Karácsony az Isten ünnepe
Tit 2,11–14
Ismét itt van ez a gyönyörű
ünnep, amelyre hosszú időn keresztül
készültünk, hogy a család együtt
ünnepeljen békességben, szeretetben.
Itt van ez a gyönyörű karácsony,
melynél meghittebb ünnepe nincs is
az emberiségnek. A téli hidegben és
sötétben milyen lelket melegítő a
karácsonyfa fénye, az otthon melege! Milyen is lenne a tél karácsony
nélkül? Milyen is lenne az ember
élete karácsony ünnepe nélkül?!
Ha nem lenne karácsony, akkor
nem volna semmi kilátása az emberiségnek arra, hogy megmeneküljön a
bűntől és a haláltól, hogy e földi életet szerető emberi közösségekben
élhesse, egykor pedig a mennyek
országa fogadja be őt örök életre.
De – Istennek hála – van karácsony. Mert megjelent az Isten
üdvözítő kegyelme minden embernek
– mondja Pál apostol. Van karácsony, mert Isten egyetlen Fiát
emberré tette. Apró csecsemőként
született meg, mint mindenki más.
Nem gazdag palotában, hanem az
emberi lét legmélyén, szegényen, istállóban. Karácsonykor az Isten is
ünnepel angyalaival a mennyben.
Karácsony tehát Isten ünnepe
is. Sőt mindenek előtt az őünnepe.
Mi azért ünnepelhetünk, mert ő
ünnepel. Mi azért élhetjük át ka-

rácsony szeretetét és békességét, mert
Isten Fia emberré lett, mert az
Isten ennyire szeret minket. Nem
szórakozás ez az Isten részéről, nem
is a magának mindent megengedhető
gazdagok hóbortja. Ő áldozatot vál-

Mint harmat a gyapjúfürtre,
mint esőcseppek a földre,
úgy szállottál alá Te a Szűz méhébe,
Krisztus.
Etiópok, tarzusziak, az arabok szigetei,
Sába és Média egész földjének urai
leborultak Előtted, ó Üdvözítő,
Dicsőség a Te hatalmadnak, Urunk.

Különös és csodálatos titkot látok:
mennyboltnak a barlangot,
kerubi trónnak a Szüzet,
és a jászolt hajléknak,
melyben pihen az elférhetetlen
Krisztus Isten,
kit is énekelve magasztalunk.

(Szentéletű Kozmasz Melodosz
ortodox püspök karácsonyi kánonjából)

lal ezzel, hiszen ki kell lépnie a mindenhatóságból, a tökéletességből, és
vállalnia kell az emberi élet kötöttségeit, az élet nehézségeit.
Bölcsességeket, okos gondolatokat,
filozófiai mélységű világlátást sok
helyen kaphatunk. Az élet értékes
megélésének módjairól sokfélekép-

(Szentéletű Kozmasz Melodosz
ortodox püspök karácsonyi kánonjából)

pen írnak – vallások is hirdetik,
hogy mit tegyen az ember a boldogságáért, az egészségéért, az üdvösségéért. De arról csak Istentől hallhatunk, hogy ő tesz megváltottá, üdvözültté, boldoggá minket úgy, hogy
Fia által emberré lesz – éli a mi
életünket, átéli a mi fájdalmainkat
és szükségleteinket, megtapasztalja
az emberi lét legfélelmetesebb valóságát: a kínok közti halált.
Karácsony az Isten ünnepe –
amikor az ünneplő embersereg megláthatja az Isten arcát. Ilyen az
Isten. Nem kegyetlen, rosszat
akaró, büntető vagy haragos, hanem
áldozatot hozó, emberlétet vállaló,
az embert nagyon-nagyon szerető
Isten. Betegségben és gyászban
kimondhatatlan örömhír ez: vigasztal, biztat és boldogít. És ha elhomályosodik előttünk Isten arca,
mert a világ eseményei eltakarják
előlünk, és gonosznak, haragosnak,
bosszúállónak mutatják – gondoljunk csak a kis csecsemőre a betlehemi jászolban. Mert ő az Isten arca.
Aki őt látja, és őt ismeri, az ismeri
igazán az Istent.
Karácsony az Isten ünnepe,
melyben az ünneplő embersereg megláthatja sorsának jóra fordulását.
Hogy a jó, a betlehemi gyermek
által, itt van a világban. És mindazok, akik a jóra, a betlehemi gyer(Folytatás a 2. oldalon)

