
„Eljön majd az idő – így szól az
ÚR –, amikor igaz sarjat támasz-
tok Dávidnak, olyan királyt, aki
bölcsen uralkodik, jog és igazság
szerint jár el az országban. Az ő
idejében szabad lesz Júda, Izrael is
biztonságban él, és így fogják
nevezni: Az ÚR a mi igazságunk!”
Jer 23,5-8

Ádvent van. Ezt jelzi a koszorún meg-
gyújtott gyertya, az oltárterítő lila színe
is. Újra elérkezett a kedves, hangulatos
időszak. Minden nappal, minden héttel
egyre közelebb kerül hozzánk karácsony
ünnepe. A gyertyák hetenként növekvő
fénye is az ünnep érkezésére utal. Maga
az ünnep és az azt megelőző időszak az
Úr eljövetelét, ádventjét hirdeti. Az eljö-
vetel kettős jelentéstartalommal is ren-
delkezik: az első az, amikor az Úr eljött
és megjelent a történelem egy adott pilla-
natában. A világmindenség Ura bevo-
nult a szent városba, Jeruzsálembe, még-
pedig úgy, ahogyan az őhozzá méltó:
szelíden és alázatosan, minden csillogás-
tól és pompától mentesen, nem földi
király módjára. Az Úr tehát eljött, elér-
kezett, és erre az eljövetelre emlékezünk
minden évben így karácsony előtt.

A múlt eseményén túl, az eljövetel
másik jelentéstartalma a jövő felé irá-
nyul: az Úr el fog jönni újra! És ez az
eljövetel egészen más lesz, mint az első:
hatalma, ereje, dicsősége már nem rejtett

lesz, hanem mindenki előtt nyilvánvaló!
Igazságot tesz, igazságot szolgáltat az
egész világra kiterjedően. 

A Jeremiás próféta könyvéből szárma-
zó ige, mely a Kr. e. 597. évből szól hoz-
zánk, és az Úr eljövetelének mindkét je-
lentéstartalmát magában foglalja. Az
éppen fogságba készülő népnek – akik a
vezetőik hazugsága, csalása, harácsolása
és árulása miatt szenvedtek, és elkese-
redtek, mert el kell hagyniuk házukat és
hazájukat – hirdeti a próféta biztatólag
és bátorítólag Isten szavát, hogy eljön
majd az idő, amikor igaz sarjat, utódot
támasztok Dávidnak, olyan királyt, aki
bölcsen fog uralkodni, és így fogják
nevezni: az ÚR a mi igazságunk! 

(Folytatás a 2. oldalon)

Urunk áldása legyen új egyházi évün-
kön, ádventünkön, karácsonyunkon!
Ő adja meg, hogy egyre többen,
kilépve a konzum ünneplésből, szív-
béli ünneplésben töltsék a ka-
rácsonyt, szívbéli készülődéssel tölt-
sék az ádventet, és Krisztushoz való
tartozásuk erősödésében élhessék
végig az egyházi évet!

Az ígéret Jézusban teljesedik be!

Balassi Bálint: 

Kegyelmes Isten, kinek kezében

Kegyelmes Isten, kinek kezében
életemet adtam,

Viseld gondomat, vezérld utamot,
mert csak rád maradtam.

Gyermeségemtűl fogván egyedül
csak tetőled vártam,

Mint Atya után fiú kiáltván
könyörögvén jártam.

Most is csak benned reménségemet,
Uram, helyheztettem, 

Magam rád hattam s rád támaszkodtam,
te alád vetettem.

Mi hasznod benne, hogyha veszélre
jutok kétség miatt,

Kit fiad által hozzád váltottál
mint fogadott fiat?

Hallgass meg azért te nagy nevedért
én könyörgésemben,

Mutasd meg jódot, sok áldásidot
az én szerencsémben.

Add meg énnekem én reménségem
szerént való jódot,

Áldd meg fejemet, ki bízik benned,
viselled gondomot.

Az szép harmatot, miként hullatod
tavasszal virágra,

Sok jódot Uram, úgy hullasd reám,
te régi szolgádra.

Hogy mind holtomig szüvem legyen víg,
téged magasztalván,

Mindenek előtt s mindenek fölött
szent nevedet áldván.

