
KARÁCSONYI  KÖRLEVÉL 

 

 

Közel 500 évvel ezelőtt  1517.október 31-én szögezte ki Luther Márton a 

wittenbergi Vártemplom kapujára a híressé vált 95 tételét. Ezzel indult el 

az egyház megújításának (reformációjának) története, melyből később 

megszületett az Evangélikus Egyház, amelynek tagjai vagyunk. Egyházunk 

tanításának középpontjában egyedül a Szentírás áll, melynek útmutatása 

szerint próbálunk élni a hétköznapokban. A fenti képen Luther Mártont 

láthatjuk feleségével Bóra Katalinnal és gyermekeivel Karácsonykor. 

Mert az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az 
elveszettet. Lk 19,10 

"Úgy vélem, különösen szép lesz ez a Karácsony. Pont azért, mert 
a külső gondok ezúttal nincsenek tekintettel erre, ki fog derülni, 
a lényeg önmagában vajon elegendő-e számunkra. Korábban 
annyira szerettem ajándékokat kigondolni és ezekről 
gondoskodni; de így, hogy semmink sem maradt, amit 
adhatnánk, annál fényesebben ragyog az ajándék, amit Krisztus 
születésében Isten készített számunkra. Minél üresebb a kezünk, 
annál inkább felismerjük, mit akart mondani Luther utolsó 
szavaival: "Koldusok vagyunk, ez így igaz"; minél szegényesebb a 
lakhelyünk, annál jobban megértjük, hogy szívünknek Krisztus 
szállásává kell válnia ezen a Földön. Hadd menjünk így a 
Karácsony ünnepe felé, bármiféle kétségbeesés nélkül, sőt annál 
teljesebbabizalommal!" 
Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) mártírsorsú evangélikus lelkész levele 
feleségének  1943 decemberében a tegeli börtönből. 

Istentől áldott Karácsonyi Ünnepeket és boldog, békés újesztendőt kívánnak  

a Gyülekezet Lelkészei és  Vezetősége! 
IIsstteennttiisszztteelleetteeiinnkk::  

ddeecceemmbbeerr  0044..            1111..0000        CCssaallááddii  iisstteennttiisszztteelleett  ((sszzüülleettééssnnaappoossookk  ééss      

                                                                                          nnéévvnnaappoossookk  kköösszzöönnttééssee))  

ddeecceemmbbeerr  1111..          1111..0000          IIsstteennttiisszztteelleett  úúrrvvaaccssoorraaoosszzttáássssaall                                  tt  

ddeecceemmbbeerr  1188..          1111..0000          IIsstteennttiisszztteelleett  

ddeecceemmbbeerr  2244..          1166..0000        SSzzeenntteessttii  iisstteennttiisszztteelleett  

ddeecceemmbbeerr  2255..          1111..0000        KKaarrááccssoonnyy  üünnnneeppii  iisstteennttiisszztteelleett  aa  ggyyeerreekkeekk      

                                                                                        sszzoollggáállaattáávvaall,,    aammiitt  úúrrvvaaccssoorraaoosszzttááss  kköövveett                                                                        

ddeecceemmbbeerr  2266..          1111..0000        KKaarrááccssoonnyy  22..  nnaappii  iisstteennttiisszztteelleett  ééss    

                                                                                        úúrrvvaaccssoorraaoosszzttááss  
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ddeecceemmbbeerr  3311..          1177..0000        ÓÓéévv  eessttii  iisstteennttiisszztteelleett    

jjaannuuáárr                0011..          1111..0000        ÚÚjjéévvii  iisstteennttiisszztteelleett  úúrrvvaaccssoorraaoosszzttáássssaall    

jjaannuuáárr                0066..          1111..0000        VVíízzkkeerreesszztt  üünnnneeppii  iisstteennttiisszztteelleett  

jjaannuuáárr                0088..          1111..0000        CCssaallááddii  iisstteennttiisszztteelleett  

TTiisszzaaúújjvváárroossbbaann  ddeecceemmbbeerr  1111--éénn  1166  óórraakkoorr  lleesszz  iisstteennttiisszztteelleett  aa  

rreeffoorrmmááttuuss  tteemmpplloommbbaann..  

BBiibblliiaaóórraa  ––  mmiinnddeenn  kkeeddddeenn  1177  óórrááttóóll..    AAzz  iiddeeii  éévv  ttéémmáájjaa::  

RReennddsszzeerreess  tteeoollóóggiiaa  kköözzéérrtthheettőőeenn,,  aavvaaggyy  AAmmiirrőőll  aa  BBiibblliiaa  bbeesszzééll  aa  

mmaa  eemmbbeerréénneekk..  