Ezekkel a versekkel kívánunk
áldott karácsonyi ünnepet
minden testvérünknek! Ő adja
meg, hogy mi is lássuk a „különös
és csodálatos titkot”
a betlehemi gyermekben.
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Karácsony az Isten ünnepe
(Folytatás az 1. oldalról)

mekre bízzák az életüket, ennek a
jónak lehetnek munkásai az életben.
Általuk megjelenik a világban a
segítségnyújtás, az együttérzés, a
megosztani tudás, a befogadás, a kedvesség. Általuk megjelenik a megbízhatóság, a pontos és felelősségteljes feladatvégzés, az erkölcsös életvitel, és ezek által a bizalom az élet
minden területén.
Megjelent az Isten üdvözítő
kegyelme – ezért az első karácsony,
Krisztus születése óta mindig ebben
az örömben, mindig karácsonyban
élhetünk. Mert bár az igaz, hogy az
ünnep napjai elmúlnak, a fa elszárad, és a díszek visszakerülnek a
dobozba, de Jézus Krisztus itt
marad közöttünk, velünk és értünk.
S így karácsony öröme egész évben
kísér bennünket. Hallhatjuk minden vasárnap az istentiszteleten az

angyalok hálaadó kórusának énekét:
Dicsőség a magasságban Istennek,
és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat! Megszólít minden igehirdetésben Krisztus, hogy mindig
újra örömtelivé, hittel teltté tegye
életünket, s a világ gonoszságaival
szemben az isteni szeretet elkötelezettjévé tegyen mindig újra és újra.
Megajándékoz testével és vérével
az úrvacsorában, hogy megtisztítson
a bűnök szennyétől. S akkor jósága
és szeretete mindig ott ragyog majd
életünk egén, mint a napkeleti bölcseknek a vezérlő csillag. Jöhet
sötétség, érjen bár baj, betegség, bűn
és gonoszság vagy közeledhet a halál
– tőle semmi el nem választ. Még
az élet utolsó perceiben is, ahová
ember már el nem kísérhet, fogja a
kezünket. Ott sem leszek egyedül –
és kézen fogva elvezet a mennyek
országába.

Tanuljunk Luthertől!
A hitvallás első hitágazata

A Hiszekegy elénk tárja mindazt, amit Istentől kell várnunk és
kapnunk, és röviden szólva megtanít Isten teljes ismeretére. …
Az egész Hiszekegyet röviden
három fő cikkbe, ágazatba foglaljuk az istenség három személye
szerint, mert rájuk vonatkozik
mindaz, amit hiszünk; úgyhogy
az Atya Istenről szóló első hitágazat magyarázza a teremtést, a
Fiúról szóló második a megváltást, a Szentlélekről szóló harmadik a megszentelést. Mintha
ebbe a néhány szóba sűrítenénk a
hitvallást: „Hiszek az Atya
Istenben, aki teremtett engem,
hiszek a Fiú Istenben, aki megváltott engem, hiszek a Szentlélekben, aki megszentel engem.”
A hitvallás tehát nem más,
mint a keresztyének válasza és
vallástétele az első parancsolatra. Ha például megkérdeznénk
egy kis gyermeket: „Kedvesem,
milyen Istened van, mit tudsz
róla?” ezt felelhetné: „Az én
Istenem először is az Atya, aki
megteremtette a mennyet és a
földet. Ezen az egyen kívül semmit sem tekintek Istennek, mert
nincs senki más, aki mennyet és
földet tudna teremteni.” …
Hiszem, hogy Isten teremtménye vagyok, vagyis ő adta és
szüntelenül fenntartja testemet,
lelkemet és életemet … javam és

