A megújító kegyelem
Tibérius császár uralkodásának tizenötödik évében, amikor
Júdea helytartója Poncius Pilátus volt, Galilea negyedes fejedelme Heródes, Iturea és Trakhónitisz tartományának negyedes fejedelme Heródes testvére, Fülöp, Abiléné negyedes fejedelme pedig Lüszániász volt, Annás és Kajafás főpapok idején
szólt az Úr Jánoshoz, Zakariás fiához a pusztában. Ő elindult
és hirdette a Jordán egész környékén a megtérés keresztségét

Újra ádvent van. Megszokottan kedves időszak ez, az előkészület ideje.
Karácsonyra, Krisztus Urunk születésének ünnepére készülünk. Újra megjelentek az árusok a városok utcáin, újra égősorok és fenyőágak kerültek a lámpaoszlopokra, ismét karácsonyi díszbe öltöztek
a kirakatok és újra azon gondolkodunk,
hogy mivel ajándékozzuk meg szeretteinket, hogyan teljenek az ünnep napjai.
Megszokottan kedves idő ez, hiszen a
külsőségek változása mutatja az ádventi
időszak újbóli beköszöntét. Új időszak
kezdődik megszokott körülmények között. Hasonlóképpen tapasztaljuk ezt a
mindennapok sorozatában is: felvirrad a
reggel és új nap kezdődik a megszokott
körülmények között.
Újra ádvent van és kezdődik az új egyházi esztendő. Az új kezdet igazi, valódi
megélésének nagy veszélye a megszokottság. Mennyi év és mennyi nap telt már el

Áldott ünneplést
kívánunk minden
testvérünknek!
Adja meg Isten mindnyájunknak, hogy
áthasson minket a
karácsonyi csoda öröme,
és tudjuk azt továbbvinni
a hétköznapokba!

a bűnök bocsánatára, ahogyan meg van írva Ézsaiás próféta
beszédeinek könyvében: „Kiáltó hangja szól a pusztában:
Készítsétek el az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit: minden szakadékot töltsetek fel, minden hegyet és halmot hordjatok el, legyen a görbe út egyenessé, a göröngyös simává: és
meglátja minden halandó az Isten szabadítását.”
Lk 3,1–6

ebben a megszokottságban! Sokszor olyan
természetesnek vesszük, hogy új nap kezdődik. Sokaknak olyan természetes, hogy
újra ádvent van és újra várhatják karácsony ünnepét. A megszokottság ellenében minden új nap jelzi, és minden új

ádvent, új egyházi évkezdet pedig még
nyilvánvalóbban mutatja, hogy Isten
kegyelme napról-napra, évről-évre megújul rajtunk, Ő az Úr újat kezd velünk!
Isten igéje ezen az új egyházi évkezdeten azért szól, hogy kegyelme idejének új
kezdetén újat kezdjen velünk és bennünk. Az új kezdet pedig változással,
mégpedig gyökeres, változással jár együtt.
Enélkül a változás nélkül nincs új kezdet: az új bor új tömlőbe való! Ezt a
radikális változást hirdeti igénkben
Keresztelő János is: „minden szakadékot
töltsetek fel, minden hegyet és halmot
hordjatok el, legyen a görbe út egyenessé,
a göröngyös simává.”
(Folytatás a 2. oldalon)

Karácsony reggeli dicséret
Kelet s Nyugat határa közt:
a nagyvilágon mindenütt,
dicsérjük mind Krisztus
királyt,
szűz Máriának szent Fiát.
Világ teremtő Istene
a szolga testét vette fel,
testével testünk váltja meg,
hogy műve így ne vesszen el.
A szűzi testnek templomát
az ég kegyelme járja át:

a lányka méhe befogad
felfoghatatlan titkokat.
A tiszta szívnek otthona
egyszerre Isten temploma;
férfit nem ismer, folttalan –
szó hallatán fiú fogan.
A Szűz megszülte Gyermekét,
kit Gábor angyal hirdetett
s bezárva még a méh ölén
János repesve érezett.
Nem bánja: szalmán fektetik,

