
Mária pedig ezt mondta:
„Magasztalja lelkem az Urat, és
az én lelkem ujjong Isten, az én
Megtartóm előtt, mert rátekintett szol-
gálóleánya megalázott voltára: és íme,
mostantól fogva boldognak mond engem
minden nemzedék, mert nagy dolgokat
tett velem a Hatalmas, és szent az ő
neve, irgalma megmarad nemzedékről
nemzedékre az őt félőkön. Hatalmas dol-
got cselekedett karjával, szétszórta a
szívük szándékában felfuvalkodotta-
kat. Hatalmasokat döntött le trónjukról,
és megalázottakat emelt fel. Éhezőket
látott el javakkal, és bővelkedőket kül-
dött el üres kézzel. Felkarolta szolgáját,
Izráelt, hogy megemlékezzék irgalmáról,
amint kijelentette atyáinknak, Ábra-
hámnak és az ő utódjának mindörökké.“
Lk 1,46–55

Az ádventi időben karácsonyra, Jézus
születésének ünnepére készülve, az érke-
ző Úrra irányul a figyelmünk. Ádvent
hirdeti, hogy az Úr már egészen közel
van. Az Úr közelsége pedig örömmel és
ujjongással töltse el a szívünket úgy,
ahogyan Mária szívét is eltöltötte az
öröm és az ujjongás. De miért is lehet
örülni és ujjongani? Talán azért, mert
újra állíthatunk karácsonyfát? Talán
azért, mert újra ajándékozhatunk és
ajándékot kaphatunk? Természetesen

ezekért is, de most nézzünk Máriára, és
az ő Istent magasztaló énekéből megtud-
hatjuk, hogy mi is az igazi öröm és ujjon-
gás alapja. 

Örülhetünk Máriával együtt annak,
hogy az Isten rátekintett kicsinységünk-
re, elesettségünkre, kiszolgáltatottsá-
gunkra! Mária is ilyen volt: kicsiny, cse-
kély, kiszolgáltatott. Nem volt semmi-
lyen társadalmi rangja, megbecsültsége,
hanem ellenkezőleg, az akkori társada-
lom alján volt, nálánál lejjebb már csak a
rabszolgák voltak. Mégis az Isten őrá
tekintett, őt választotta ki, mégpedig
arra a különlegesen kiemelt feladatra és
megbízásra, hogy az örök isteni Ige
őbenne öltsön emberi testet és szülessen
meg közénk erre a világra. 

Mária példáján látjuk meg, hogy az
Isten a kicsikre, a kiszolgáltatottakra,
az elesettekre, a mélyben levőkre tekint,
és őket választja ki. Nálunk, embereknél
általában fordított a figyelem értékrend-
je: minél nagyobb, rangosabb, hatalma-
sabb, befolyásosabb, gazdagabb és mél-
tóságosabb valaki, annál fontosabb,
ezért részesül kitüntetett figyelemben és
megbecsülésben. Az Isten azonban ilye-

nekkel nem törődik, – írja
Luther – hanem a kicsit, a gyen-
gét, a szegényt részesíti figye-

lemben, sőt minél mélyebben van valaki,
annál jobban látja, és annál inkább
figyeli. Ha csüggedés, keserűség, csaló-
dás, fájdalom, vagy hátrányos megkü-
lönböztetés ér minket, és úgy érezzük,
hogy az emberek nem figyelnek ránk,
nem becsülnek, nem értenek meg, magá-
nyosnak és egyedül levőnek érezzük
magunkat, lássuk meg, és tudjuk meg,
hogy ilyenkor az Isten különösen is
figyel ránk, és kiválaszt bennünket!
Kivételesen fontosak vagyunk a számára,
hiszen hozzánk és közénk jött!
Kitüntetett módon közösséget vállalt
velünk: a Teremtő a teremtményeihez jött!

Ezen a ponton látjuk meg a következő
okot, amiért örülhetünk Máriával egy-
ütt. Nemcsak azért örülhetünk, mert az
Isten figyel ránk, és mert közénk jött,
hanem azért is örülhetünk, mert felemel!
Felemel önmagához. Mária örül és bol-
dog, és magasztalja, dicséri lelkében az
Istent, hogy őt, a kicsit, a szegényt, a je-
lentéktelent választotta ki, és ujjong,
mert  nagy  dolgot  tett  vele  a  hatalmas 

(Folytatás a 2. oldalon)

Ádventi öröm és ujjongás

Túrmezei Erzsébet

Karácsonyi kérések
Horst Orphal után németből

A pásztoroknak lábát add nekem,
hogy hozzád siethessek sebesen!