Ezeket írám az tenger partján
Oceanum mellett,

Kilencvenegyet mikor jedzettek
másfélezer felett.
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„Akit Isten nevében keresztelnek,
azt nem emberek, hanem maga Isten
kereszteli: emberi kéz végzi, de
valóságban Isten saját cselekedete
az. Ebből mindenki maga megálla-
píthatja, hogy sokkal értékesebb cse-
lekedet ez, mint amilyet bármilyen
ember vagy szent tehet. Hogyan is tehetnénk Isten cselekede-
ténél nagyobb cselekedetet? ... A keresztség hatóereje, cseleke-
dete, haszna, gyümölcse és célja az, hogy üdvözítsen. Hiszen
senkit sem azért keresztelünk meg, hogy fejedelemmé legyen,
hanem azért, hogy „üdvözüljön“, ...Tudjuk pedig jól, hogy
üdvözülni nem jelent mást, mint bűntől, haláltól és ördögtől
megváltottan Krisztus országába jutni és vele örökké élni. ...

Egyedül a hit teszi méltóvá a személyt arra, hogy hasznára
kapja az üdvösséges, isteni vizet. Mivel ezek az igék ezt az
üdvösséget kínálják a vízzel együtt és vele kapcsolatban, nem
is lehet másképp befogadni, mint úgy, hogy hiszünk a szívünk-
ben. Hit nélkül semmit sem használ a keresztség, noha önma-
gában bőséges, isteni kincs. ... 

A keresztség tehát minden keresztyénnek elég tanulni- és
gyakorolni valót ad egész életére. Hiszen állandóan vesződnie
kell azzal, hogy szilárdan higgyen abban, amit az ígér és ad: az
ördög és a halál legyőzését, a bűnök bocsánatát, Isten kegyel-
mét, a teljes Krisztust és a Szentlelket adományaival együtt. ...

A gyermekkeresztség tetszik Krisztusnak: ez eléggé kitűnik
saját cselekedetéből, mégpedig abból, hogy Isten megszentel
és megajándékoz Szentlelkével sokat azok közül, akiket így
kereszteltek meg. Ma is sokan vannak olyanok, akiknek tanítá-
sán és életén érezzük, hogy a Szentlélek van bennük. Isten
kegyelméből például nekünk is megadatott, hogy jól tudjuk az
Írást magyarázni és Krisztust megismerni, ez pedig a
Szentlélek nélkül lehetetlen. Ha Isten nem fogadná el a gyer-

mekkeresztséget, egyikünknek sem
adna Szentlelket, sőt még egy
részecskét sem belőle, egyszóval:
akkor régtől fogva mind a mai napig
senki sem lehetne keresztyén a föl-
dön. ...

Végül: tudnunk kell azt is, hogy
mit jelent a keresztség, ... A cselekedet ...az, hogy vízbe merí-
tenek minket, a víz elborít, azután ismét kiemelnek belőle. Ez
a kettő: a vízbe merülés és újra kiemelkedés jelzi a keresztség
erejét és hatását. Ez pedig nem más, mint az ó ember megölé-
se, és az új ember feltámadása: e kettőnek kell történnie ben-
nünk egész életünkön át. A keresztyén élet tehát nem más, mint
mindennapi keresztség: egyszer elkezdjük, és mindig benne
élünk.  Állandóan szükség van ugyanis arra, hogy mindig kise-
perjük azt, ami az ó emberé, és előjöjjön az, ami az újé. De mi
az ó ember? Az, amit Ádámtól örököltünk: haragvó, gyűlölkö-
dő, irigy, tisztátalan, fösvény, rest, gőgös, sőt hitetlen, minden
bűnnel fertőzött és természete szerint semmi jó nincs benne.
Ha pedig Krisztus országába jutunk, akkor ennek napról napra
csökkennie kell, hogy egyre türelmesebbek, szelídebbek
legyünk, egyre jobban letörjük a fösvénységet, a gyűlöletet, az
irigységet, a gőgöt. ... Ha ... megeresztjük az ó ember gyeplő-
jét, hogy csak erősödjék, akkor nem mondhatjuk azt, hogy
használjuk a keresztséget, hanem azt, hogy ellenkezünk a
keresztséggel. ...