nem borzad: jászolba teszik.
Ki táplál minden madarat,
kevéske tejjel jóllakik.
Az égi kórus ünnepel,
dicséri Istent víg dala,
a pásztorok közt megjelent
a nagy Mindenség Pásztora.
Jézus, magasztal énekünk,
ki Szűztől születtél nekünk:
Atyádat és Szentlelkedet
örökre dicsérjük veled. Ámen.
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A megújító kegyelem
(Folytatás az 1. oldalról)

Az új kezdethez szükséges változás az
eddig történtekkel való szembenézést, a
régivel való számvetést, és az attól való
elfordulást jelenti úgy, hogy ezzel együtt
egész lényünk teljesen Isten felé fordul.
Szembe kell néznünk azzal, hogy
hányszor volt süket a fülünk Isten hívó
szívára, hányszor volt fontosabb és előbbre való sok minden más: kényelem,
munka, család, mint az Isten szava,
mint Isten ügye?! Mennyi alkalommal
nem a szeretet mozgatta és irányította
szavainkat, indulatainkat, és ezzel teret
engedtünk a gonosz erejének?! Hányszor
kellett volna szólni, amikor bizony hallgattunk, és hányszor beszélni, szót emelni, amikor pedig hallgatnunk kellett
volna?!
Isten szava alapján számot kell vetnünk mindezzel, be kell ismernünk, meg
kell vallanunk, el kell fordulnunk ezek-

től, szakítanunk kell ezekkel, és teljesen
oda kell fordulnunk Istenhez, az ő újat
kezdő, újjáteremtő kegyelméhez, hogy
legyen – mert így lesz – a görbe út egyenessé.
Isten szava azért hangzik, hogy ez a
megújulás, ez a gyökeres változás létrejöjjön bennünk. És ha ez a megújulás az
Isten kegyelmének csodája folytán a lelkünk mélyén létrejön, akkor egészen másképpen látjuk a környezetünket, amely
mindeközben mit sem változott.
Lehet, hogy családi, munkahelyi körülményeink nem változnak, lehet hogy a
pavilonok és a díszek is ugyanazok, de ha
a lélek mélyén bekövetkezik a csoda, a
megújulás, akkor mégis, minden egészen
más lesz: másképpen nézi, másképpen
érzi az ember. A szeretet, az egyenesség, a
tisztesség, a becsület lesz a fontos, mert
átéltük és megtapasztaltuk az Isten kegyelmét, bűneinket eltörlő végtelen szere-

Isó Zoltán

Fölöttünk a csillagos ég

Örök iránytű
Skovgaard-Petersen – híres
dán igehirdető – diákkorában
sokat viaskodott bibliai kérdésekkel. Egyszer, hosszú
tengeri útján a hajó első kormányosával éjszakai beszélgetésbe merült. Csillaghullás
ideje volt éppen. A kormányos lenyűgöző nyugalommal beszélt: „Huszonkét éve
járom a tengert. Az óceánokon ezerszámra láttam hulló
csillagokat. De soha olyan
csillag le nem hullott még,
amely a mai tengerésztérképünkön támpontot jelent. A
csillag, amelyhez nekünk igazodnunk kell, rendíthetetlen.”
A fiatal diákot e szavak
gondolkodóba ejtették. A
„TÁMPONTCSILLAG
RENDÍTHETETLEN!”. A
Szentírás megmutatja az utat,
bármennyi legyen is az
emberben a kérdőjel!
A napkeleti bölcsek, akik
az újszülött királyt keresték,
ezt tapasztalták: „A csillag,
amelyet láttak feltűnésekor,
előttük ment, amíg meg nem
érkeztek, és akkor megállt