És a napkeleti bölcsek kezét,
hogy szívem, kincsem letegyem eléd!
Angyalok hangját, hogy mindenkinek

örömhírt és békességet vigyek!
S Mária igét-megőrző szívét:

hadd legyek, Jézus, örökre tied!

Ajándékozza meg az Úr
mindannyiunk életét a kon-
zum-karácsony kiábrándító
ünneplése helyett az igaz ka-
rácsony lélekben felemelő,
hitben megerősítő, a minden-
napi életre megújító lelküle-
tével és ünnepével!
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Ne vedd hiába Istened
nevét!

Az első parancsolat a szív-
et oktatta, és a hitet tanította,
ez a parancsolat pedig kifelé
vezet: szánkat és nyelvünket
igazítja Istenhez. Mert első-
sorban a beszéd az, amely
feltör és megnyilatkozik szív-
ünkből. … Azt parancsolja
tehát, hogy ne említsük és ne
vegyük ajkunkra Isten nevét
hamisan, vagyis ha szívünk
jól tudja, vagy legalábbis jól
kellene tudnia, hogy más a
valóság, mint amit mondunk,
….6o.

Hiszen természetünk az a
szép erény, hogy aki gazsá-
got követ el, az szívesen
takargatja és palástolja,
hogy ne lássa, ne tudja senki,
… ha pedig valakit elővesz-
nek, akkor Isten kénytelen azt
nevével fedezni, és a gaztettet
erénnyé, a gyalázatot dicső-
séggé változtatni. Általános
szokás ez a világban, és nagy

özönvízként árasztja el a
világ minden részét. Jutal-
mul meg is kapjuk azt, amit
keresünk és megérdemlünk:
pestist, háborút, drágulást,
tűzvészt, árvizet … Miért
volna egyébként annyi nyo-
morúság? Nagy kegyelem az,
hogy mégis elhordoz és eltart
minket a föld.

Az ifjú nemzedéket min-
dennél komolyabban kellene
arra szorítanunk és szoktat-
nunk, hogy ezen és a többi
parancsolaton csüngjön a
szeme. …

Ezenkívül tudnod kell azt
is, hogyan kell nevét helye-
sen használnunk. Ezekkel a
szavakkal ugyanis: „ne vedd
hiába Isten nevét”, egyszer-
smind azt is tudtul adja, hogy
azt nagyon is használnunk
kell. … Például igaz eskünél
ha szükség van rá, és megkö-
vetelik, vagy igaz tanításnál
is, vagy ha nevét bajban a
segítségül hívjuk, jó sorban

dicsérjük, és hálával emle-
getjük. …

Nevének ugyanis az az
igazi tisztelete, hogy tőle
remélünk minden vigaszta-
lást és ezért őt hívjuk segítsé-
gül, tehát … először szívünk
tiszteli Istent a hittel, azután
szánk a vallástétellel. …

Mondhatom: mindig emle-
getnünk kellene a szent nevet
az ördög bosszúságára, hogy
ne árthasson, akárhogyan
szeretné. Jó erre az is, ha
hozzászokunk ahhoz, hogy
minden váratlan veszedelem
ellen naponként Istennek
ajánljuk testünket, lelkünket,
feleségünket, gyermekünket,
házunk népét és mindazt,
amink van. Ezért keletkezett
és maradt fenn a Benedicite
és a Gratias (az asztali áldás
és hálaadás), és más esti meg
reggeli áldás, valamint az a
gyermeki szokás is, hogy
keresztet vetünk. … 

(Forrás: Nagy káté)

(Folytatás az 1. oldalról)
Isten, hiszen a világot teremtő isteni szó az ő
testében emberként növekszik és meg fog szü-
letni. Mária örül és ujjong, mert hatalmas,
nem remélt és nem gondolt kegyelemben része-
sítette őt az Isten, magához emelte őt az Úr,
hiszen a Megváltó, a bűnt eltörlő, a halálon
győztes, örökké élő Krisztust hordozta! Az ősi
egyház ezért nevezte Máriát Theotokosznak,
azaz Istenszülőnek.

