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JUHÁSZ GYULA: 

Karácsony felé 

Szép Tündérország támad föl szívemben  

Ilyenkor decemberben.  

A szeretetnek csillagára nézek,  

Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,  

Ilyenkor decemberben.  

…Bizalmas szívvel járom a világot,  

S amit az élet vágott,  

Beheggesztem a sebet a szívemben,  

És hiszek újra égi szeretetben,  

Ilyenkor decemberben. 

…És valahol csak kétkedő beszédet  

Hallok, szomorún nézek,  

A kis Jézuska itt van a közelben,  

Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen,  

S ne csak így decemberben. 

 

„József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet, Máriát, mert ami benne 

fogant, az a Szentlélektől van. (Mt 1,20) 
 

Kedves Testvéreim! 

 

Idei karácsonyunk felé közeledve egy bíztató mondatrészt szeretnék kiemelni, azt hogy ne félj. 

Ha aláhúzogatnánk a Szentírásban e két szót egymás mellett, az esztendő minden napjára 

találnánk egyet. Mindez érzékelteti, fontos bátorításról van szó. Három kérdés adódik, mindezt 

ki, kinek és miért mondja.  

Az angyal, aki szól, a Szeretet Lelkének szólója, aki ez által átlépi az Isten és ember 

világának határát. Az egész történet megértéséhez és elfogadásához szükségünk ezt érezni. 

 

Továbbá, hogy nem biológiai, hanem teológiai kérdésről van szó. Az elkövetkező 

eseményben a világmindenség fölötti hatalom inkarnációja következik be. Nem titkolható, 

hogy ezen a ponton nagy távolságot érzünk magunk parányi mivolta és Isten között.  



 

 
 

Ezt a távolságot csökkenti, hogy kinek mondja a bátorítást az angyal. A megszólított, 

egy hétköznapi ember, egy ácsmester, aki Názáretben él, de az aktuális népszámlálás miatt 

származási helyén a júdeai Betlehemben kell megjelennie. Ő József, aki kész volt engedni Isten 

Lelkének, Isten szavának. Még akkor is, hogyha nagyon szomorú lehetett, ha tragédiaként élte 

át azt, ami vele történt. Nehéz éjszakája és imádságos küzdelme jelzi készségét, hogy füle és 

szíve nyitott volt a Vigasztaló hangjára. 

Az Úr angyalának azért kellett szólnia, mert ez volt Isten tervének megvalósulása. József 

a Megváltó születése előkészítésének is részesévé vált. Nem véletlenül, hiszen igaz és alázatos 

ember volt. Máriának szüksége volt egy erős ember szeretésére és támaszára. A történet 

folytatásából kiderül, hogy így is lett. „ József pedig, amikor felébredt álmából, úgy cselekedett, 

ahogyan az Úr angyala parancsolta neki: magához vette feleségét, de nem érintette addig, amíg 

meg nem szülte fiát, akit Jézusnak nevezett el." 

Imádkozzunk! Uram, töltsd el a szívünket szereteteddel, ahogy felfedted nekünk egy angyal 

által Fiad születését, aki keresztülvezet minket a szenvedésen és a feltámadás dicsőségén.

  

Ő él és uralkodik Veled, mindörökkön örökké. Ámen.  

       

Albert Gábor 

Kedves Testvérek!  

Ezúton köszönöm azoknak a folyamatos törődését, szeretetét, akik mind munkájukkal, mind 

pedig anyagi támogatásukkal szívükön viselték gyülekezetünket. Idősek, fiatalok, ifik, 

családosok egyaránt kivették részüket a munkákban, idén is sok minden tudott megszépülni. 

Hála és köszönet érte!  

Mára elmondható, hogy gyülekezeti eseményeink folyamatosan, évről évre egyre 

látogatottabbak. Alkalmaink rendre „teltházasok”, az idei hittan táborba például már nem 

tudtunk több gyermeket táboroztatni, az őszi kirándulásunkra is megtelt a buszunk. A 

presbitériumnak így szép feladata lesz, hogy megoldást keressen a létszámok növelésére.  

Anyagilag szintén gyarapodni tudtunk, de sajnos ennél kisebb mértékben. Nagyon kevesen, 

gyülekezetünk felnőtt tagjainak mindössze 20%-a fizet egyházfenntartói járulékot. Más 

gyülekezetekben ez az arány 60% körüli. 

Vasárnaponként, az istentiszteleteken sokan vagyunk, gyülekezetünkben egyre több a 

konfirmandus, és a kereszteltek száma is növekszik.  

Isten áldását kérjük terveink megvalósításához.  Templomunk tetőjének felújítására kerülhet 

sor hamarosan, és jó kilátások vannak egy esetleges orgonacserére is.   

 

Minden gyülekezeti tagunknak kívánok Áldott, Békés Karácsonyt! 

Papp Zoltán 

 

https://godollo.lutheran.hu/nyari-hittan-tabor-2018/
https://godollo.lutheran.hu/oszi-kirandulas-2018-zsambek/
https://godollo.lutheran.hu/hasznos/az-egyhazfenttartoi-jarulekrol-es-a-gyulekezet-tamogatasarol/


 

 

 

ESEMÉNY NAPTÁR 

 

2018.12.09 Szeretetvendégség 

előadó: Endreffy Géza 

Gödöllő 16.00  

2018.12.11 Vesperás a premontrei 

testvérekkel 

Gödöllő 18.00  

2018.12.24 Szenteste Veresegyház 

Gödöllő 

14.30 

16.00 

 

2018.12.25 Karácsony Veresegyház 

Gödöllő 

Isaszeg 

08.30 

10.00 

11.45 

úrv. 

úrv. 

úrv. 

2018.12.26 Karácsony Veresegyház 

Gödöllő 

08.30 

10.00 

 

úrv. 

2018.12.30 Házastársak vasárnapja Veresegyház 

Gödöllő 

Isaszeg 

08.30 

10.00 

11.45 

 

2018.12.31 Óév Gödöllő 18.00 
 

2019.01.01 Újév Veresegyház 

Gödöllő 

Isaszeg 

08.30 

10.00 

11.45 

úrv. 

úrv. 

úrv. 
 

Ünnepeikre, életükre Isten áldását kérjük! Erős vár a mi Istenünk! 

 
 

Papp Zoltán sk. 

felügyelő 

Albert Gábor sk. 

lelkész 

 

Gödöllői Evangélikus Egyházközség  

2100 Gödöllő, Kossuth u.2. Tel. 06 20 8248144 

http://godollo.lutheran.hu 

Email: godollo@lutheran.hu 

Hivatali idő: Hétfő 10-12 ; Csütörtök 10-12 
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