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„Én vagyok az út,
az igazság és az élet;”
Jn 14,6
Milyen szép is lenne egyszer, úgy megírni
egy húsvéti körlevelet, hogy az csak a jóról és a
szépről szóljon. Mennyire más lenne ez a világ,
ha a rosszat ki tudnánk iktatni az életünkből.
Sokan gondolják úgy, hogy a rossz
megszüntetésével eljönne egyszer a béke világa.
Álmodoztak erről nagyapáink, apáink és mi is
tovább álmodhatjuk az ő álmaikat, de sajnos a
valóság ennél szomorúbb. Naponta hallgatjuk a
szörnyű, megdöbbentő híreket a világ
különböző tájairól. Tengerbe zuhant repülőgép,
édesanyját feldaraboló gyermek, földrengések,
szökőár, osztálytársát meggyilkoló fiatal,
gyermeket megerőszakoló apa, nagyapa… Ezek
hallatán felszisszenünk, és azt kérdezzük: Hol
van ilyenkor az Isten? Hogyan engedhet meg
ennyi borzalmat? Szeretném elmondani, hogy
mi egészen torzan látjuk a körülöttünk lévő
világot. Azt képzeljük, hogy vannak rettenetes dolgok körülöttünk, de alapvetően minden más rendben
van. Jézus, viszont ebből a torz és hamis látásból, gondolkodásból szeretne felébreszteni. Valójában
semmi sem jó körülöttünk. A fenti kép alá írta valaki: Egyes emberek múltja olyan, mint a törött tükör.
Bárcsak egyeseké és csak a múlt lenne törött! Sajnos MINDEN TÖRÖTT, a múlt, a jelen és a jövőnk
is itt ebben a világban és nem csak egyeseké, hanem MINDENKIÉ. Gondoljunk csak arra, hogyha
valaki egy filmet készítene titokban rólunk és mindarról, ami otthonunk bezárt ajtaja mögött történik,
azt vajon szívesen néznénk végig barátainkkal? Ugye nem? Kiderülne, hogy az a jóságos ember,
akinek sokan ismernek milyen is tud lenni néhanapján. Mindannyiunk élete törött, persze vannak
jobban és kevésbé összetört részei, mint a fenti képen. Nézzük hát magunkat abban a részben, mely
szebb képet mutat! Ettől sajnos még törött marad! Nehéz elfogadni és beismerni, hogy mindez sajnos
igaz ránk is. Nem az a kérdés, hogy hol van az Isten, hanem sokkal inkább az, amit Isten kérdez: Hová
jutott az ember? Vajon nem azért hallgatjuk szívesen a rettenetes híreket, mert mindaz vigasztal
minket és azt a látszatot kelti, hogy nálunk valójában nincs is olyan nagy baj? Nem lehet, hogy néha
Isten azért enged meg rettenetes dolgokat, hogy a kábulatból ráeszméljünk a valóságra? Miért lett az
Isten Fia Jézus emberré? Azért, hogy erről beszéljen nekünk, hogy megmutassa, hogy milyen is
lehetne az élet és hogyan lenne érdemes ezt élni. Mi volt erre az ember válasza? Keresztre Vele! Mi a
ma emberének a válasza? Köszönjük, nem kérünk Belőle! Hagyjon békén! Ne akarjon beleszólni az
életembe, azaz „ki Vele” az életből. Mi ez, ha nem egy modern keresztre feszítési eljárás. Isten Fia
együtt szenvedett és ma is együtt szenved azokkal, akiket ez a törött élet keltette hamis illúzió nem
elégít ki. Együtt szenved azokkal is, akiket bántanak, kínoznak és megvetnek. Isten Fia ott van minden
fájdalomban, mert életünk összetört darabjai Őt is érik. De Ő azért jött, hogy ez a világ ne maradjon
ilyen. „Azért jött az Emberfia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett.” Lk 19,10. A törött élet
ragasztgatása helyett egy új életre hív. Mindnyájunk élete még megváltoztatható, bár a törések
fájdalmát magán hordozza az ember. Erről tanúskodott Jézus földi élete a keresztfáig. Húsvét hajnala
pedig arról, hogy az élet folytatódik és lehet más és tökéletes. Kár lenne 2014 Húsvétján elmenni ezek
mellett a tények mellett! Kár lenne, hamis önámítással kábítani magunkat! Kár lenne bódulatban élni

