Áldott az Úr, hogy meglátogatta népét, és
váltságot szerzett neki. Lk 1,68
Jöjj, népek Megváltója – ez a kérés
legelőször az Ószövetség emberének
száján hangzott el. Évszázadokon
keresztül várták a Megváltót, aki minden ellenséggel felveszi a harcot, legyőzi
őket, és igazságos, szabad országot hoz
létre, ahol ő uralkodik örökké.
És a kérés be is teljesült. A betlehemi
istállóban megszületett kisgyermek maga
a Megváltó.
A karácsonyi idillt gyorsan felváltja a
küzdelem, a harc a gonosz ellen, melyet
már csecsemőként is megtapasztal a betlehemi gyermekgyilkos, Heródes király
által, és ami aztán önfeláldozó küzdelemmé alakul át a kereszten, s e küzdelemben lesz megváltása az emberiségnek. Igaz, nem gonosz királyokat, rosszindulatú főnököket, pletykás szomszédokat győz le, hanem azt, amiből minden
gonoszság fakad. A bűn, a Sátán hatalmát győzi le.
S, azóta a megváltás készen áll minden ember számára. Karácsony ünnepe
az erre való emlékezés és hálaadás ünnepe. Hála legyen Jézus Krisztusnak azért
a rendkívüli áldozatért, amit vállalt
értünk!
De az ének kérése – Jöjj, népek
Megváltója – ma is hangozhat. Mert
hiába volt itt 2000 évvel ezelőtt a

Isten áldotta ünnepet
kívánunk minden
testvérünknek! Ő adjon
mindannyiunknak
életújulást, erősödő hitet,
Krisztusban élt életet!

Nyugat-Európában ma már egyre több
ember van, aki „elfelejtette” az Isten
Fiát, a Megváltót, mert a jólét elhitette
vele, hogy mindent magának köszönhet.
Értük szólhat az ének kérése: jöjj, népek
Megváltója és keresd meg azokat az
embereket, akik konzumkarácsonyt
ünnepelnek. Keresd meg azokat, akik
még vagy már nem tudnak rólad.
Kérünk, győzd meg őket, hogy a hit gazdagítja az embert, jobbítja a személyiséget és távlatokat meglátóvá teszi a szemet. Urunk, add, hogy ő k is átéljék a
veled való élet örömét.
(folytatás a 2. oldalon)

Jöjj, népek Megváltója
Gregorián himnuszból
Megváltó, jelenlétére ma is szükség van.
Jó nekünk, ha velünk van, ha meghallgatja kéréseinket, ha megvigasztal bánatunkban, ha utat mutat döntéseinkben,
ha örömünket is megoszthatjuk vele, ha
bocsánatot kapunk tőle bűneinkre.
Ezért hívjuk minden ádventben őt, hogy
jöjjön és töltse be életünket, költözzön a
szívünkbe, ajándékozzon meg Krisztushittel, tegye lelki ünneppé a karácsonyt.
S ezért karácsony a Jézus Krisztussal
való élet, az Isten szerinti élet ünnepe.
Krisztushoz szállhat imánk: jöjj, népek
Megváltója és lakozz nálam, ne engedj el
engem magadtól sohasem, adj olyan karácsonyt, amely életem mindennapján
elkísér.
És ez az ének − jöjj, népek Megváltója
– azokért is szólhat, akik ma még nem
tudnak semmit a betlehemi istálló
Megváltójáról, s akik még nem élték át a
Krisztussal való élet szépségét és teljességét.

Jöjj, népek Megváltója!
Így kér a föld lakója,
Jöjj, lelkünk drága fénye,
Szívünk édes reménye!
Te érkezel Atyádtól,
Mennybéli palotádból,
Hogy itt megvívj miértünk,
És légy mi pajzsunk, vértünk.
Ím, készen vár a jászol,
A szív többé nem gyászol,
Az éjszaka világos,
Az ösvény barátságos.
Ó, szállj közénk, Királyunk!
Íme, eléd kiállunk:
A sötétség elmúljon,
A hit fénye ragyogjon!
(Evangélikus Énekeskönyv 131.)
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Áldott az Úr, hogy meglátogatta népét, és
váltságot szerzett neki. Lk 1,68
folytatás az 1. oldalról

Az ének kérése mellett az az ige, amelyet választottam erre az ünnepi alkalomra, már a beteljesedésről szól.
Zakariás, aki Isten papjaként nem hitt
Isten angyalának, hogy neki és feleségének idős kora ellenére is gyermekük lesz
– meg kellett némulnia a gyermek születéséig. Pedig ez a gyermek sem akárki: ő
lesz Jézus Krisztus hírnöke, Keresztelő
János, aki majd meg is kereszteli Jézust.