tetét, a halálból örök életre vivő csodálatos szabadítását.
Ez az életújulást teremtő evangélium,
jó hír, most is szól, az életidőnek ezen a
pontján, az új egyházi év kezdetén, úgy
ahogyan szólt akkor, régen is, Tibérius
császár uralkodásának 15. évében. Szól
azért, hogy megszólítson, hogy megváltoztasson, hogy megújítson, hogy teljesen
Istenünkhöz forduljunk. Ő azért küldte
el hozzánk szent Fiát, Jézust, hogy megmutassa: végtelenül szeret minket, neki
van ereje ahhoz, hogy újjáteremtsen bennünket.
Isten most is újat kezdett
velünk: kegyelmének új idejét nyitotta
meg számunkra, éljünk az alkalommal,
és ne szalasszuk el! Adja Isten, hogy
mindannyian átéljük az ő csodáját, mely
a lelkünket és életünket is megújítja!

afölött a hely fölött, ahol a
gyermek volt.” (Mt 2,9)
Nekünk is van iránytűnk.
Isten tengeri térképén ott vannak a csillagok. A támpontcsillagok – rendíthetetlenek!
(in: Lyngar Einar: A fáklya
117. oldal)

Meg voltam győződve,
hogy a mi templomunk oltárképét, amely a jászolban
fekvő Jézust ábrázolta, olyan
pontosan ismerem, mint a
tenyeremet. De amikor gyülekezetünk leányegyesületi
tagjaival tekintettük meg,

Naptámadat
Los Angeles hatalmas csarnokát egy este százezres
tömeg zsúfolásig megtöltötte.
A vallásos összejövetel vezetője tudtul adta, hogy kis idő
múlva minden fény kialszik,
de ne nyugtalankodjanak.
Koromsötét lett. Majd egy
szál gyufa lángja lobbant föl.
A vezető azt közölte: „akik
látják a kis lángot, mondjátok
hangosan: látjuk!” A tömeg
válasza szinte fülsiketítő volt.
Azután elhangzott a kérés,
mindenki gyújtson egy szál
gyufát. A százezernyi apró
lángocskáktól fényben úszott
a hatalmas csarnok.

Zakariás pap ezt jövendölte: „Meglátogat minket a felkelő fény a magasságból (Lk
1,78). Ez a jóslat teljesült
Jézus születésekor.
Naptámadat látogatta meg
a világot a magasságból.
Ugyanakkor az lett a hivatásunk, hogy lobogó lángok
legyünk, ki-ki a maga helyén.
Az oltár bal oldalán égő
gyertya jelenti az evangéliumot. A jobboldali a törvényt.
Ezt üzenik: hálás szívvel fogadjuk az örömüzenetet és
százezrek között mi is oszlassuk el a sötétséget. (in: Lyngar
Einar: A fáklya 133. oldal)

mégis tanultam még valami
újat. A leánykák figyelmét
ugyanis nem csak a jászol kis
lakója, Mária, József és a
betóduló pásztorok kötötték
le, hanem észrevették azt is,
hogy a rozzant istállótető két
gerendája a gyermek fölött
keresztet ábrázol. Az egyik
igen élénk észjárású leányka
pedig még arra is figyelmes
volt, hogy a tetőnyíláson át
látszik az ég. Még hozzá is
tette: „Csillagok is látszanak
az égen!”
Ezek a gyermekek jobban
megértették a festőművész
szándékát, mint én. Ő ugyanis azt akarta tudomásul adni,
hogy Jézus születésekor megnyílt a menny. „Az Úr angyala megjelent nekik, körülragyogta őket az Úr dicsősége.” Ezt a hírt hozta: „Üdvözítő született ma nektek ma.”
(Lk 2,9–11)
Így igaz! Fölöttünk megnyílt az ég. És teli van csillaggal! „Dicsőség a magasságos
mennyekben Istennek!” (in:
Lyngar Einar: A fáklya 118.
oldal)
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Óvodánk harmadik születésnapját ünnepeltük