Máriával együtt mi is ujjonghatunk, a lel-
künkben magasztalhatjuk Istenünket, és bol-
dogok lehetünk, mert az Úr ránk figyel, és
minket választott ki, hogy a gyermekei
legyünk. A keresztségben a nevünkön szólí-
tott, a bűneinket megbocsátotta, és a gyerme-
keivé fogadott. Krisztusnak azért kellett
emberré lenni – írja Luther –, hogy benne újjá-
szülessünk. Ő magára veszi származásunkat,
belemeríti a magáéba, s nekünk ajándékozza a
sajátját, hogy benne megtisztulva megújul-
junk, mintha az lenne a sajátunk! Az Isten
lehajol hozzánk, Krisztusban közénk jön, és
felemel, mert Krisztus testvéreiként a gyerme-
keivé fogad minket.

Ebben a gyermekségben folyamatosan meg-
erősít és táplál is bennünket, hiszen újra és
újra, hétről-hétre közénk jön: megszólít a hitet
teremtő és hitet erősítő szavával, és táplál
önmagával, testével és vérével, az örök élet
kenyerével, és az üdvösség kelyhével. Az Isten
teremtő szava az úrvacsorában a mi testünk-
be költözik, hogy újjászülessünk, a saját életét
ajándékozza nekünk, hogy örökké élhessünk!

Közel van az Úr, már égnek a gyertyák az
ádventi koszorúkon, már közel van karácsony
ünnepe. A hozzánk érkező Úr Jézus közelsé-
ge töltse el szívünket és lelkünket ujjongó
örömmel, ahogyan Mária szívét is eltöltötte,
és mondjuk vele együtt: Magasztalja lelkem
az Urat, és az én lelkem ujjong Isten, az én
Megtartóm előtt, mert rátekintett szolgálóleá-
nya megalázott voltára, … mert nagy dol-
gokat tett velem a Hatalmas, és szent az ő
neve, irgalma megmarad nemzedékről nemze-
dékre az őt félőkön.

Várjuk az Urat örömmel, és adjunk hálát
neki megtartó, üdvözítő kegyelméért!

Isó Zoltán

Tanuljunk Luthertől!

Ádventi öröm és ujjongás Elgondolkodtató

(Egy internetes honlapon
találhatók az alábbi graffitik.

Milyen igaz Jézus szava: 
„E világ fiai a maguk nemé-
ben okosabbak, mint a vilá-

gosság fiai. Lk 16,8)

Menj a templomba most!
Kerüld el a karácsonyi 

tolongást!
*

Jézus meghalt a bűnein-
kért, hát ne okozzunk neki

csalódást!
*

Mennyire tudunk 
együtt örülni egy ember

megszületésének! 
Az elmúlás fájdalmában is

őszintén osztozunk. 
A kettő között nem 
lehetne egy kicsit 

emberibbnek lenni?
*

Ne akkor szedjél fel, amikor
már padlón vagyok, akkor

kapjál el, amikor éppen 
lefelé zuhanok!

*
Zavard össze a világot: 

mosolyogj hétfőn!
*

A pokol üres, mert 

minden ördög a 

felszínen van!

*
Lehet, hogy a 

mennyország szép hely,
de a pokolban több 

az ismerős.
*

A halálod még nem 
bizonyítja, hogy éltél.

*
Az élet nagyon drága, de az
árban benne van évente egy

Nap körüli utazás.
*

Isten a NagyIsten a Nagy
Forgatókönyvíró. Forgatókönyvíró. 

Kár, hogy az emberKár, hogy az ember
cenzornak képzelicenzornak képzeli

magát.magát.
*

JÉZUS A VÁLASZ.
MI A KÉRDÉS?
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Konfirmáció 2012. Konfirmandusaink: 
Dóczi Alexandra, Hegedűs Ágnes Nóra, Hegedűs Dániel Bánk, 

Klein Eszter,Szalay Levente, Tóth Máté.

Beszélgetés a hammelburgi testvérekkel Nürnbergben. 
A kép közepén az új lelkész, Robert Augustin látható.

Együtt a gödöllői evangélikus gyülekezettel és lelkészével.

Gyülekezeti kiránduláson a gödöllői Grassalkovich-kastélyban. 

Egyházkerületünk születésnapjára, Weltler János egyházkerületi 
és gyülekezeti felügyelőnkre emlékeztünk.
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Gyermekeink jól érzik magukat. 
És a felnőttek is…

Gospelkórusunk az egyházkerületi kórustalálkozón.

Fent: 

Szülők és gyermekek együtt az
óvoda tisztaságáért.