És Zakariás, amikor átéli, hogy minden pontosan úgy történt, ahogyan az
angyal elmondta – újra beszélni kezd.
Első szavai ezek: Áldott az Úr, hogy
meglátogatta népét, és váltságot szerzett neki.
Zakariás megbizonyosodott, hogy az
Istennek minden lehetséges, és Isten
mindent azért tesz, hogy az a javunkra
legyen. Ezért küldte a földre az istenfiút, ezért ünnepelünk karácsonyt, ezért

szólít meg minden embert és ezért legfontosabb célja, hogy megváltást, üdvösséget nyerjünk.
Zakariás lelkes hitvallása a mi hitvallásunk is lehet. Adja meg Isten mindnyájunknak, hogy karácsony örömét
megtapasztalva
Istenben
bízó,
Krisztus-ból élő, hitben járó emberek
legyünk és maradjunk, akik Zakariással
együtt zengik a hitvallást: Áldott az
Úr, hogy meglátogatta népét, és váltságot szerzett neki. Ámen. (Elhangzott
2016. december 19-én az Örömhír óvoda
karácsonyi ünnepén)
Isó Dorottya

Örömhíreink az őszi eseményekről
A teremtés hete és az óvoda születésnapja

Istennek hála, 2017 őszétől
továbbra is 3 csoporttal
működhet óvodánk.
Szeptember a befogadás,
beszoktatás hónapja volt. A
gyerekekkel felelevenítettük
a csoportok szokásait, az
újonnan érkezett gyermekeknek közösen segítettünk a
beilleszkedésben.
Szeptember 25−29. között
ünnepeltük a teremtés hetét.
Megismertük gyermek-bibliánkból a teremtés történetét.
Napról-napra fedeztük fel az

Napsugár csoportos gyermekek szolgáltak hálaadó énekekkel, imádsággal. Ezt
követően a gyermekek családjaikkal részt vettek a gyermek-istentiszteleten.
Szemerei János püspök felszenteli az óvoda kis kápolnáját

Isten teremtette világunkat,
és jelenítettük meg a teremtés eseményeit az óvoda

Az ünneplő gyermek- és felnőtt gyülekezet

folyosóján. A hét a vasárnapi
aratási hálaadó istentisztelettel végződött, melyen a

Október 2-án volt óvodánk
születésnapja. Ünnepünk
istentisztelettel kezdődött.
Nagyszerű lehetőség volt
egy új óvodai hagyomány
bevezetésére, az új óvodások
befogadására. A gyermekek
az angyalkás kitűző mellett
Dóra nénitől áldást kaptak.
Természetesen nem maradhatott el az óriási torta a hat
gyertyával és a sok szép
ajándék sem. Az országos
evangélikus egyház eszközpályázatának és az adományoknak köszönhetően az idén
is sok új játékot vásárolhattunk a csoportoknak a gyermekek nagy örömére.
(folytatás a 4. oldalon)
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Kié a
gyülekezet?
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A fenntartható gyülekezetről
Tavasszal, a zárszámadás alkalmával

Gyülekezetünknek nincs
más bevételi forrása, mint
azok az egyházfenntartói
járulékok, adományok és perselypénzek, amelyet a gyülekezet tagjai fizetnek be.
Ezért két, felelős testvérünk, presbiterek, minket szólítanak meg. Minket, a
gyülekezet tagjait.