ÖRÖMHÍR KÖZÖS
1. Október 10-én tartottuk
óvodánk harmadik születésnapját. A templomi istentisztelet rendje az óvodások
istentiszteletét
követte,
hadd vegyenek a szülők is
egyszer részt egy ilyen
alkalmon.
Ünnepünket
megtisztelte Ittzés János
ny. püspök, aki óvodánk
létrejöttéért sokat fáradozott. Az ünnep a terített asztalok melletti beszélgetéssel
zárult.
2. Hagyományos lombsöprő munkadélutánunkat
az idén Márton napra időzítettük. A három csoport szülői egymással versengve
gyűjtötték zsákokba a
lehullott leveleket. A legtöbb zsákot megtöltő
Bárányka csoport egy társasjátékot kapott jutalmul.
A többi szorgos szülő sem
szomorkodott, mert a
Márton-napi
hangulatú
folyosón, jóízű beszélgetés
közben együtt fogyasztottuk el a lilahagymás zsíros
kenyeret és a teát.

3. A kiscsoportos óvodásainkkal az állatkertbe látogattunk egy szép őszi
napon. A gyerekek izgatottan nézegettek ki a buszból,
és kérdezgették mikor
érünk már oda. Rövid séta
után ott is voltunk az állatkert bejáratánál. Itt aztán a
gyerekek már mondták is
melyik állatot szeretnék
látni. Mivel az elefántra és a
zsiráfra mindenki kíváncsi
volt, őket néztük meg
először. Majd nagy öröm
volt az is, mikor zoo-csemegénkkel megetettük a

szarvasokat, antilopokat.
Természetesen a tigriseket
és oroszlánokat sem hagyhattuk ki. Hazafelé aztán
már mindenki nagyon
fáradt volt. A finom ebéd
után hamar el is aludtak a
gyerekek. Délután azonban
lelkesen mesélték anyának,
apának élményeiket az
állatkertről.
A nagyobb gyerekekkel
már napokkal előbb elkezdtük tervezgetni őszi budapesti
kirándulásunkat.
Uticélunk a Parlament és a
Minipolisz volt. Belépve az

NAPSUGÁR
A Napsugár csoportosokkal családi biciklitúrát szerveztünk. A Kolostorok és
kertek völgyében haladva
megcsodáltuk környezetünket, játszottunk a játszótereken és beszélgetéssel, jóízű
sütögetéssel zártuk a vidám
napot.
Egy szép őszi délelőttön
elsétáltunk az óvodánk közelében felállított kilátóhoz.
A gyerekeket elvarázsolta
az erdőből áradó nyugalom,
az illatok és hangok sokasága. A tájékoztató táblákon
érdeklődve fedezték fel az
ismerős cserjéket, madarakat. Jó, hogy ilyen nagyszerű kirándulóhelyre akadtunk
óvodánk közelében.
Óvodánk jó kapcsolatot
tart fenn a Március 15-e úti
Klubkönyvtárral. Így meghívást kaptunk a Könyvtár
hete alkalmából szervezett
irodalmi délelőttre. A gyerekek már otthonosan mozogtak a könyvtárban, bátran
bekapcsolódtak a közös verselgetésbe. Néhány kisgyermek kedvet kapva, másnap
családjával is részt vett a
könyvtár programján.

Országházba, a gyerekek
ámulva csodálták a díszes
folyosókat, a kupolateremben az internetről már
ismert koronázási ékszereket. Nagy óvodásaink átérezték a hely komolyságát,
büszkék voltunk rájuk.
Ebéd után a várva várt
Minipolisz, egy játékváros
következett, ahol a gyerekek kipróbálhatták a felnőttek életét és munkáját. Az
idő hamar eltelt. Sötét volt,
amikor a szülők magukhoz
ölelték a várva-várt gyermekeiket.
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MARGARÉTA
A Margaréta csoportosokkal és szüleikkel egy ’csoport
összekovácsoló’
délutánt
szerveztünk a Maugli játszóházba. Az eső ellenére is
megmaradt lelkesedésünk és
szép számban egy örömteli,
mozgásokban gazdag, vidám,
önfeledt órát töltöttünk el
együtt.
Egészséges életmóddal kapcsolatos foglalkozásunk alkalmával ellátogattunk a veszprémi piacra. Zöldségsalátát
készítettünk, zöldség – gyümölcs boltot nyitottunk már
előzőleg a csoportszobában. A
piacon rengeteg mindent meg-