ebben a sokszor zűrzavaros, élhetetlen életben és hagyni, hogy elmenjen az IGAZI ÉLET, Jézus
Krisztus mellettünk!
Mi „CSAK” ennyit kínálunk, az ÉLETET, azaz Jézus Krisztust. Nem vallási szokásokat, szép
ünnepi szertartást. Ha érti, hogy miről írtam, akkor jöjjön alkalmainkra, hogy találkozhasson az IGAZI
ÉLETTEL, ha nem érti még, akkor pedig azért jöjjön!
Sándor Frigyes és Sándorné Povazsanyecz Gyöngyi lelkészek
ŐSZINTÉN ÖNMAGUNKRÓL ÖNMAGUNKNAK
Ma elég sokat beszélünk az anyagiakról, mert mindannyian egyre kevesebb pénzből élünk. Sajnos
ez, az utóbbi időben fokozottan igaz gyülekezetünkre is. Több körlevelünkben kértük testvéreink
anyagi támogatását, amit sokaknak ezúton is köszönünk. Szeretném ismét megerősíteni azt, hogy
gyülekezetünk csak abból a pénzből tartja fenn magát, ami a Testvérek adományából befolyik.
Az egyházi iskolák kapnak ugyan állami támogatást a gyerekek után, de a gyülekezetek nem. Sokszor
csak azt közlik a médiában, hogy mennyi pénzt kapnak az egyházak. Ilyenkor az állami feladatot ellátó
iskolákról és intézményekről (idősek otthona, fogyatékos gyerekotthonok…) van szó. Ezt azért fontos
elmondani újra és újra, mert ha a különböző médián keresztül tájékozódunk, akkor félreérthető
információkhoz juthatunk, bár azokban sem mondják, vagy írják sohasem, hogy a gyülekezeteket
támogatná az állam bármilyen formában is, hanem csak, hogy az egyházak kapnak különböző
támogatást, ami nem egyenlő a gyülekezetekkel. Ehhez kapcsolódó hír, hogy 2014-ben a budapesti
Országos Egyház, mint fenntartó, bővíteni kívánja a miskolci Evangélikus Kossuth Lajos Általános
Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskolát egy óvodával. Ezzel a Magyarországi Evangélikus
Egyház Miskolcon, 3 éves kortól 18 éves korig, lehetőséget kínál evangélikus és nem evangélikus
családok számára, a gyermekeik nevelésében való aktív egyházi segítségre az oktatás és a nevelés
területén.
Jelenleg két sikeres pályázatunkról is tudok beszámolni Testvéreimnek. Az egyik már folyamatban
van. A MaNDA program keretében állami támogatással 33 közfoglalkoztatott dolgozik gyülekezetünk
emeleti Tanácstermében januártól, hogy a könyvek digitálisan elérhetővé váljanak bárki számára.
Árvay Teöreök Sándor volt a könyvtár adományozója, kiről nevét kapta könyvtárunk, ami Miskolc
városának első közkönyvtára volt. A könyvek száma meghaladja a 12.000 kötetet. Ezt a könyvtárat
eddig elsősorban csak kutatók vették igénybe. Most az itt dolgozók a könyvek borítójáról és az első
oldaláról digitalizált fényképet készítenek. Ezek után a legfontosabb adatok egy meta adatbázisba
bekerülnek. A számítógéppel és internettel rendelkezők ezekre már rákereshetnek és ismerkedhetnek a
gyülekezetünk könyvállományával.
A másik sikeres pályázatunk eredményeként 72.037.258 Ft-ot sikerült megnyernünk templomunk
külső felújítására, egy EU-s pályázatból. Az ehhez szükséges szerződések aláírása várhatóan
hamarosan megtörténik és kiírásra kerülhet a munka kivitelezésének a megpályáztatása.
2013-ban gyülekezetünkbe egyházfenntartói járulékból: 2.653.344 Ft folyt be, ehhez érkezett még
céladományként 103.000 Ft és 1.004. 075 Ft adomány, és 1.409. 845 Ft perselypénz. Ez összesen
5.170. 264 Ft. Ennyiből, kellene minden költséget fedezni gyülekezetünkben. Például a templom és
parókia épületének a fűtését, világítását, a lelkészek, a pénztáros és a temetőgondnok fizetéseit és azok
járulékait. Ennyiből kellene a gyülekezet szolgálati autóját fenntartani és üzemeltetni, hogy csak, a
nagyobb kiadásokat említsük, de van egyházmegyei és országos járulék is, amit szintén ki kell
fizetnünk és 12 vasárnapi perselypénzt is tovább kell küldenünk az Országos Egyháznak. Emellett
még sok-sok egyéb kiadásunk is van, mint az épületek biztosítása, postaköltség, vízdíjak a parókia
épületében és a temetőben…. Az itt leírtakból is látszik, hogy kiadásainkat ebből a bevételből
képtelenség fedezni. A bevételünk és kiadásaink között az elmúlt évben több mint 7 millió forint volt a
különbség. A gyülekezet 2012-ben kénytelen volt eladni a temetőnk melletti egyetlen területet, ami azt
jelenti, hogy még 2-3 év haladékot kaptunk az Úristentől, hogy saját lábunkra álljunk, vagy
ennyi idő múlva gyülekezetünket fel kell számolni. Ez nagyon szomorú lenne, több mint 217
vagy 21… év után. Ha a hiányzó 7 millió forintot 800 főre szétosztjuk az kb. évi 10.000 Ft