Talán fontosabb lenne a címbeli kérdést megelőzően azt a kér- kiderült, hogy gyülekezetünk forráshidést feltenni: Mi a gyülekezet? A
gyülekezet − jó esetben − elsősor- ányos. Nem elegendő a bevétele a kiaban lelki közösség. Azon hívőké, dásaihoz. Erről a húsvéti gyülekezeti
akik ismerik a hit közös megélésének értékét. Tudják, hogy az újságban is olvashattak a kedves testvé„egymás terhét hordozzátok” rek.
parancs betartása mekkora támogatást jelent az életben, s ismerik
származik, ami más gyülekezeteknél a lelkészt illeti, ők a gyülekezeta „magam módján vagyok hívő” hozzáállás veszélyeit is.
A gyülekezet a templomépítő, harangot öntető, áldozatot, üldözte- nek ajánlják fel. Több százezer forint. Ők nem tudnak többet adni –
hallom lelkészünk szavait. Többet? – nyilall belém. Mi mennyi mintést vállaló elődök tisztességének örököse.
Mindezekkel együtt a gyülekezet működése folytán gazdasági szer- dent kapunk tőlük, és mi milyen keveset adunk – állapítom meg.
Emlékképek jutnak eszembe: két évig lelkészünk tanított, oktatott;
vezet is. A templomot fűteni, a tetőt javíttatni, a lelkészeket javadalmazni kell a közösség érdekében. S mivel mindezeket csak a közös- Sopronban, szanatóriumban vagyok, családomtól távol, kezem béna,
ség teheti meg, a gyülekezet egyszerre igénybe vevő és finanszírozó. tudásközpontom sérült, sírok, úgy érzem, feladom. Telefonom cseng,
A működés szinte kizárólagos anyagi fedezete (néhány máshonnan lelkésznőnk hangját hallom, érdeklődik utánam, bátorít, vigasztal,
kapott kisebb összegtől eltekintve) a tagok adományai, egyházfenn- még feladatot is ad. Erőm visszatér, még mosolyogni is tudok.
Nemrég ismét kórházi ágyon feküdtem. Férjem csak rövid ideig
tartói járuléka. Amennyiben a befolyó járulékok nem fedezik a kiadásokat, megkezdődik a gyülekezet(i vagyon) önfelélése, a gyülekezet lehetett mellettem, de nem vagyok egyedül. Lelkészünk ül az ágyam
szélén, fogja a kezem, beszél hozzám, lelket önt belém. Délután
lassú, vagy nem is olyan lassú elsorvadása.
Horváth Mária jön, megitat, megetet, segít, amiben lehet.
Sok-sok szép emlékkép elevenedik meg. Családi napok, gyermekAdni − de mennyit?
Abból kiindulva, hogy a gyülekezet tagjainak fontos önnön közös- rendezvények, óvodai alkalmak, istentiszteletek. Ettől a gyülekezettől
én csak jót kaptam. Befogadtak, szeretetet, odafigyelést, segítséget,
ségük megmaradása, célszerű számokkal segíteni a tájékozódásukat.
A bevételi és kiadási oldal egyensúlyának megteremtése érdekében lelki békét kaptam. Istenem, mi lesz a gyülekezetünkkel?
Ilyen meleg templomban még nem voltam− idézem vőm szavait a
került meghatározásra az egy százaléknyi összeg. Tehát 100 E Ft-os
havi jövedelem esetén az egy századrésznyi 1 E Ft-tal számolva az gyerekek karácsonyán. Emlékszem az ökumenikus imahétre, ahol a
katolikus templomban olyan hideg volt, hogy az igehirdetésre nem
éves befizetés minimálisan 12 E Ft személyenként.
Az arányítást/többszörözést a fenti adatok birtokában bárki köny- tudtam figyelni, annyira fáztam.
Mi lesz, ha a mi templomunkban és gyülekezeti termünkben nem
nyen elvégezheti. Amennyiben mindenki ebben az arányban fizet,
lesz fűtés, mert nem telik rá? Mi lesz a gyerekekkel és az idősekkel?
akkor tudja a gyülekezet fenntartani önmagát.
Hányan fogunk a hideg templomban ülni? Mi lesz a gyülekezeti alkalmainkkal? Elmaradnak? Ezek a kérdések kavarognak a fejemben.
Hogyan és mikor?
Hirtelen szégyenpír ül az arcomra. Rádöbbenek: én sem fizettem be
A gazdasági szervezetet működtetni csak folyamatosan rendelke- a 2016-os
járulékot. Hogyan történhetett ez? Adományokat
zésre álló, megbízható források birtokában lehet. Rendkívül megnehe- adtam, de fenntartói
a járulékot nem fizettem be. Bevallom, Istenem, mindent
zítheti a szervezet helyzetét, ha a pénzek szélsőséges eloszlásban előbbre helyeztem,
végül elfelejtettem. Gyötör a bűntudat. Hogyan
érkeznek.
mondhatom, hogy szeretem gyülekezetünket, testvéreimet, lelkészeimet,
