
                    KARÁCSONYI  KÖRLEVÉL 
                             2012.  

                                               "Íme, a szűz fogan méhében, fiút szül, akit    
                                                Immánuelnek   neveznek" - ami azt jelenti:   
                                                Velünk az Isten.                          

      Mt 1,23 
 

   Az idei Ünnep kapcsán egy különös karácsonyi történetet szeretnék megosztani 

Testvéreimmel. A történetet Kocsis Katalin gyülekezetünk pénztárosa vetette papírra 

személyes bizonyságtételként, mint életének egy fontos Istennel megélt tapasztalatát.     

   Ezekkel a gondolatokkal kívánunk hasonló megtapasztalásokat így karácsony közeledtével! 

                                                           

Íme, a történet:  

Karácsony! 

          Hideg reggelre ébredtünk, alig lehetett az ablakon kilátni, a sűrű ködtől, amikor 

gyermekem átszaladt szobájából, és hozzám bújt a meleg paplan alá. Kicsi kezét nyakam köré 

fonta és megkérdezte halkan titokzatosan: 

- Sokára lesz még Karácsony? 

Álmosan súgtam a fülébe: - Nem! Miért kérded? 

- ..hm mert szeretném,… ha már itt lenne a kistestvérem! 

Most fogtam még csak föl, kicsi fiam azt gondolja, a karácsony azt jelenti, hogy az ő 

kistestvére születik. 

- Tudod, ez a pici baba nem biztos, hogy itthon lesz karácsonyra, de van egy örömhírem, ez 

az ünnep nemcsak a tesód szülinapja. 

- Nem?! 

- Nagyon, nagyon régen, született egy kisbaba, akit Jézusnak nevezett el az édesanyja, az ő 

születésnapját ünnepeljük most! Annyira várták, hogy megérkezzen sok-sok idővel 

azelőtt, hogy már a nagyapájuk is, erről a kicsiny gyermekről beszélt! Úgy hívták, hogy 

Messiás, mert még nem tudták, hogy ki lesz ő! Mi sem tudjuk, ki lesz a te kistestvéred, 

Lillácska vagy Virág, vagy lehet, hogy kisfiú lesz és akkor Palcsi lesz a neve. 

- Honnan jött ez a Jézus? 

Édes, együgyü kérdése, a lényegre tapintott! Hogyan mondjam most el neki, hogy Istentől 

jött. Csak a szívemben éreztem, hogy a legegyszerűbben. 

- Jézus, Isten fia, a mennyek országának királyáé! Onnan jött! 

- És a tesóm is onnan jön? Folytatódott kérdéseinek sora. 

- Hát,- akadtam meg hirtelen- a mi kisbabánk, a mennyei Király ajándéka, akit Tőle kapunk! 

- Anya,  … be is lesz csomagolva? 

- Igen, de nem ám dobozba és színes csomagolópapírral!- mosolyodtam el. 

- Lesz neki szép kis ruhácskája, és nézd csak ez a kosár is neki van készítve, és ide fogjuk 

fektetni a kiságyba! Itt majd nézheted, simogathatod. 

- Akkor van egy ötletem! Legyen a kistestvérem neve Karácsony! 

- Ó, ezt nem lehet, mert nálunk, azt a napot hívják így, amikor Jézus születésnapját 

ünnepeljük. 

- Hol van most Jézus?  

 

 



- Hm! Itt van most is velünk! 

- Anya én nem látom! 

- Mikor így átölellek… - és kezeimmel teljesen körbefontam,- akkor Jézus Urunk is átölel! 

-  … de nem látom, hogy hol van! 

- Talán nem is kell látnunk kicsim, csak éreznünk! Ugye milyen jó így együtt? 

-SZERETLEK anya! 

- Én is kicsi bogár! 

Párom külföldön dolgozott, és nekem egyre nehezebb volt a három gyermek gondozása nagy 

pocakkal. Féltem, hogy ha nem tudok itt lenni velük, férjem nem úgy fogja elkészíteni az 

ünnepet, ahogy szeretném, amíg mi a kórházban vagyunk. Féltem, hogy a gyerekek egyedül 

maradnak szent este, ha nem vagyok velük. Félelmem és aggodalmam egyre nőtt, és csak 

egyet szerettem volna, de nagyon, hogy ezen a szent estén mindnyájan együtt lehessünk. 