Alsó kép: 

Óvodásaink a Padányi iskola
Márton-napi ünnepén



2012. szeptember 17-én
egy éves lett óvodánk!

Az áhítaton a Napsugár és
Margaréta csoportos óvodá-
sok, óvó nénik és dadus nénik
együtt ünnepeltek lelkésze-
inkkel. Természetesen nem
maradhatott el az angyalkás
torta sem.

Az ünnep keretein belül
rendeztük meg 21-én, pénte-
ken egészségnapunkat.

Délelőtt vitamindús falat-
kákat készítettünk, melyeket
a közös zenés tornát követően
fogyasztottuk el. A csoport-
szobában egészség-totót ját-
szottunk, majd kipróbáltuk a
Varázsszőnyeg munkatársai
által kialakított akadálypá-
lyát. Délután együtt ünnepel-
tünk a szülőkkel és gyüleke-
zetünk tagjaival. Nagy öröm
volt újra köztünk látni Ittzés
János nyugalmazott püspök
urat. Testet őrző lélek című
előadása maradandó élményt
nyújtott, lelki táplálékul szol-
gált mindnyájunk számára.

Köszönjük azoknak a segít-
ségét, akik oly sok papírt
gyűjtöttek óvodánk számára.
A bevételből játékkészletün-
ket szeretnénk gazdagítani. 

A nyári kánikulában enyhet
nyújtó fák levelei az idén is
lehullottak. A rengeteg levél
összegyűjtésében gyülekeze-

tünk férfiköre, szülőink és
Takács László képviselő úr is
segítségünkre voltak. A se-
rény munkát lilahagymás zsí-
ros kenyér, óvodás tea fo-
gyasztásával és jó hangulatú
beszélgetéssel koronáztuk meg.

November 9-én részt vet-
tünk a Padányi Bíró Márton
iskola harmadik osztályosai-
nak Márton-napi műsorán.
Nagy szeretettel fogadtak
minket, a gyermekek figye-
lemmel követték a már ismert
történet eseményeit. A műsor
után, az ajándékba kapott
lámpásokkal, együtt vonul-
tunk az iskolásokkal. 

November 12-én délután
volt óvodásunk mentő-szak-
ápoló édesapja, előadást tar-
tott az óvoda dolgozói és a
szülők számára.

Elsősegélynyújtás az óvo-
dában címmel.

November 13-án nevelés
nélküli munkanapunk volt.
Részt vettünk a Magyaror-
szági Evangélikus Egyház
által szervezett óvodai hitok-
tatók szakmai napján.

November 23-án közös
programot szerveztünk a gyü-
lekezeti teremben nőegyle-
tünk és óvodásaink édes-
anyjai számára. Ez alkalom-
mal készítettük el a gyerme-
kek Mikulás-ajándékait.

És amire készülünk:
December 1. 
Várjuk a Mikulást!
Ezen a napon délelőtt 11

órakor érkezik meg hozzánk a
Mikulás, a Joulupukki az
északi sarkkörön fekvő ottho-
nából rénszarvas húzta szán-
ján.

December 6. 
Délelőtt az óvoda dolgozói

mesejátékkal kedveskednek a
gyerekeknek valamint nőegy-
letünk és férfikörünk tagjai-
nak. 

December 7. 
Mézeskalácssütés kará-
csonyra
December 9.
Karácsonyi koncert a 
templomban
A gyülekezet gospelkóru-

sának templomi koncertjébe
bekapcsolódnak óvodánk
dolgozói is.

December 12. 
Ádventi délután
Együtt készülünk kará-

csonyra a szülőkkel és a gyü-
lekezet tagjaival. A délután
programja: áhítat, szülők
előadása, daltanulás, a gyere-
kek karácsonyi ajándékainak
elkészítése, szeretetvendégség.

December 16. 
Gyermekeink szolgálnak 
a templomban
December 21. 
Óvodai karácsony
Délelőtt áhítat, majd a

Napsugár csoportos gyerekek
előadása meghívott vendége-
ink és a Margaréta csoporto-
sok számára. 

Délután együtt ünnepelünk
a családokkal. 

Ráczné Hock Erika és
Rádóczy Ágnes
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ÖRÖMHÍREINK  – Ami történt:

Egy éves az óvodánk!