BÁRÁNYKA
1. A szép időt még kihasználva, október elején a
„bárányka csoportos” szülőket
a Szerelem-szigetre invitáltuk
egy közös családi sétára.
Kosarainkkal indultunk „őszi
kincseket” gyűjtögetni, színes
őszi faleveleket, vadgesztenyét. Miután kosárkáink megteltek, a közeli játszóteret sem
hagyhattuk ki. Míg a gyerekek
játszottak, szülőknek, óvó
néniknek alkalmuk nyílt jobban megismerni egymást.
Mindenki nagyon jól érezte
magát, így biztos szervezünk
még hasonló programokat.
2. Egy őszi délelőtt a
Március 15-e úti könyvtárba
kaptunk meghívást a Könyvtár
hete alkalmából. A gyerekek
verseket hallgathattak, illetve
aki akart táncra is perdülhetett
egy kicsit Halász Judit zenéjére. A sok szép versért cserébe,
mi is elmondtuk ősszel tanult
verseinket. Nagyon jól éreztük
magunkat, és megbeszéltük,
hogy legközelebb ismét ellátogatunk a könyvtárba.
3. Meghívást kaptunk diavetítésre a Kabóca házikóba. A
gyerekek már nagyon várták
ezt a napot. Az is izgalmas volt
számukra, hogy busszal utaztunk el az előadásra.
Odaérkezve kis színes párnák fogadtak bennünket, ahonnan a meséket nézhettük, hallgathattuk. A diavetítés után a
gyerekek kipróbálhatták az ott
lévő kreatív játékokat is.
Hazafelé pedig megbeszéltük
kinek, melyik mese tetszett a
legjobban.

Konfirmációra készültek

csodáltunk és nagyon örültünk
neki, hogy az oviban is milyen
sokfajta gyümölcsöt, zöldséget eszünk nap, mint nap. Élményekkel teli napunk volt!!!
Óvodánk az Országos
Könyvhét alkalmából ellátogatott a Március 15-e úti
klubbkönyvtárba. Nagyon jó
kapcsolat alakult ki óvodánk
és a könyvtár között, így örültünk a meghívásnak. Zenét
hallgattunk, verseket olvastak
fel a könyvtár dolgozói, őszi
verseket mondtunk, táncoltunk is. Örömmel, verseket
mondogatva sétáltunk vissza
az oviba.

Gyülekezeti nap

Immár hagyomány gyülekezetünkben, hogy a tanév
végén gyülekezeti napra gyűlünk össze a Balaton partján.
A gyermekeknek óvónőink
szerveznek programot, a felnőtteknek pedig egy rövid
áhítat után Brebovszkyné
Pintér Márta a női missziói
osztály vezetője tartott rendkívül érdekes előadást.
Benne szó volt a férfi és női
szerepekről különböző társadalmakban, a nőket érő
hátrányokról s azokról a
teendőkről, melyeket mi is
megtehetünk itt, Magyarországon azért, hogy ne
legyenek igazságtalan megkülönböztetések. A gyülekezeti nap közös ebéddel folytatódott, délután pedig ki-ki
maga választotta meg, hogy
csónakázni megy, sétálni szeretne vagy beszélgetni valakivel.