BBiibblliiaaóórráássookk  KKaarrááccssoonnyyaa  --  ddeecceemmbbeerr  1133--áánn  1177  óórrááttóóll..  

GGyyüülleekkeezzeettii  ""ttoorrnnaaóórraa""  mmiinnddeenn  kkoorroosszzttáállyy  rréésszzéérree  sszzeerrddáánnkkéénntt  

1166..3300--ttóóll  aazz  eemmeelleettii  TTaannááccsstteerreemmbbeenn  MMáággeerr  ÁÁggnneess  vveezzeettéésséévveell..  

ÉÉnneekkkkaarrii  pprróóbbaa    --    mmiinnddeenn  ccssüüttöörrttöökköönn  1177  óórrááttóóll..  

GGyyeerrmmeekk  hhiittookkttaattááss  --  mmiinnddeenn  vvaassáárrnnaapp  1111  óórrááttóóll  aazz  iisstteennttiisszztteelleetttteell  

ppáárrhhuuzzaammoossaann  óóvvooddááss  ééss  iisskkoollááss  kkoorroosszzttáállyy  sszzáámmáárraa..  DDeecc..  1111--éénn  

99..3300--ttóóll  ggyyeerreekk--ccsseennddeessnnaapp  lleesszz  kkaarrááccssoonnyyii  aajjáánnddéékkkkéésszzííttéésssseell..    

  

KKoonnffiirrmmáácciióóii  ookkttaattááss  --  ppéénntteekkeennkkéénntt  1166  óórrááttóóll..    

  

IIffjjúússáággii  óórraa  --  mmiinnddeenn  ppéénntteekkeenn  1166  óórrááttóóll  aa  mmáárr  kkoonnffiirrmmáálltt  ffiiaattaallookk  

rréésszzéérree..  

DDeecceemmbbeerr  1188--áánn  1166  óórrááttóóll  lleesszz  tteemmpplloommuunnkkbbaann  aa  ggyyüülleekkeezzeett  

LLuutthheerr  kkóórruussáánnaakk  kkaarrááccssoonnyyii  kkoonncceerrttjjee..    AA  bbeellééppééss  ddííjjttaallaann!!  

GGyyüülleekkeezzeettii  kkiirráánndduullááss  ddeecceemmbbeerr  1177--éénn  sszzoommbbaattoonn  BBuuddaappeessttrree..      

((AA  BBeettlleehheemmii  CCssiillllaagg  ttöörrttéénneettee  aa  PPllaanneettáárriiuummbbaann  ééss  aa  BBuuddaappeessttii  

ÁÁddvveennttii  VVáássáárr  aa  pprrooggrraammjjaa))      --    ÚÚttiikkööllttsséégg  ééss  bbeellééppőő::  55550000  FFtt//ffőő  

Alkalmainkra minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

Szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik anyagilag 
támogatták gyülekezetünket és egyházunkat. Köszönet azoknak 
akik  egyházfenntartói járulékot fizetnek, hogy gyülekezetünk 
létezzen. Köszönjük azoknak akik még adományt is adtak 
templomunk hangosítására… Köszönjük az alapítványunkra 
utalt 1%-ot és az Országos Egyháznak (Budapest) felajánlott 
személyi jövedelemadó 1%-át.  
Kérjük, hogy a továbbiakban is támogassák anyagilag 
gyülekezetünket akár csekken történő, vagy költség nélküli 
személyes befizetésükkel, vagy átutalással. OTP számlaszámunk: 
11734004-20010654.   Kérésre, szívesen küldünk csekket.   
 
Kérjük, adója második 1%-ával támogassa 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. Jövőre is, 
aki teheti, kérjük, jövedelemadója 1%-át ajánlja fel Országos 
Egyházunk Központjának, melynek technikai száma: 0035. 

Honlapunk: www.lutheran.eu és www.miskolc.lutheran.hu 

Hivatali órák: 
Lelkészi Hivatal:           keddtől  péntekig    9.30 – 12.00  
Tel/fax: 46 505-726    vagy   +36  06 20 824 32 22 
Gondnoki Hivatal:       keddtől  péntekig     9.30 – 12.00  
Tel/fax: 46 505-727    vagy   +36 06 20 620 29 22 
Temető Gondnokság: keddtől péntekig 9.00 – 12.00 és kedd 
12.00 –14.00 
Tel: +36 20-824-39-76 

http://www.lutheran.eu/
http://www.miskolc.lutheran.hu/