A legtöbb befizetés egyházfenntartói járulékra decemberben törté- ha ezt tettem. Gyülekezetünk bízott bennem, gondnokának, presbiterénik, így év közben a szervezet hosszabb-rövidebb időre forráshiá- nek választott. Nekem kellene példát mutatnom. Istenem, megbántam
nyossá válhat. Ez veszélyezteti a számlák kifizetését, a programok vétkemet, kérlek, légy hozzám irgalmas és bocsásd meg bűnömet.
megvalósítását. (Annyi befizetés nem érkezik decemberben, hogy
Természetesen mulasztásomat pótoltam és ezen túl havi rendszeresebből hosszú hónapokra, főleg nem egy évre előre lehetne tervezni.)
séggel befizetem a járulékot. Bízok benned Istenem, teljes szívemből,
Az lenne előnyös, ha a befizetések minél nagyobb rendszerességet teljes lelkemből. Kérlek, nyisd fel testvéreim szemét, hogy lássák: ha a
mutatnának.
nettó bevételük minimum 1%-át befizetik egyházfenntartói járulékEz történhet az irodában személyesen; rendszeres átutalással (havi, ként, és ha a dolgozó testvéreim és azok ismerősei, barátai, rokonai,
negyedéves) vagy csekkekkel. (Csekkes befizetés esetén az OTP-t munkatársai adójuk 1%-át az alapítványunknak ajánlják fel, bevétecélszerű választani, mert a posta rendkívül magas díjat von le a kéz- lünk talán növekszik és gyülekezetünk továbbra is fennmarad.
besítésért.)
Kérlek, Istenem, nyisd meg testvéreim szívét is, és növeld gyülekeA fent leírtak a közösség életének ugyan nem a legfontosabb, de zetünkben az adakozási kedvet.
mégis sorsdöntő részét érintik. A cikk nem másoknak szól, hanem
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt
mindenkinek. Nekem is.
kezdetben, most és mindörökké. Ámen.
Veszprém, 2017. 03. 30.
Bán Mihály
Erős vár a mi Istenünk!
Orbán Györgyné
presbiter
gondnok
Urunk legyen hozzánk irgalmas és építse a veszprémi-almádi gyüAz egyházfenntartási járulék befizetésére testvéreink az alábbi
lekezetét Szentlelke által. − ezekkel a szavakkal zártam az idén gond- lehetőségek
közül választhatnak:
noki beszámolómat. Istenem, imámban hozzád fordulok ismét, kérlek, 1. a borítékban
mellékelt csekkeken. Az ’Evangélikus Gyülekezet’
segíts, hisz gyülekezetünk fennmaradása veszélyben van. − ezzel a
feliratú csekk számlaszáma: 11748007-20901549; a ’Veszprémi
presbiteri gyűlésen szembesültem.
Evangélikus Egyházi Alapítvány’ feliratú csekk számlaszáma:
Számvevőszéki elnökünk, Irénke beszámolóját hallgattam és meg11748007-20089515. Mindkét számla a gyülekezet életét szolgálja.
döbbentem a számadatok hallatán. Bevételünk sokkal kevesebb, mint
Mivel a postán jelentős összeget vonnak le a csekkes befizetésekkiadásaink. Ez tetemes összeg. Hogy lehet ez? – kérdeztem magamnél, ezért kérjük, hogy aki ezt a befizetési módot választja, az az
ban. Alapítványi elnökünk és Irénke beszámolójából választ kaptam:
OTP-ben adja fel járulékát.
az egyházfenntartói járulékok bevétele egyre kevesebb. Az adatokból
kiderült, van, aki nem fizeti be, van, aki csekély összeget fizet, ami 2. átutalással
egész évre két kilogramm kenyér árát sem éri el. Istenem, mi lesz így 3. személyesen a lelkészi hivatalban hétköznapokon 9−12 óra között
4. személyesen az istentisztelet előtt
a gyülekezetünkkel?
Az egyházfenntartói járulék éves irányösszege az évi nettó jöveA beszámoló után lelkészünk szólt. Hangja szomorúan csengett.
Elmondta, mennyi a havi lelkészi jövedelmük. Nem akartam hinni a delem minimum 1%-a. Fontosnak tartjuk, hogy ki-ki anyagi lehetőséfülemnek. Az én félállású nővéri fizetésemhez viszonyítva csekély gei függvényében támogassa gyülekezetét, aki jobb módú, az többel
összeg (pedig az én jövedelmem sem sok). Megtudom, hogy jövedel- támogassa a gyülekezet fenntartását.
Urunk, Istenünk áldása kísérje minden adakozó testvérünk életét,
mükből mennyi egyházfenntartói járulékot fizetnek be évente.
Számolok, de hiszen ez nem egy százalék, hanem jóval több. 25 éve gyülekezeti életünk gazdagodását, a közösség erősödését és a gyülea stólapénzt, ami az esketések, keresztelések, temetések bevételéből kezet anyagi helyzetének helyreállítását.
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Örömhíreink az őszi eseményekről

