valami mámorítóan 

finom érzés. Ezt ünnepeljük karácsonykor, a szeretet ünnepén? Olyan jó lenne, ha nem így 

ünnepelnénk, hanem átélnénk, hogy mi az igazi szeretet.   

   Mi is ez a megfoghatatlan „szeretet”? A magyar nyelvben ezt a szót sokszor valamilyen 

jelzős szerkezetben használjuk. A szeretet jóságos, türelmes és sok egyéb jelzőt sorolhatnánk 

még, amivel megpróbáljuk kifejezni, mi is a szeretet. A Biblia a szeretetről úgy beszél, mint 

egy cselekedet megnyilvánulásáról. A szeretet jót tesz, ezért mondhatjuk róla, hogy jóságos. 

A szeretet hosszan képes tűrni, ezért türelmes. Őszintén még azt is ki kell mondanunk, hogy 

néha a szeretet cselekedetei nem nagyon vannak ínyünkre. Valamit megtenni másért, ami 

nincs kedvünkre, bizony lényünk belső ellenállásával ütközik, talán még dühre is fakaszt. 

Leülni fáradtan a gyermekünkhöz, felkeresni valakit a napi rohanás kötelező procedúráin 

felül, néha elviselhetetlenül nehéz. A szeretet pedig itt kezdődne, amikor a magam 

önszeretetéből átlépek a másik felé irányuló cselekedet gyakorlásába.  

   A szeretetnek csak egyik megnyilvánulása az ajándékozás, amit ilyenkor a kereskedelem 

búsás haszon reményében erőltet ránk. Kérdezzük meg: Az ajándékban benne vagyok-e én is? 

Felismeri-e, akinek az ajándékot adom, hogy kész vagyok érte jóval többre is? Az ajándékban 

benne van-e ő is? Olyasmivel kedveskedek, ami az ő szükségét betölti, vagy csak az illemnek 

engedelmeskedek, esetleg saját vágyamat erőltetem a másikra? 

   A szeretet nem csak ajándékoz, de időt is képes szentelni a másikra. Ebből ugyanis 

mindenkinek egyforma adag áll rendelkezésére, napi 24 óra. Mire vagy kire szánjuk?  

   A szeretet észreveszi, meglátja a másikat, és ezt képes valahogyan ki is fejezni. Elismerő 

szavakkal, de ez nagy hiánycikk, még így karácsony táján is. Nem kerülne sokba, és mégis, 

milyen jól esne az otthon falain belül hallani. Egy elkészített vacsoráért, egy nagy csomag 

felcipeléséért kimondani: „Köszönöm!”  

   Nem ártana így karácsony körül magunkhoz szorítani azt, akivel évek, évtizedek kötnek 

össze. Megsimogatni gyermekeinket, megölelni idősödő szüleinket, mert ki tudja, meddig 

tehetjük.  

   János apostol, aki fiatalon lett Jézus tanítványa, az egyetlen a 12 tanítvány közül, akit nem 

végeztek ki a hitéért, hanem idős korában Efezusban (ma Törökország területén található) halt 

meg. Közel 40-50 évvel Jézus halála és feltámadása után írja le a következő szavakat. „Az Ige 

testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az Ő dicsőségét.” A bibliai „logosz” szót a fordítók a 

nagybetűs „Ige” szóval adják vissza. Az ige, mint nyelvtani fogalom, cselekvést, történést, 

létezést kifejező szó. A nagybetűs Ige pedig egy élő személyre utal. Egy olyan személyre, 

akiben élet van, akiből ez az élet árad, azaz történik valami a cselekedeteiben. Akinek a szavai 

és a cselekedetei szinkronban vannak. Bizony magunkról mindezt nehezen lehet még 

 

 



elképzelni is. Nem is minket akar János az Ige szóval meghatározni, hanem Jézust. Jézus 

olyan Valaki volt, Akiben élet volt, és Akiből az élet áradt a szavain és a cselekedetein 

keresztül. Aki Vele találkozott, az az élettel találkozott.  

   János azt mondja, Jézus nem úgy született, mint ahogyan mi, két ember kapcsolatából, 

hanem Ő öröktől fogva, azaz mindig is létezett, mert Isten volt. Máriában csak emberré lett. 