hozzájárulást jelentene fejenként Testvéreink számára, ami havi 1.000 Ft. Gyülekezetünk
Presbitériuma úgy gondolja, hogy ez nem egy vállalhatatlan összeg, ha mindenki ezt az összeget
befizetné. Most is mellékeljük azok számára a gyülekezeti adatlapot, akik ezt még nem töltötték ki és
nem jutatták vissza hozzánk. Ezen be lehet jelölni mindenkinek a leginkább megfelelő módot, ennek
az összegnek a befizetéséhez. Természetesen, akinek módjában áll nagyobb összeggel támogatni
gyülekezetünket, annak ezúton is előre köszönjük, mert a havi 1.000 forintos hozzájárulás csak a
gyülekezetünk legminimálisabb kiadásait fedezheti. Ezért tisztelettel és szeretettel valamint a
gyülekezet iránti felelősséggel kérem Önt és családját, hogy a fent leírtak gondolja végig, szívlelje
meg, amennyiben azt szeretné, hogy gyülekezetünk megmaradjon a jövőben is. Kérjük, hogy legyen
szíves kitölteni a mellékelt adatlapot és a támogatói nyilatkozatot, és azt jutassa vissza hozzánk.
Istentiszteletek: Minden vasárnap 11 órától tartjuk, melyet a hónap 2. és 4. vasárnapján
úrvacsoraosztás követ.
április 06.

11.00 Családi istentisztelet

április 13.

11.00 Istentisztelet, melyet úrvacsoraosztás követ

április 17.

17.00 Nagycsütörtök este úrvacsorai istentisztelet

április 18.

11.00 Nagypénteki úrvacsorai istentisztelet

április 18.

17.00 Nagypénteki passiói istentisztelet

április 20.

11.00 Húsvét ünnepi istentisztelet, melyet úrvacsoraosztás követ

április 21.

11.00 Húsvét 2. napi istentisztelet, melyet úrvacsoraosztás követ

április 27.

11.00

április 13.

