
Hírlevél 
 

"Az Ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít 

minden embert: Ő jött el a világba."                        

(János 1,9)  

A karácsony a legelterjedtebb, s talán legkedveltebb keresztény ünnep. Jézus Krisztus születésére 

emlékeznek világszerte. Az ünnep szellemiségéhez, és jellegéhez hasonló ünnepek már korábban is 

léteztek, például a pogányok téli napfordulós ünnepe. Az ókori Rómában december 17-25 között tartották 

a földművelés istenének, Szaturnusznak ezt a nagy ünnepét. Ekkor nagy táncos vigadalmakat tartottak 

birodalomszerte. A fény diadalát ünnepelték a halál és a sötétség felett. A régi pogány ünnep 

vigasságokkal volt tele, mivel a téli napforduló a régi földművesek körében az újjászületést, a reményt 

táplálta. A földművesek számára fontos volt a meleg eljövetele, mivel a létük múlott rajta. A meleg 

időszak a bőség időszaka volt, míg a hideg időszak a sötétség és a nélkülözés időszaka, ilyenkor az 

isteneket igyekeztek jókedvre deríteni. A szolgák megajándékozása is elterjedt volt. A házakat örökzöld 

borostyánokkal díszítették. 

Miután a kereszténység államvallássá vált, hamarosan hivatalos ünneppé nyilvánították Jézus születését a 

4. századtól kezdték ünnepelni, január 6-án vízkereszt ünnepén. Karácsony ünnepe 325-ben került át 

december 25-re, az első niceai zsinat döntése alapján.  

Karácsony, ahogyan említettem sokféle értelemben a fény ünnepe. Finnországban járva tapasztaltam, 

hogy már novembertől elkezdődik az ünnepre való készülődés. Egészen furcsa érzés, amikor délelőtt tíz 

órakor jön fel a nap, s számunkra az is idegen, hogy délután két órától sötétség van. Itt értettem meg 

igazán, hogy a fény mit is jelent számunkra. Hogy miért égnek a lámpások az ablakokban, hogy miért van 

gyertyamécses minden asztalon, s hogy a vendégvárás elmaradhatatlan kelléke a lépcsőre, verandára 

kitett lámpás. Egy ilyen ködös, hideg (akár -30C) időben az emberi lélek még inkább vágyik a melegre, a 

tűzre, a fényre.  

A mi számunkra, keresztyének számára ez az ünnep ezért olyan fontos. Hoz valami „meleget” a 

kihűlt életünkbe, hozhat valami „tüzet” a kihúnyófélben lévő emberi kapcsolatainkba, hozhat valami 

„fényt”, hiszen mindannyian híjával vagyunk ennek.  

Amikor gyertyát gyújtunk, vagy otthonaink karácsonyi fényeit szereljük, eszünkbe juthat, hogy ha kívülre 

fényt vittem, vajon a belsőmbe is beengedek valamit karácsony fényéből? Mert Jézus születése akkor 

nyer értelmet ebben a világban, ha fénye, szeretete és áldása megvilágosítaná újra és újra a Te bensődet 

is! 

 Imádkozzunk! 

Istenünk, mennyei Atyánk! Köszönjük Neked, hogy új ádventtel ajándékozol meg minket. Add, hogy a 

várakozás idejét felhasználjuk, és ne siettessük a napokat, hanem türelemmel várjuk a Te megérkezésedet. 

Hálatelt szívvel köszönjük egyszülött Fiadat, akit nekünk adsz. Kérünk, erősíts meg minket Szentlelked 

által a közelgő szent ünnepen Ámen 
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dik, 

az éj 

leszáll, 

bíborba rejt 

a láthatár; 

hűvös szellő lehel reám, 

utazom 

az ünnep dalán. 

Ablak mögött a gyertyaláng 

karácsonyi, víg 

táncra kél, epekedő ember-világ 

boldogságot, békét remél. 

Hideg télben fázott a szív. Meleg szózat járja 

ma át. A szeretet szava, ha hív, töri szívünk fagyos falát. 

Aggodalom, 

nyomor, 

sóhaj 

ez ünnepen 

már elpihen; 

ringatózva hull a holnap, 

bús lelkekhez békém viszem. 

 



 

 

Kedves testvérek! 

Reménység szerint ebben az esztendőben folytathatjuk az elkezdett felújítási munkát a jelenleg 

használaton kívüli lakrészben. Idén szeretnénk még a templomi oltár térdeplőjét is méltó módon 

felújítani. Karácsonyi perselyeinket, valamint minden adományt ezekre a célokra kívánunk fordítani.  

Kérjük, hogy mindenki, lehetősége szerint anyagilag is támogassa ezeket a munkát! 

                     Bálint Péter  felügyelő 

    (Tel:   20/362-2999 és 359-222) 

 

 

A gyülekezet lelkészeként megköszönöm a testvérek szeretetét, támogatást és imádságát, mellyel 

szolgálatomat ebben az esztendőben is kísérték. Köszönöm minden testvéremnek, akik gyülekezetünk 

javán fáradoztak, az alkalmankénti vagy rendszeres szolgálatokat, melyek Isten dicsőségére történtek.  

Továbbra is várom a személyes vagy telefonon történő megkeresést. Örömmel fogadom a hívást 

otthoni istentisztelet, vagy betegúrvacsora kérdésében. 

Elérhetőségeim:    Miskolc, 3534 Vár u. 7 

                                               46/533-365; 20/8243-690 

mjlelkesz@freemail.hu 

 

Molnár József lelkész 
 

 
 

 
Állandó gyülekezeti alkalmak 

 
Vasárnap 9.00 óra      ISTENTISZTELET 

 
(minden hónap 1. vasárnapján úrvacsorával) 

 
Szerda 16.00 óra      BIBLIAÓRA 
 
Havi rendszerességgel találkozik a TESTVÉRKÖR Bálint Péter 

felügyelő szolgálatával, előre egyeztetett időpontokban. 

 

 

http://disgyor.lutheran.hu 
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A KARÁCSONYI ÜNNEPKÖR ALKALMAI A DIÓSGYŐR-VASGYÁRI 

EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGBEN 

 

 

december 02. vasárnap  9 óra Ádvent 1. vasárnapja  úrv. istentisztelet 

december 05. szerda   16 óra Ádventi sorozat 1. 

december 9. vasárnap  9 óra Ádvent 2. vasárnapja  istentisztelet 

     15 óra   Szeretetvendégség (vasgyári gyülekezetnél közös) 

december 13. csütörtök    16 óra Ádventi sorozat 2. 

december 16. vasárnap  9 óra Ádvent 3. vasárnapja  istentisztelet 

december 19. szerda   16 óra Ádventi sorozat 3. 

december 23. vasárnap  9 óra Ádvent 4. vasárnapja   istentisztelet 

december 24. hétfő   15 óra  Szenteste    családi istentisztelet 

december 25.  kedd   9 óra Karácsony ünnepe  úrv. istentisztelet 

december 26. szerda   9 óra Karácsony 2. napja  úrv.  istentisztelet 

december 30. vasárnap  9 óra   Karácsony utáni vasárnap  istentisztelet 

december 31. hétfő   15 óra Óév napja    istentisztelet 

2013. év 

január 01.  kedd   9 óra Újév napja   úrv.  istentisztelet 

január 06.  vasárnap   9 óra  Vízkereszt ünnepe  úrv.     istentisztelet 

 
 

Istentől gazdagon megáldott, boldog újesztendőt kíván a gyülekezet presbitériuma erőben-

egészségben! 

 