Isten, az Élet, testet öltött Mária méhében. Miért? Mi okból történt mindez? Jézus isteni 

létformájában látta az életünket, és látta vergődésünket. Látta a belőlünk elillanó életet és az 

emberiség pusztulását, annak sötét múltját, jelenét és jövőjét. Ekkor úgy döntött, hogy 

emberré lesz, közénk jön, és segít kiszabadulni a pusztulás kötelékeiből. Ez a szeretet. 

Emberévé lenni a másiknak, erre valóban csak Isten képes. Közel három év alatt az elhívott 

12 tanítványból apostolt formált. Tanított egész életével, majd kiküldte őket. Az apostol szó 

azt jelenti, hogy „kiküldött személy”. Az embert annyira megfertőzte a pusztítás és halál, 

hogy nem is képes másra gondolni, mint a pusztítás és halál cselekedeteire. Aki talán 

kételkedik abban, hogy önmaga is ilyen lenne, az megláthatja az emberiség válaszát minderre 

Jézus keresztjében.  

   Jézus tisztasága és szeretete nyilvánvaló az evangéliumi leírásokban. Másrészt nyilvánvaló 

az ember nyomorult állapota Pilátus, a főpapok, a kor hatalmi elitjének életében is. A szeretet 

útja az élet és a fájdalom útja. Élet útja, mert nélküle nem lehet élni. A szeretet megélése 

nélkül az élet, ha egyáltalán annak nevezhetjük, csak kiábrándító és hiábavalóság. 

Ugyanakkor a szeretet a fájdalom kockázatát is magában hordozza. Aki szeret, csak az tud 

igazán fájdalmat is átélni. Nincs annál borzasztóbb, mint a szeretetre válaszként gyűlöletet és 

haragot kapni. Nincs viszont dicsőbb dolog, mint minden fájdalom ellenére is szeretni. Csak a 

szeretet tudja megváltoztatni az ember életét, csak a szeretet tud egy emberibb világot 

formálni.  

   János apostol mindezt látta, megtapasztalta Jézusban, és ezt tanulta és tanította haláláig. 

Ennek megtanulásához kevés az emberi élet, de van lehetőség megízlelni és másokkal is 

megízleltetni. Ha mindezt életünk hitvallásának választjuk, akkor ezzel Jézust választjuk. Aki 

Jézust választja, annak ígérete van Tőle: „Ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is.” (Jn 

12,26) Ez a döntés határozza meg jelen életünket és örök jövőnket.  

   Szeretni pedig jó, bár néha borzasztóan nehéz. Mondjuk ki: emberfeletti. Ezért lett Jézus 

emberré. „Ami lehetetlen az embereknek, az Istennek lehetséges.” (Lk 18,27) Csak Vele és 

Általa lehet ezt a programot, a SZERETET ÉLET-PROGRAMJÁT megvalósítani. A 

karácsony ennek az élet-programnak a meghirdetése és lehetősége számunkra. A szeretet 

Isten felénk irányuló megnyilvánulása. Ezt ünnepeli az egyház karácsonykor. Ezt ünnepli 

karácsonykor minden keresztyén ember.  

    A krisztusi élet teremt igazi szeretetet bennünk és másokban. Minden egyéb csak színjáték 

és az élet utánzata. Mindezek nélkül a „Csendes éj” éneklése csak a koldus visszaemlékezése 

a kenyér illatára és ízére. Miért is akarnánk éhen maradni Isten megterített asztala mellett?  

   A szeretet egy élet-program és nem két-három napos intenzív tanfolyam, hiszen szeretetben 

élni sem csak két-három napig akarunk.  

 

 

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 istentisztelet minden pénteken 18.00-tól a parókia emeleti termében azoknak, 

akik a megszokott alkalmaink mellett kötetlenebb formában és modern hangvételű zenével 



kívánják Istent megismerni, dicsőíteni, és így szeretnék megélni hitüket. Jelenleg ezeken az 

alkalmakon keresztyén dogmatikai (evangélikus tanításunk) sorozatunknak lehetnek részesei. 

Bibliaóra minden kedden 17 órától.   

Énekkari próba minden csütörtökön 17 órától. 

Konfirmációi oktatás minden pénteken 16 órától (12 éves kortól). 

Junior ifjúsági óra minden pénteken 16 órától (azok részére, akik már konfirmáltak). 