Ebből látod már, hogy a keresztség hatóerejével és jelenté-
sével magába foglalja a harmadik szentséget is, amelyet meg-
térésnek neveztek el. A megtérés ugyanis valójában nem más,
mint a keresztség. ... A megtérés tehát nem más, mint vissza-
fordulás és visszatérés a keresztséghez azért, hogy újra tegyük
és gyakoroljuk azt, amit előbb elkezdtünk, de aztán abbahagy-
tunk. (Kis káté: a keresztség)

(Folytatás az 1. oldalról)

A Jeremiás próféciájában megszólaló
isteni ígéret Jézusban teljesedett be, ő az
igaz sarj! Igaz azért, mert nincs benne
hamisság, nem hazudik, nem csal meg,
tiszta, egyenes, hű és megbízható, előí-
télettől és részrehajlástól mentes, becsü-
letes, és önzetlen. Minden hatalom bir-
tokosa, és mégsem demonstrálja a hatal-
mát mások leigázása és megszégyenítése
érdekében. Szelíden és alázatosan vonul
be a szent városba; határozottan, egyér-
telműen, de szelíden vallja meg Pilátus
kérdésére, hogy ő király, azonban orszá-
ga nem ebből a világból való, és hogy ő
azért jött, hogy bizonyságot tegyen az
igazságról. És ő ezért az igazságért az
életét adta, hogy az ő igazsága a miénk
legyen! Ezért vallja az apostol: Őt tette
nekünk az Isten bölcsességgé, igazsággá,
megszentelődéssé, és megváltássá. A

megváltás megtörtént, a kereszten elvé-
geztetett; Krisztusért, Krisztusban örök
életünk van, de most még nem a menny-
országban élünk, az üdvösség korszaka
még nem valósult meg ebben a világban,
és nem is fog itt megvalósulni, hiszen
ahhoz új ég, és új föld, új világ kell, aho-
gyan Isten megígérte! Még ebben a világ-
ban élünk, de hisszük, valljuk, és tudjuk,
hogy eljön majd az idő, amikor az Úr
Krisztus, az igaz király eljön, és igazsá-
got szolgáltat az egész világra kiterjedő-
en! 

Egészen addig a pillanatig bátorítólag
és biztatólag hangzik ez az ige felénk,
akik itt, ebben a világban, két ádvent
között élünk. És itt, ebben a világban,
ebben az életben bizony, sok küzdelem,
nehézség, szenvedés, és igazságtalanság
ér. A hamisság, a nyerészkedés, a kegyet-
lenség, az önzés, a kíméletlenség, a

hazugság, a kétértelműség, a becstelen-
ség, az önmagát dicsőítő gátlástalanság
sokakat magával ragadó szelleme és be-
folyása minket is magával akar ragadni.
De mi tartsunk ki, és ragaszkodjunk
ahhoz, amit Isten ígért, hogy eljön majd
az idő, az a nap, amikor az igazság nap-
fényre fog kerülni, amikor mindenki szá-
mára egyértelműen ki fog derülni, hogy
kié a hatalom a világban, kinek a kezé-
ben van az irányítás! 

Addig is, legyünk biztosak: Krisztus
ereje, hatalma és igazsága megtart ben-
nünket, hogy biztonságban éljünk éle-
tünk minden napján, tanúságot téve
Urunkról, és benne való hitünkről a
világban. Ezzel a meggyőződéssel végez-
zük minden szolgálatunkat, tevékenysé-
günket, Isten dicsőségére és a ránk bízot-
tak javára! Ámen.

Isó Zoltán

Tanuljunk Luthertől!
Hogyan tekintsünk 
keresztségünkre?

Az ígéret Jézusban teljesedik be!



Gazdag évet hagyunk las-
san a hátunk mögött. Aki rit-
kán jön gyülekezetünk háza
tájára nem is sejtheti, mi min-
den történik egy egyházi év
alatt templomunkban, gyüle-
kezeti házunkban és gyüleke-
zeti programként más hely-
színen. ‘Eseménynaptár’
rovatunkban erről adunk szá-
mot egyrészt, hogy tájékozta-
tást nyújtsunk, másrészt,
hogy a jelenlévőknek felele-
venítsük az alkalmakat.
Gondoljuk át együtt, hogyan
telt gyülekezeti életünk!
Néhány eseményhez képeket
is csatolunk!

Az ádventi időszak kiemel-
kedő eseménye volt a gyüle-
kezeti ház 10 éves évfordu-
lójának ünnepi istentisztele-
te, melyen az igehirdetés
szolgálatát Ittzés János püs-
pök végezte. Az istentisztelet
után a gyülekezeti teremben
közösen elevenítettük fel az
építkezés lépéseit a terített
asztalok mellett. Emlékeze-
tesek maradnak Varnus
Xavér orgonakoncertjei,
melyeket ádvent 4. vasárnap-
ján tartott templomunkban.
Az egyik koncert bevételét a
művész adományként adta
tervezett óvodánk indításá-
hoz.

A hagyományos karácso-
nyi vásár és gospel kórusunk
felemelő karácsonyi hang-

versenye sem maradhatott el
az ádventi időben.