„Engedjétek hozzám jönni a 
kisgyermekeket, és ne tiltsátok el

tőlem őket, mert ilyeneké az 
Isten országa.” (Mk 10,14)

Örömhír 
baba–mama klub

a veszprémi evangélikus 
gyülekezet és óvoda 

ökumenikus találkozója

Az Örömhír Evangélikus
Keresztyén Óvoda baba–
mama klubja sok szeretettel
vár minden érdeklődő anyu-
kát pocaklakóval, babával és
kisgyermekkel.

Osszuk meg egymással
örömünket, nehézségeinket
és hallgassunk előadásokat a
minket érintő témákban. Az
alkalmakon különböző téma-
köröket szeretnénk körbejár-
ni, és bibliai oldalról is meg-
közelíteni.

Ízelítő a tervezett témáink-
ból: gondoskodás a kisgyer-
mekeinkről, babahordozás,
család Isten tervében, háztar-
tásunk a mindennapokban,
óvodai élet, testvérféltékeny-
ség… Vendégnek meghívunk
lelkészt, gyermekpszicholó-
gust, óvodapedagógust, logo-
pédust. Várunk ötleteket, fel-
ajánlásokat, tegyük együtt
tartalmasabbá az alkalmakat.

Találkozunk hetente az
evangélikus templom gyüle-
kezeti termében. /Veszprém,
Kossuth u. 4. (hátulról a
húszemeletes alatti parkoló
felől akadálymentesített bejá-
rat)/

Csatlakozzatok hozzánk
szerda délelőttönként 9 órá-
tól. Ismerjük meg egymást és
töltsünk el együtt egy vidám
délelőttöt!

További információkról,
illetve az alkalmak szervezett
programjairól itt olvashattok: 

oviklub.edesterhem.ws

Elértek minket az e-mail
címünkön is: 
oromhir.oviklub@gmail.com

Várnak szeretettel a szerve-
zők: 

Renáta, Györgyi és Manka



Istentiszteletek és gyülekezeti
alkalmak az ádventi-karácsonyi

ünnepkörben
December 2. 
Ádvent első vasárnapja

10 óra: Istentisztelet
10 óra: Gyermek-

istentisztelet
17 óra: Szeretetvendégség,

melynek témája: 
Az Úr születésének ünnepé-

re készülünk
Előadónk: Dr.Hafenscher 

Károly lelkész

December 9. 
Ádvent második vasárnapja

10 óra: Istentisztelet
10 óra: Gyermek-

istentisztelet

December 16. 
Ádvent harmadik vasárnapja

10 óra: Istentisztelet
10 óra: Gyermek-

istentisztelet
17 óra: Gyermekek 

karácsonya

December 23. 
Ádvent negyedik vasárnapja

10 óra: Istentisztelet

10 óra: Gyermek-
istentisztelet

December 24.  Szenteste
16 óra: Istentisztelet
16 óra: Gyermek-

istentisztelet

December 25. 
Karácsony ünnepe

10 óra: Istentisztelet

December 26. 
Karácsony második ünnepe

10 óra: Istentisztelet

December 30. 
Karácsony utáni vasárnap

10 óra: Istentisztelet
10 óra: Gyermek-

istentisztelet

December 31.  Óév este
17 óra: Istentisztelet

Január 1. 
Jézus névadásának ünnepe

10 óra: Istentisztelet

A Veszprémi Evangélikus Egyházközség időszakos lapja. 8200 Veszprém, Kossuth u. 4. 
Lelkészek: ISÓ ZOLTÁN és ISÓ DOROTTYA. 

Telefon: 88/421-618. Mobil telefon: 06-20/8245896, 06-20/8245-898. 
Felelős szerkesztő: JUHÁSZ FERENC.  Készült Presscomp 2000 Kft.

Az elmúlt évben a fenti kér-
déssel, és az alábbi gondolatok-
kal kértük gyülekezetünk tagja-
it, hogy ha fontos számukra a
veszprémi evangélikus gyüleke-
zet, akkor fenntartásához erejükhöz
mérten járuljanak hozzá. Most újra
aktuális az adakozás kérdése, ezért
kérjük, hogy ismét átgondolva Pál apos-
tol és Luther szavait, biztosítsák a gyü-
lekezet anyagi létét adományaik befize-
tésével.

Pál apostol teszi fel ezt a kérdést a
korinthusi gyülekezet tagjainak, hogy
tanítsa őket: mindenünk Isten ajándéka.
Tőle kaptuk életünket, tőle kaptuk értel-
münket, érzelmeinket és erőnket, tőle
kaptuk gyermekeinket és közösségein-
ket. Nincs semmi az életünkben, amely
ne tőle származna, amelyet ne neki kelle-
ne megköszönni. Kivéve a bűnt.