 

Ádventi és karácsonyi alkalmak 

Istentiszteletek: 

december 01.     11.00     Családi istentisztelet 

december 08.     11.00     Istentisztelet, melyet úrvacsoraosztás követ 

december 15.     11.00     Istentisztelet 

december 22.     11.00     Istentisztelet, melyet úrvacsoraosztás követ 

december 22.     17.00    Itt van a szép karácsony – IHS zenekar és a Luther kórus koncertje 

december 24.    16.00    Szentesti istentisztelet 

december 25.     11.00    Karácsony 1. napi istentisztelet (a gyerekek és az énekkar   

                                             szolgálatával),  melyet úrvacsoraosztás követ                                    

december 26.     11.00    Karácsony 2. napi istentisztelet és úrvacsoraosztás 

december 29.     11.00    Istentisztelet 

december 31.    17.00    Óév esti istentisztelet  

január        01.     11.00    Újévi istentisztelet úrvacsoraosztással  

január        05.     11.00     Istentisztelet 

január        06.     11.00     Vízkereszt ünnepi istentisztelet 

Karácsonyi gyerekcsendesnap  ajándék készítéssel december 14-én 10 órától 

Óév búcsúztató orgonakoncert  december 29-én 16 órától templomunkban 

 

Tiszaújvárosban december 15-én 16 órától karácsonyi istentisztelet a református templomban. 

 

A karácsonyi találkozás és folytatása reményében szeretettel köszönti, és áldott ünnepeket 

kíván gyülekezetünk vezetősége. 

 

Alkalmainkra minden testvérünket szeretettel várjuk! 

 

A köszönet és kérés szava 



Újra szeretnénk felhívni testvéreink figyelmét, hogy gyülekezetünk semmilyen állami 

támogatást nem kap és az 1%-os egyházi adófelajánlás a Magyarországi Evangélikus Egyház 

technikai számára a 0035-re is Országos Egyházunkhoz érkezik Budapestre. Ebből fontos 

közegyházi feladatokat finanszíroznak, amit ezúton is köszönünk és kérjük, ha teheti, 

támogassa vele továbbiakban is közegyházunk faladatait, de gyülekezetünk működésének 

egyedüli forrása a Testvérek által befizetett egyházfenntartói járulék, az adományok és 

a perselypénz illetve az Erős vár a mi Istenünk alapítványunkra utalt másik 1%. Az elmúlt 

évben ezek összege együttesen 3,8 millió forint volt. Ebből kell fizetni a gyülekezet két 

lelkészét, adminisztrátorát és temetőgondnokát, valamint az épületek és a templom 

rezsiköltségeit, biztosításokat, épületeink állagmegóvásait…. Ezek összegét évek óta az 

eladott ingatlanokból befolyt tartalékból egészítettük ki, de mára sajnos ez elfogyott. Ezért 

kérjük, hogy Országos Egyházunk által évek óta javasolt minimummal: aktív dolgozóként 

havi 1.000 Ft-tal, nyugdíjasként havi 500 Ft-tal járuljanak hozzá gyülekezetünk 

fenntartásához. Ez havonta is fizethető. Természetesen, aki ezen felül nagyobb összeggel is 

hozzá tud járulni gyülekezetünk életéhez, kérjük, tegye meg. Adományaikat személyesen a 

Gondnoki Hivatalban vagy istentiszteletek előtt és után is befizethetik, de csekken, vagy 

banki átutalással is eljuttathatják. OTP számlaszámunk: 11734004-20010654.   Kérésre 

pluszban csekket szívesen küldünk.  Köszönjük! 

Kérjük a fentiek értelmében 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. Ez az elmúlt esztendőben 250.000 Ft volt, amit szintén köszönünk.  

Gyülekezetünk honlapjai:  http://miskolc.lutheran.hu új honlapunk: www.lutheran.eu  

HIVATALI ÓRÁK:   

LELKÉSZI HIVATAL:  

keddtől-péntekig 9.00-12.00 és kedden 13.00-15.00  (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:  

keddtől-péntekig 9.00-12.00 óráig  és kedden 13.00-15.00 (3530 Miskolc, Hunyadi u. 8.) 

tel/fax: 46/505-727 

TEMETŐ GONDNOKSÁG:  
keddtől-péntekig  9-12 óráig és kedden 12.00-14.00   (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 kitölteni a regisztrációs űrlapot, 

megváltani szerettük lejárt sírját, és befizetni az évenkénti temetői hozzájárulás díját.    

                                                               Köszönjük! 

 

 

                           ERŐS  VÁR  A  MI  ISTENÜNK ! 
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