életszükségleteim szolgálatára
rendelte minden teremtményét.
… Azt tanuljuk tehát ebből a
hitágazatból, hogy egyikünk sem
kapta önmagától, nem is tarthatja
fenn önmagában sem életét, sem
semmit abból, amit most felsoroltunk és még felsorolhatnánk.
… Mindezt pedig csupa meg nem
érdemelt szeretetből és jóságból
teszi, olyan szerető atyaként, aki
úgy gondoskodik rólunk, hogy
semmi baj ne érjen minket. …
Milyen kevesen hiszik ezt a
hitágazatot. … Mindnyájunkat
megalázna és megrémítene ez a
hitágazat, ha hinnénk. Hiszen
napról napra vétkezünk … testünkkel és lelkünkkel, pénzünkkel és javainkkal. …
Gyakoroljuk hát ezt a hitágazatot mindennap: véssük szívünkbe,
emlékeztessen rá mindaz, amit
látunk, mindaz, ami jó … és az is,
ha bajból vagy veszedelemből
kimenekedünk. Hiszen Isten azért
adja és cselekszi velünk mindezt,
hogy megérezzük és meglássuk
benne atyai szívét és felénk áradó
szeretetét. Ettől felhevülne és felgerjedne szívünk arra, hogy hálásak legyünk, és Isten dicsőségére
és magasztalására használjuk
mindezt a jót.
(Luther Máté: Nagy káté. in:
Luther Márton négy hitvallása.193. o.)

Ezért hát karácsony ünnepének szeretetében és békességében élni a hétköznapokban is lehetséges, ha a betlehemi
gyermeket a szívünkbe zárjuk és rábízzuk magunkat: hallgatjuk igéjét és
élünk az úrvacsorával egész életünkben.
S, ha így teszünk, akkor Jézus
Krisztus dicsőségben való megjelenése
is boldoggá, reménységünk beteljesedéssé, az üdvkor kezdetévé válik.
Kedves testvéreim! Megjelent az
Isten üdvözítő kegyelme, karácsony
van. Míg emlékezünk egykori betlehemi születésére, zárjuk szívünkbe a
ma megszólaló betlehemi gyermeket,
hogy dicsőséges visszatérését bizakodva várhassuk, s a betlehemi gyermek
boldoggá, békességessé, szeretetben
élővé tegye ünnepünket és hétköznapjainkat.
Áldott karácsonyt kívánok testvéreimnek! Ámen.
Isó Dorottya

Képek gyülekezetünk életéből
Hagyományos nyár eleji gyülekezeti napunkat ismét Balatonalmádiban a Horgásztanyán tartottuk. A sok felnőtt és gyermek érdekes
programokon vehetett részt. A gyermekeknek óvónőink vezettek foglalkozásokat. A felnőtteknek Csepregi András fasori gimnáziumi iskolalelkész beszélt iskolája hitbeli és lelki neveléséről.

Szeptemberben vendégeink voltak a német testvérgyülekezetből. A kirándulások és az esti bajor és magyar vacsora mellett közös istentiszteleten
és szeretetvendégségen vettek részt a gyülekezet tagjaival együtt.

2015. Ádvent

3

Örömhíreink
Óvodánkban mindig
történik valami érdekes.
Ez év őszén egy pályázat
megvalósításán dolgoztak. Így számolnak be az
eseményekről és az eredményekről.
A Magyarországi Evangélikus Egyház nevelési
intézményeként részt vettünk a - Reformáció az
oktatásban 2015. Fenntartás, megújítás, szolgálat és szolgáltatás az
evangélikus köznevelési
rendszerben témájú TÁMOP-3.1.17-15-20150011 pályázaton.
Keresztyén óvodaként
kötelességünknek érezzük, hogy gyermekeinkkel
megismertessük az Isten
által teremtett világ sokszínűségét, szépségét, és
megtanítsuk őket ennek
felelős védelmére is. Ezért
a pályázatban két terület
fejlesztését tűztük ki célul: az egészségvédelmet
és környezetünk védelmét.
Ez a tevékenység akkor