16.00 Tiszaújváros „Húsvéti” úrvacsorai istentisztelet

Istentisztelet, melyet úrvacsoraosztás követ

Gyülekezeti hitoktatás
Iskolai időszakban a vasárnapi istentisztelettel párhuzamosan óvodások és általános iskolások részére
a bibliaórai teremben. Az 1. és az 5. osztályosoknak lehetőségük lesz idén is hitoktatást választaniuk
szeptembertől. Kérjük a szülőket, hogy ilyen igényükkel előzőleg keressenek meg bennünket.
Felnőtt Gyülekezeti Oktatás – Mindazoknak, akik szeretnének megkeresztelkedni, konfirmálni, vagy
esküvőre készülnek. Akik érdeklődnek a gyülekezet tanítása iránt vagy csak szívesen részt vennének
ezen az alkalmunkon. Az oktatás március 18-tól június 3-ig tart, keddenként 18.30 – 19.30-ig.
Érdeklődni és jelentkezni a következő őszi csoportba már lehet, vagy még most be lehet kapcsolódni.
Bibliaóra - minden kedden 17 órától a földszinti bibliaórai teremben. Alkalmainkon a bibliai könyvek
keletkezését, helyét a Bibliában, az egyes könyvek szerzőit és főbb üzeneteit szeretnénk megismerni,
bemutatni, hogy ez is segítse életünk egészséges és helyes értékrendjének kialakítását.
Könnyűzenés istentiszteleteink - A tanév folyamán minden pénteken 17 órától a Szent István szobor
melletti Grizzly Music Pub különtermében.
Énekkari próba - csütörtökönként 17 órától a földszinti teremben.
Ifjúsági óra - minden pénteken 14 órától, ahol izgalmas témák keretében ismerkedünk a keresztyén
élet alapjaival. Ebben a hónapban Jakab levelét kezdtük el tanulmányozni.
Konfirmáció
Június 1-én 10! órától konfirmációi vizsga, amit konfirmációi istentisztelet követ. (Az ősszel induló
csoportba már lehet jelentkezni a 12-18 éves fiataloknak.)

Egyházkerületi Nap
Idén az Északi Egyházkerület csendesnapja Dabason lesz május 31-én.
Finn tamperei testvérgyülekezetünk énekkarának a Thampere Chamberchoir Cantionale
hangversenye június 7-én 17 órától kezdődik majd templomunkban. Ezen az estén még
gyülekezetünk énekkara a Miskolci Luther Kórus is énekel és egy előadás lesz a finn Bibliafordító
Agricola életéről. Június 8-án 11 órai istentiszteletünkön Olli Hallikainen tamperei evangélikus
lelkész hirdet igét.
Nyári napközis táborokat szervezünk:
-

Hittan tábor június 16-20

-

Egészség tábor június 23-27

-

Angol nyelvi tábor június 30-júlis 4

Táboronkénti részvételi díj 20.000Ft. Jelentkezni lehet a 20-824-23-22 vagy a 20-620-29-22
telefonszámokon vagy személyesen a Lelkészi vagy Gondnoki Hivatalban.
Egyházi társas útjaink:
Részletes program és tájékoztató az interneten vagy a Lelkészi és Gondnoki Hivatalban kérhető!
BRASSÓ – Testvérgyülekezeti látogatás 2014. augusztus 21-25
LUTHER – ÚT

2014. szeptember 11-15

SZENTFÖLDI ZARÁNDOKÚT

2014. október 21-29

Gyülekezetünk honlapja: www.lutheran.eu
Jövedelemadója első 1%-ával támogathatja Országos Evangélikus Egyházunkat, melynek technikai
száma: 0035
Jövedelemadója második 1%-ával támogathatja gyülekezetünk „Erős vár a mi Istenünk”
alapítványát, melynek adószáma: 18437791-1-05 a már felajánlott 1%-okat nagyon köszönjük!
Kérjük, hogy egyházfenntartói járulékával támogassa továbbra is gyülekezetünket, hogy Isten igéje
még sokáig hangozhasson és gyülekezetünk működhessen!
Hivatali órák:
Lelkészi Hivatal: keddtől péntekig 9.00 – 12.00
Telefon/fax: 46-505-726

mobil: 20-824-32-22

A sokféle elfoglaltság miatt kérjük, hogy lehetőleg előzetesen telefonon egyeztessenek.
Temetéssel kapcsolatosan kérjük, hogy az időpontot velünk előre egyeztetni szíveskedjenek!
Köszönjük!
Gondnoki Hivatal: hétfőtől péntekig 9.00 – 12.00
Telefon/fax:46-505-727

mobil: 20-620-29-22

Temető Gondnokság: keddtől péntekig 9.00-12.00 és kedden 12.00-14.00

(3530 Miskolc, Király u.34.)

mobil: 20-824-39-76

Erős vár a mi Istenünk!