 Esténként, amikor a gyermekeim lecsendesültek, álmodoztam róla, hogy pici babám a 

kezemben van, és családommal együtt örülünk, az új jövevénynek a karácsonyfa alatt! 

Imádkoztam, először csak magamban 

”…Uram, ki a leghatalmasabb vagy mindenek fölött…” 

… és abban pillanatban elhallgattam.   

Ki vagyok én, hogy ilyet kérek, és miért? Ez a gyermek eljön mindenképpen, ha 

karácsonyeste, ha később, ha hamarabb! S gondolataim tovább futottak. 

Áldott vagy Te az asszonyok között.. – mondja Erzsébet Máriának. Milyen nehéz 

körülmények között szült, az istállóban a barmok, állatok között! Nem takarókkal, és 

fürdőkáddal... és nem orvosokkal! Mégis teli volt a szíve hálával, és várakozással és 

szeretettel, mert mélységes hite felemelte ezek közül a körülmények közül. Ezek után, nekem 

ez a legnagyobb problémám! Emberi gondolatok! És már másképp folytattam imámat. 

   Hálás vagyok neked Uram, hogy megtartottál és kegyelmedbe fogadtál bennünket, úgy 

legyen, ahogy Te akarod! Köszönöm, hogy gyermekem által tanítottál, mert megerősített. 

December 17-én este indultam az útra, váratlanul! A férjem, még nem jött haza 

Németországból, a gyermekekkel egyedül voltam otthon, de Jézus Urunk velünk volt! Áldó 

gondoskodással intézett mindent körülöttünk, az autót, az öcsémet, az orvosokat! 

… és  szenteste, amikor hazaértünk, a szobában állt a karácsonyfa, a levegőben finom 

sütemény illatok terjengtek. A mózeskosár köré gyűltek gyermekeim, könnyeimmel 

küszködve, csak annyit tudtam rebegni  

– Köszönöm …! 

Mátékám szorosan derekamat ölelve, megszólalt. 

- Anya, Lilla  l á n y ! 

Kicsi fejében talán azt gondolta, ez a pici gyermek, olyan lesz, mint Jézus, mert ő egyedül „az   

út,  az igazság és az élet”! 

.. és olyan lett, Krisztus követő! 

 

 



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.  

Bibliaóra minden kedden 17 órától.  ( Jelenleg „Miért érdemes gyülekezethez tartozni?” 

sorozatunkat folytatjuk.) 

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 

december 16-án     16     órakor    Szeretetvendégség:  Megtérés történetek tanulságai a   

                                        megszólításra tekintettel. – Dr. Judák Endre egyetemi tanár 

december  20-án     19      órától az In His Steps együttes ádventi dicsőítő szolgálata a Kossuth   

                                        utcai Református Székházban 

december  21-én     16     órától az ifjúság karácsonya 

december   8-án     10     órától  egyházmegyei gyerek- és ifjúsági napot tartunk           

                                        karácsonyi ajándékkészítéssel egybekötve 
december  18-án     17      órától bibliaórások karácsonya 

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, utána úrvacsoraosztás 

december 31-én     17     órától Óév esti istentisztelet  

január        1-én     11      órától Újévi istentisztelet úrvacsoraosztással  

január        6-án     11      órától Vízkereszt ünnepi istentisztelet 

 

december  9-én 16 órától Tiszaújvárosban karácsonyi istentisztelet a református templomban 

 

 

Karácsony alkalmából szeretnénk minden kedves testvérünknek egy ajándék-füzettel 

kedveskedni. Ezt bármelyik gyülekezeti alkalmunkon személyesen átveheti.  

 

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 feladatok kerülnek megoldásra, 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…. Ezt az összeget évek óta az 

eladott ingatlanokból befolyt tartalékból egészítettük ki, de mára sajnos ez már lassan teljesen 

elfogy. 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, vagy csekken, vagy az 

OTP-ben költség nélküli átutalással is. 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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