Pünkösd második ünnepén
állt az oltár elé öt fiatal Rózsa
Panna,
Palotás
Bianka, Gyarmati Bálint,
Szépvölgyi Dániel, Csillag
Dávid -, hogy megvallja
keresztyén hitét, és Isten
áldását kapja keresztyén életútjára. Az ünnep előtt, a lelkészekkel együtt közös hétvégén készültek fel erre a
szép ünnepre Révfülöpön,
ahol sokat beszélgettek, áhítatokat tartottak, kirándultak,
játszottak, filmet néztek.
Isten áldása legyen megkonfirmált testvéreinken egész
életükben!

Kirándulás helyett Húsvét után kirándulást szerveztünk hittanosaink számára a Csatár-hegyre. Szerettünk volna játékokat, versenyt
rendezni a túrázás alatt. A célban pedig közös szalonnasütés lett volna
..... De sajnos esős, saras időt hozott ez a szombat. Sokan nem is jöttek el. De akik eljöttek, nem szerettük volna, ha csalódottan hazamennek. A gyülekezeti teremben kapták meg a feladatokat, versenyeztek,
énekeltünk, s a szalonnát, kolbászt, hagymát a konyhában sütötte meg
nekünk Zoli bácsi. Úgy ettünk az asztal körül ülve, hogy nem
éreztünk szomorúságot azért, mert az időjárás nem volt kegyes hozzánk. Ebéd után pedig együtt elsétáltunk a Margit-romokhoz, és
záróáhítatunkat ott tartottuk meg.

2014. Ádvent

K
É
P
E
K

5

Veszprémiek Hammelburgban
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Hammelburgi testvérgyülekezetünkben még nem
voltunk azóta, hogy új lelkésze lett. Ez volt az első
alkalom. Nagy készülődéssel vártak bennünket, és mi
is lelkesen készültünk. A
csoportot végül is Szalontai
Árpád vezette, mert a lelkészek nem tudtak csatlakozni a csoporthoz. Csütörtökön indultak, s három
napot töltöttek Hammelburgban. Pénteken és szombaton kirándultak.

Megnézték Bamberget,
Dinkelsbühl középkori városkáját, és ellátogattak
Bad Kissingenbe is, ahol
Rákóczi emlékét őrzik. A
vasárnap a gyülekezetben
istentisztelet ünneplésével,
este pedig közös vacsorával
zajlott.
Mi jövő év szeptember
elején várjuk a hammelburgi csoportot. Reméljük,
hasonlóan sok-sok élményt
tudunk adni nekik.

Várják a következő hittantábort
Első alkalommal rendeztünk
hittanos gyermekeinknek június
végén napközis tábort. A tábor
programja nagyon gazdag volt,
biblia témák és azok feldolgozása,
barkácsolás mellett kirándultak,
hajóztak a Balatonon. A tábor
végén pedig műsort adtak a szüleiknek,
melyen
bemutatták,
hogyan telt a tábor. Istennek
adunk hálát azért, hogy a tábor
vezetői a lelkészek nélkül is nagyszerűen helytálltak a szolgálatban,
s a gyermekek azóta is emlegetik,
hogy milyen jó volt a tábor, s
hogy mennyire várják a következő évit.

Karácsony ünnepének
istentiszteleti rendje
December 24. Szenteste
16 óra: Karácsonyesti istentisztelet
16 óra: Gyermek-istentisztelet
December 25. Karácsony ünnepe
10 óra: Istentisztelet
December 26. Karácsony második ünnepe
10 óra: Istentisztelet
December 28. 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
Január 4. Az esztendő első vasárnapja
10. óra Istentisztelet
10 óra: Gyermek-istentisztelet

A szükséges anyagiakról
Évről-évre újra azzal a
kéréssel kell fordulnunk
evangélikus gyülekezetünk
tagjaihoz, hogy erejükhöz
mérten járuljanak hozzá
gyülekezetünk anyagi fenntartásához. Másra nem számíthatunk. A gyülekezet
mindennapi élete abból az
adományból kapja meg az
anyagi bázisát, amelyet
tagjai önkéntes járulékukkal
a gyülekezet javára befizetnek. Ha ez elmaradna, elfogyna az anyagi bázis és
megszűnne az az infrastruktúra, amely biztosítja télen a
meleg templomot, az év
minden napján a kényelmes,
világos gyülekezeti termet,
a lelkészi hivatal működését, ahol azonnal igyekeznek megoldani kérdéseinket, problémáinkat, amelylyel oda fordulunk.
A gyülekezet anyagi fenn-

