KARÁCSONYI KÖRLEVÉL
Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét...

(Jn 1,14)

A karácsony Isten ajándék szeretete Jézusban
Miskolc utcáit, üzleteit járva igen nehéz elképzelnünk milyen is lehetett az első karácsony. Ma a kisbabák
a kórházak szülészeti osztályán látják meg a napvilágot. Sterilitás, nőgyógyász orvos, szülésznő és drága
diagnosztikai készülékek veszik körül a vajúdó édesanyát. Odahaza már legtöbbször a kiságy is elkészítve
várja az újszülött csöppséget.
Mária és József éppen úton voltak Betlehem felé a népszámlálás miatt, amit a császár rendelt el ezért,
Jézus születése ezen a helyen történt. Nagy volt a forgatag és csak egy istállóban jutott szállás számukra. A
kisgyermek bölcsője pedig az állatok jászla lett.
A gyermek a Jézus nevet kapta, ami annyit jelent „az Úr a szabadító”. Mindnyájan csak Istennel, Istenben
lehetünk szabadok. Több száz éve várták már akkor a zsidók a próféciák szerint ennek a gyermeknek az
érkezését, amit angyalok jelentettek a környékbeli pásztoroknak. Távolból pedig bölcsek érkeztek egy égi
jelenséget követve oda Betlehembe.
Nem volt akkor sem karácsonyfa, nem voltak fényesen világító fényfüzérek, díszes papírba csomagolt
karácsonyi ajándékok, sem szépen hangzó karácsonyi dallamok csak egy kisgyermek ott Betlehem
istállójában. Egy kisgyermek, aki felnőve megváltoztatta, megváltotta az egész világot, mert benne a világ
ma is megérezheti Isten szeretetének a melegségét.
A karácsony Isten ajándék szeretete Jézusban. Ha Ő bennünk él, akkor minden a miénk, ha nem akkor üres
és fagyos emberi szív. A leggazdagabb az, akinek szívében Ő szállást vesz és a legszegényebb az, akinek a
szívéből Ő hiányzik.
Ez nem pénzkérdés, hanem szívkérdés és ma is ugyan olyan igaz, mint tegnap volt vagy holnap lesz.

Istentiszteletek:
december 05. 11.00

Családi istentisztelet (születés és névnaposok köszöntésével)

december 12. 11.00 Istentisztelet, melyet úrvacsoraosztás követ
december 19. 11.00 Istentisztelet
december 24. 17.00 Szentesti istentisztelet
december 25. 11.00

Karácsony ünnepi istentisztelet, melyet úrvacsoraosztás követ

december 26. 11.00

Karácsony másodnapi istentisztelet, melyet úrvacsoraosztás követ

december 27. 11.00

Karácsony utáni vasárnapi istentisztelet

december 31. 17.00

Óév esti istentisztelet

január

01. 11.00

Újévi istentisztelet, melyet úrvacsoraosztás követ

Gyermek hitoktatás - minden vasárnap 11 órától az istentisztelettel párhuzamosan a földszinti bibliaórai
teremben óvodások és iskolások részére.
Bibliaóra - minden kedden 17 órától az emeleti Tanácsteremben.
„Bibliát a kézbe, Jézust a szívbe!” - a Biblia könyvei - sorozat.
December 21-én 17 órától bibliaórások karácsonya az emeleti Tanácsteremben!
Ifjúsági óra - minden pénteken 16 órától azoknak, akik már konfirmáltak.
Konfirmációi oktatás - minden pénteken 16 órától, 12 évtől 18 éves korig.
Szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik az elmúlt évben anyagilag is hozzájárultak
gyülekezetünk életéhez, működéséhez. Az elmúlt évben (2020-ban) a gyülekezeti tagoktól befolyt
egyházfenntartói járulék, adomány és perselypénz összege 4. 125. 390 Ft volt. Ebből sajnos egy gyülekezetet
nem lehet fenntartani (templom, parókia, gyülekezeti termek, temetőgondnoki lakás rezsijei, lelkészek,
temetőgondnok fizetése...) Az állam „csak” az oktatási, szociális intézményeket finanszírozza, támogatja, de
a gyülekezeteket sajnos nem, ezért kérjük, hogy aki tudja akár havi rendszerességgel támogassa
gyülekezetünket. Jelenleg a temetői bevétel és a felújított Hunyadi utcai lakások bérbeadásából befolyt
bevétel fedezi a működési kiadásaink nagy részét, de jó lenne, ha mindenki nagyobb felelősséget érezne
gyülekezetünkért, mert akármi is történhet az ingatlanok bérleti piacán. 2022. január 1-től gyülekezetünk
ÁFA körös lesz, ezért a temetői díjakban is némi változás lesz. Kérjük mindenki szíves megértését és további
támogatását.
Áldott Karácsonyi Ünnepeket és
Istentől megáldott Békés, Boldog Új Esztendőt kíván minden testvérünknek a gyülekezet elnöksége!

Hivatali órák:
Lelkészi Hivatal:
Tel: 20-824-32-22

keddtől péntekig 9.30 – 12.00 és kedden még 16.00 – 17.00

Temető Gondnokság:
Tel: 20-824-39-76

keddtől péntekig 9.00 – 12.00 és kedden még 12.00 – 14.00