A reformáció megünneplése és az eszközpályázat
(folytatás a 2. oldalról)

A reformáció ünneplése
A reformáció 500. évfordulója jó alkalom volt átgondolni, hogy mely területeken van
szüksége óvodánknak a megújulásra, mi módon élhetjük
meg hitünket. A következő
célokat tűztük ki:
- A keddi áhítatokon megismert igék elmélyítése a hét
további napjain.
- A gyermekeknek szóló
keresztyén dalok válogatása,
összegyűjtése.
- A kápolna kialakítása,
mely lehetőséget ad gyermekeknek, nevelőknek, szülőknek egyaránt az elcsendesedésre, Istennel való találkozásra.
- A csoportokban bibliasarok kialakítása, ahonnét a
gyermekek levehetik a nekik
szóló bibliai kiadványokat.
- A reggeli beszélgetések és
a bibliakör alkalmain bíztatjuk gyermekeinket imádságaik megfogalmazására.
Reményeink szerint ünnepi
alkalmunk is tükrözte e szán-

Veszprémben

(Kossuth u. 4.)
❖ minden vasárnap (ádvent
4. vasárnapján is!) 10 órakor
❖ szenteste 16 órakor
❖ karácsony két ünnepén 10
órakor
❖ óév este 17 órakor
❖ Krisztus
névadásának
ünnepén (újév) 10 órakor

Balatonalmádiban

(Bajcsy-Zs. u. 25.)
❖ minden vasárnap (kivéve
ádvent 4. vasárnapját és a
karácsony utáni vasárnapot!) 16 órakor

A reformáció 500 éve alkalmából tartott biblia kiállítás az óvodában
dékunkat. Bibliakiállításunk,
a reformáció korának hangulatát felidéző koncert, az
interaktív játékok mind közvetítették gyermeknek, felnőttnek egyaránt Isten szavát.
Szemerei János a Nyugati
/Dunántúli/
Evangélikus
Egyházkerület püspöke a
kápolnamegáldó istentiszteleten az 1Sám 3,9-ben leírt bibliai igén keresztül megerősített bennünket abban a
hitünkben, hogy Isten mind-

annyiunkhoz, gyermekekhez
és felnőttekhez egyaránt szól.
Köszönjük mindenkinek a
segítségét, aki hozzájárult e
délután eseményeihez.

Eszközpályázat
Óvodánk eszközkészletét
az idén is jelentősen bővíthettük
a
Magyarországi
Evangélikus Egyház eszközpályázatának köszönhetően.
A gyermekek sokirányú fej-

Ünnepi istentiszteletek
Adventi programok
❖ karácsony első ünnepén
16 órakor
❖ újév napján 16 órakor

Ádventi programok
Dec. 1-én 17 órakor a férfikör
nyitott
alkalmán
Isó
Gergely
tart
előadást
Reformáció a hitben, reformáció a művelődésben, a
magyarországi reformáció
művelődéstörténeti jelentősége címmel
Dec. 3-án 17 órakor a herendi

Prelűd női kar karácsonyi
hangversenye a templomunkban
Dec. 4-én, 11-én és 18-án 17
órakor ádventi könyörgés
Dec. 7-én 17 órakor bibliaóra
Dec. 8-án 16 órakor a nőegylet alkalmán dr. Molnár
Zsuzsa vetít képeket szentföldi útjáról
Dec. 8-án 16.30−17.30 óra
között a hit és erkölcstanosok próbája
Dec. 10-én 16 órakor a hit és

lesztésének új lehetőségei állnak így rendelkezésünkre. Az
új eszközök számára sikerült
szép szekrénysort és polcrendszereket vásárolnunk.
Az óvoda szépítésében, karbantartásában segítségünkre
volt a férfikör egy-két tagja,
illetve közösségi munkát
végző diákok. Köszönet
ezért nekik.
Rádóczy Ágnes
intézményvezető
erkölcstanos
hittanosok
karácsonyi ünnepe
Dec. 13-án 17 órakor karácsonyi éneklés a magyarfinn baráti társasággal
Dec. 15-én 17 órakor karácsonyi koncert Kiss Szil-via
kántor vezetésével
Dec. 16-án 10−11 óra között
az egyházi iskolában hittanosok karácsonyi próbája
Dec. 17-én 16 órakor az egyházi iskolában hittanosok
karácsonyi ünnepe
Dec. 20-án az óvodában délelőtt karácsonyi gyermekistentisztelet, délután a
szülőkkel közös ünneplés
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