Luther Márton is hasonlóan fogalmaz
a Kis kátéban, amikor a hitvallás első
hitágazatához írja magyarázatát: „Ő adta
testemet, lelkemet, szememet, fülemet és
minden tagomat, értelmemet és minden

érzékemet, és ezeket most is fenntartja.
… Testemet és életemet naponként min-
dennel bőven ellátja és táplálja. Megol-
talmaz minden veszedelem ellen. Meg-
véd és megőriz minden gonosztól. És
mindezt csupán atyai, isteni jóvoltából és
irgalmasságából cselekszi; és én arra
sem érdemes, sem méltó nem vagyok.
Mindezért én neki hálával és dicsérettel,
szolgálattal és engedelmességgel tarto-
zom. Ez így igaz!”

Ezért most azokhoz az evangélikus
keresztyén testvéreinkhez fordulunk,
akik Pál apostol és Luther Márton nyo-
mán hiszik és vallják, hogy bizony mind-
ez igaz: őket kérjük, hogy a mindenből,
melyet Istentől kaptak és neki köszön-
hetnek – adakozzanak arra, ami Isten
számára fontos: egyháza életére, az
evangélium ügyének szolgálatára, a
veszprémi evangélikus gyülekezet fenn-
tartására és fennmaradására.

Gyülekezetünk presbitériuma
az egyházfenntartás összegét az
éves nettó jövedelem 1 %-ában
határozta meg. Aki ebben a mér-
tékben (vagy ettől nagyobb mér-
tékben) vállal anyagi áldozatot a

gyülekezetért, és konfirmált, felnőtt
evangélikus, az egyházi törvényeink ér-
telmében közgyűlési tagként gyakorol-
hat választói jogokat a gyülekezetben,
választható tisztségekre úgy a gyüleke-
zetben, mint felsőbb egyházkormányzati
szinten. 

Az egyházfenntartásra a következő
módokon adakozhatnak a testvérek:

1. a borítékban mellékelt csekkeken
(Figyelem: a „Veszprémi Evangélikus
Egyházi Alapítvány” feliratú csekken
történő befizetés esetén a közlemény
rovatban fel kell tüntetni a feladó adó-
számát!)

2. személyesen a lelkészi hivatalban
hétköznapokon 9–12 óra között.

3. személyesen az istentisztelet előtt.
Várjuk a testvérek adományait, és

köszönjük áldozatvállalásukat! 
Az Úr legyen velünk!

Mid van, amit nem kaptál?
(1Kor 4,7)

Lelki nap Szilágyi iskolásainknak
December 6-án tartja a Szilágyi Erzsébet Keresztyén Álta-

lános Iskola az ádvent elején szokásos lelki napját. Ez a nap
azt a célt szolgálja, hogy gyermekeink – az ott tanuló evan-
gélikus gyermekek is – lélekben készülhessenek az ünnepre,
az ádventi időt a hitbeli, lelki elmélyüléssel töltsék meg. 

Lelkészgyűlés a Veszprém megyében szolgáló 
lelkészeknek

A lelkészek havi rendszerességgel megtartott gyűlésére e
hónapban már hagyományosan Veszprémben kerül sor
december 5-én, szerdán 9 órától. A lelkészgyűlés istentisz-
telettel kezdődik, melyre a gyülekezet minden tagját szere-
tettel hívjuk!

Karácsonyi hangverseny
December 22-én szombaton, az ünnep küszöbén Kiss

Szilvia kántor és gyülekezetünk gospelkórusa zenéjével
indulhatunk az ez évben négynapos karácsonynak.
Mindenkit várunk 17 órára, aki szeretné és méltónak találja,
hogy az ünnep ne tülekedéssel vagy kapkodással, hanem
szép muzsikával és énekszóval kezdődjön.

Karácsonyi éneklés a Magyar-Finn Egyesület tagjaival
Hagyománnyá vált már gyülekezetünkben, hogy ádventi

időben egy estét karácsonyi énekek éneklésével töltünk el.
Ez a szokás a finn evangélikus egyházban terjedt el, és
nálunk a veszprémi Magyar-Finn Egyesület kezdeményezé-
sére, a finn testvérgyülekezeti kapcsolat ápolásáért, és ter-
mészetesen a karácsonyi készülődés jegyében tartjuk. Az
alkalom december 14-én 18 órakor kezdődik a templomban.