lehet igazán eredményes,
ha nem csupán óvodásainknak, de családjaiknak
is bemutatjuk ezek fontosságát. Egészségesek csak
egy egészséges közösségben lehetünk. Az óvodában ez egy jó gyermek,
nevelői, szülői közösséget
jelent. Gyülekezeti fenntartású óvodaként idesorolnám a gyülekezettel
való jó kapcsolatot is.
Ezért programjainkat
párhuzamosan több szinten terveztük. Szerveztünk
tevékenységeket a gyermekek és a családok számára egyaránt. A családi
programokra gyülekezeti
tagjainkat is meghívtuk.
A pályázatnak köszönhetően nagyszerű vonatos
kirándulást szervezhettünk. A szülőkkel, gyerekekkel együtt, szakember
vezetésével ismerkedhettünk a Bakony madárvilágával, természeti szépségével. Jutott idő szalonnasütésre, madaras játékokra
egyaránt.

A pályázaton
nyert eszközök
segítségével az
óvodai kiskertben a gyermekekkel együtt a
termesztett és a
piacon közösen
vásárolt zöldségekből készítettünk zöldség- és gyümölcsleveket,
aszalt gyümölcsöket, sárgarépás süteményt. Szívesen kóstolgatták a saját
készítésű finomságokat, de
megkínálták vele óvodás
társaikat és szüleiket is.
Gazdagítani tudtuk tornatermünk felszereltségét.
Számos, a munkánkat segítő, a foglalkozások témáinak feldolgozását színesítő műszaki eszközt is
be tudtunk szerezni.
A felnőtteknek szóló
előadásokon hallhattunk
arról, milyen fontos szerepe van a gyermekek életében, egészséges fejlődésében a játéknak. Majd
elsajátíthattunk néhány

mozgásformát,
amivel
ellazíthatjuk a stressztől
begörcsölt
izmainkat.
Megismerhettük a Bakony
jellegzetes élővilágát, és
azt, hogy környezetünk
megóvása csupán globális
szemlélettel lehetséges.
Az óvoda folyosóján felállított nagy és a csoportszobák kicsi paravánjain
egyaránt megjelenítjük
egészség- és környezetvédelmi tevékenységeinket,
amelyek erősítették óvodai
közösségünket, és amelyeket szeretnénk folytatni a
továbbiakban is.
A pályázatnak köszönhetően részt vehettünk a
lajoskomáromi óvodában
szakmai képzéseken. Szorosabbra tudtuk fűzni kapcsolatainkat velük és a
várpalotai evangélikus
óvodával.
A pályázat megvalósítása
sok feladatot adott az óvoda
nevelőinek, általa azonban
jelentősen gazdagodhatott a
gyermekek óvodai élete,
tapasztalat és ismeretszerzési lehetőségei.
A tervezéskor igyekeztünk hosszú távon gondolkodni, a megvalósult tevékenységeket a már beszerzett eszközök felhasználásával a jövőben is folytatjuk.
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Gyülekezeti alkalmak az ádventi
és a karácsonyi időszakban
Istentiszteletek Veszprémben:
(Kossuth u. 4.)
- minden vasárnap, valamint karácsony 1. és 2. ünnepén és
újév napján 10 órakor
- szenteste 16 órakor, óév este
pedig 17 órakor
- gyermek-istentiszteletek minden vasárnap 10 órakor, szenteste 16 órakor
Istentiszteletek
Balatonalmádiban: (BajcsyZsilinszky u. 25.)
- Vasárnaponként, karácsony 1.
ünnepén és újév napján 16
órakor
Istentiszteletek Balatonfűzfőn:
(Tobruk, Simon István u. 7.)
- Minden hónap első vasárnapján és karácsony 1. ünnepén
14.30 órakor

Ádventi programok
Templomban és gyülekezeti
házban:
November 28-án 9–12 óra között: ádventi játszóház hittanosainknak a gyülekezeti teremben
December 1-én, 9-én és 16-án

17 órakor: ádventi könyörgés a
gyülekezeti teremben
December
6-án:
Kovács
Barbara 5. évfolyamos teológus
szupplikációja
December 12-én 17 órakor:
karácsonyi éneklés a magyarfinn baráti társasággal együtt
December 18-án 17 órakor:
karácsonyi koncert a templomban
December 20-án 17 órakor:
gyermekek karácsonya
Óvodában:
December 7-én 16.30 órakor:
Zsednai Józsefné várpalotai lelkész ádventi elmélkedés, lelki
készülés karácsonyra
December 13-án 10 órakor:
óvodásaink szereplése a veszprémi templomban
December 17-én 16 órakor: karácsony az óvodában
(Programjainkról és óvodánk
ádventi programjairól az istentiszteletek hirdetésében valamint
honlapunkon, a veszprem. lutheran.hu címen és a facebook-on
(Veszprémi Evangélikus Gyülekezet) kapnak pontos tájékoztatást.)