Tervezett programok ádventben
Templomban és gyülekezeti
házban:
November 29-én 9–12 óra
között: ádventi játszóház
gyermekeknek a gyülekezeti
teremben
December 3-án, 10-én és
17-én 16.30 órakor: ádventi
könyörgés a gyülekezeti teremben
December 7-én, ádvent 2.
vasárnapján 17 órakor:
Emlékülés A Horváth Dezső
lelkész halálának 100. évfordulója alkalmából
December 12-én, péntek
este: karácsonyi éneklés a
magyar-finn baráti társasággal együtt
December 14-én, ádvent 3.
vasárnapján 17 órakor: karácsonyi koncert a templomban

December 21-én, ádvent 4.
vasárnapján 17 órakor:
gyermekek karácsonya

(Programjainkról és óvodánk ádventi programjairól
az istentiszteletek hirdetésében és honlapunkon, a
veszprem.lutheran.hu címen
kapnak pontos tájékoztatást.)

Óvodában:
December 9-én, kedden
16.30 órakor: óvodai játszóház, nyílt nap érdeklődő szülők és gyermekeik számára
Reményik Sándor:
December
Egy téli tölgylevélre
14-én, ádvent
3. vasárnapE levelet a hegytetőn találtam,
ján: a NapsuHóban feküdt, az erdőhöz közel,
gár csoport
Fákról hullt gyémántporral beszitáltan.
szereplése az
Míg zöld volt, írni rá nem lehetett.
istentisztelet
De hogy megbarnult, megkeményedett:
elején
Az írás felcsillámlik rajta,
December
S tűnődvén, lelkem elsóhajtja:
19-én, pénteKellett a dér, a tél, a hóvihar,
ken:
karáS a zúzmara, a zordfényű palást,
csony az óvoHogy egy Kéz azt írhassa ránk, amit
dában
akar.

tartását különböző módon
lehet támogatni.
1. a borítékban mellékelt
csekkeken. Az ’Evangélikus
Gyülekezet’ feliratú csekk
számlaszáma: 1174800720901549; a ’Veszprémi
Evangélikus Egyházi Alapítvány’ feliratú csekk
számlaszáma: 1174800720089515. Mindkét számla
a gyülekezet életét szolgálja. (Figyelem: a „Veszprémi Evangélikus Egyházi
Alapítvány” feliratú csekken történő befizetés esetén
a közlemény rovatban fel
kell tüntetni a feladó adószámát!)
2. személyesen a lelkészi
hivatalban hétköznapokon
9–12 óra között
3. személyesen az istentisztelet előtt
Külön felhívjuk a figyelmet, hogy a postán csekken
befizetett adományból jelentős összeget levon a
posta, így az adománynak
csak egy töredéke érkezik
meg a gyülekezethez. Ezért
aki csak teheti, személyesen
fizessen vagy válassza az
átutalást, esetleg a csekkes
befizetést az OTP-ben.
Gyülekezetünk presbitériuma az egyházfenntartás
összegét az éves nettó
jövedelem 1%-ában határozta meg. Aki ebben a mértékben (vagy ettől nagyobb
mértékben) vállal anyagi
áldozatot a gyülekezetért, és
konfirmált, felnőtt evangélikus, az egyházi törvényeink
értelmében közgyűlési tagként gyakorolhat választói
jogokat a gyülekezetben,
választható tisztségekre a
gyülekezetben és felsőbb
egyházkormányzati szinten.
Várjuk a testvérek adományait, és köszönjük áldozatvállalásukat! Az Úr legyen
velünk!
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