Isten a világ középpontja
A bibliai történetekből hallottál Józsefről, aki azt álmodta, hogy a nap, a hold és tizenegy csillag hajlongott előtte.
Atyja ezért megdorgálta:
„Elmegyünk-e, én és a te anyád
és atyádfiai, hogy meghajtsuk
magunkat te előtted a földig?”
(1Móz 37,10) Észrevette
József nagyravágyását.
Sok embert elfog József
vágya, hogy mások hajoljanak
meg előtte. Gyermek is van
jócskán, aki azt kívánja, hogy
anyja, apja, testvére csak őhozzá igazodjék. Azt hiszik, királyi jogokkal rendelkeznek.
Mások táncoljanak füttyszavukra.
Ne képzeljünk magunkról
többet, mint illik, mondja

Bibliánk is. Egyetlen igazán
nagy van: Isten! Előtte mindannyiunknak meg kell hajolnunk és akaratát cselekednünk.
Régidőben az emberek úgy
gondolták, hogy a föld van a
világmindenség középpontjában, a nap pedig körülötte
forog. Azóta tudja az ember,
hogy fordítva áll a dolog. A
föld a világmindenségben szinte csak egy kis porszem és a
nap körül kering. –Mi, akik
ismerjük Jézus tanítását, ne
legyünk olyan maradiak, akik
azt hiszik, mi vagyunk a világ
központja. Isten a központ.
Körülötte kell élnünk. Neki
szolgáljunk és őt szeressük!
(in: Einar Lyngar: A gyermekek áhítatkönyve 262. o.)

Egyházfenntartási járulék
Kérjük a testvéreket, hogy az
egyházfenntartási járulékokat
ez évre is fizessék be.
Ebből az összegből tudja gyülekezetünk finanszírozni a mindennapi élet kiadásait, ezzel az
összeggel tudja biztosítani sokszínű alkalmainak, és a minden
réteget megszólító gyülekezeti
munkának anyagi fedezetét.
Szeretettel hívjuk azokat az
egyházfenntartást fizető testvéreket, akik még nem kapcsolódtak be a gyülekezet életébe, hogy
jöjjenek és tapasztalják meg eseménydús életünket, kapcsolódjanak be a nekik tetsző kisközösségbe. A kapcsolat indulását
szívesen segítjük. Hívjanak fel
ez ügyben.
Az egyházfenntartási járulék
befizetésére továbbra is különböző módon van lehetőség:
1. a borítékban mellékelt csekkeken. Az ’Evangélikus Gyülekezet’ feliratú csekk számlaszáma: 11748007-20901549; a

’Veszprémi Evangélikus Egyházi Alapítvány’ feliratú csekk
számlaszáma:
1174800720089515. Mindkét számla a
gyülekezet életét szolgálja.
Mivel a postán jelentős összeget levonnak a csekkes befizetésnél, ezért kérjük, hogy az
OTP-ben adják fel.
2. személyesen a lelkészi hivatalban hétköznapokon 9–12 óra
között
3. személyesen az istentisztelet
előtt
4. átutalással
Az egyházfenntartói járulék
irányösszege továbbra is az éves
nettó jövedelem 1%-a. Fontosnak tartjuk, hogy ki-ki anyagi
lehetőségei függvényében támogassa a gyülekezetet és ne egy
megszabott összeget kelljen fizetni mindenkinek.
Urunk Istenünk áldása kísérje
minden adakozó testvérünk életét, gyülekezeti életünk gazdagodását, a közösség erősödését.

Gyülekezetünk életéből Napközis táborunkon a gyermekek
lelki alkalmakon növekedhettek …. de a közös bibliai
barkácsolásban is gyarapodhattak.
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