Január hónap eseményei
között az ökumenikus ima-
hét alkalmaira emlékezhe-
tünk, amikor Veszprémben
nyolc estén keresztül imád-
koztunk különböző felekeze-
tek együtt azért, hogy
Krisztus testének tagjaként ne
egymás iránti háborúskodás-
ban, hanem testvéri szeretet-
ben tudjuk élni. Balatonal-
mádiban is tartottunk a refor-
mátus gyülekezetekkel kö-
zösen istentiszteletet.

Február hónapban az egy-
házkerület napján vettünk
részt Bakonycsernyén. A
programjában is gazdag nap
számunkra azzal bővült, hogy
megtekintettük a gyülekezet
óvodáját. Így tapasztalatokat
gyűjthettünk saját óvodánk
számára.

Március kiemelkedő ese-
ménye a nők ökumenikus
világimanapja, melyet min-
den évben a református test-
vérekkel, idén azonban a
görög katolikus testvérek
részvételével is, közösen tar-
tunk. Ez évben Niederhoffer
Zoltánné református lelkész
hirdette az igét a gyülekezeti
termünkben megtartott alkal-
mon. A jelenlévők megismer-
kedhettek Kamerun országá-
val, népével és egyházaival.

A nagyhét és húsvét ünnepe

március és április hónap
határán volt. Nagycsütörtök
estén megemlékezhettünk
Krisztus Urunk utolsó vacso-
rájáról, melyen a keresztyén
hit és élet számára nélkülöz-
hetetlen úrvacsorát rendelte
el. Az úrvacsora által ő maga
táplálja testével és vérével
hitünket és vezet a tanítvány-
ság útján az ő nyomdokain.
Nagypénteken Krisztus halá-
lára emlékeztünk és életünket
megváltó voltáért adtunk
hálát. A passióolvasás alkal-
mán végigkövettük evangéli-
umi igék segítségével azt a
szenvedést, melyet Jézus
értünk vállalt és vitt végbe.
Húsvét hajnalán pedig átél-
tük a feltámadás misztérium-
át és a testvéri közösség ere-
jét az istentiszteleten és a
reggeli agapén.      

Eseménydúsan telt a május
hónap is. Második hétvégéjén
volt gyülekezetünkben a kon-
firmáció. Ez alkalommal
megerősítést kapott Istentől
Battyányi Előd, Németh
Pálma, Major Diána,
Néninger Henrik és Nénin-
ger Eszter. Bárcsak ezek a
fiatalok nem feledkeznének
meg soha arról, hogy Isten
milyen kegyelmes volt hoz-
zájuk, hogy szereti őket és
akarja, hogy nála megmarad-
janak egész életükben!

(Folytatás a 4. oldalon)
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Az idei Balaton parti gyülekezeti napon Ittzés János püspök
úr is előadást tartott.

Eseménynaptár

Gyűjtés az óvodának
Leendő óvodánkba ugyan már sikerült egy bajor óvoda búto-

raiból kapnunk egy csoport számára elegendő asztalt, székeket
stb., de sok más dologra is szükségünk van. Kérjük, hogy aki
óvodásoknak való mesekönyvekkel, játékokkal rendelkezik,
melyet felajánlani tud az óvoda javára, hozza el a gyülekezeti
házba. Kérjük azt is, hogy ha valaki olyan bútort tud felajánla-
ni, mely óvodában használható (polcok, szekrények, stb.)
akkor felajánlását tegye meg a lelkészi hivatalban. Az elszállí-
tásról tudunk gondoskodni. 

Pénzadományokat is várunk, melyet az átalakítás költségei
fedezésére használunk fel. Kérjük, hogy a gyülekezet minden
tagja, aki szívén viseli a gyülekezet jövőjének kérdését, támo-
gassa pénzadománnyal ezt a fontos, gyülekezetünk számára
sok feladatot adó, ám jelentős gyarapodást jelentő ügyet. Az
adományokat a gyülekezet csekkjén, a közlemény rovatban
„óvoda“ felirattal lehet befizetni.

A lelkészi hivatal hívható hétköznapokon 9-12 óra között.
Előre is köszönünk minden segítséget!

Hírek az 
Örömhír óvodáról 

Örömmel adjuk hírül, hogy
Veszprém város közgyűlése
november 11-i ülésén egy-
hangúlag támogatta a volt
alternatív iskola épületének
óvodánk céljaira való haszná-
latra átadását. A hivatalos
dokumentumok aláírására a
napokban kerül sor. 

Ez azt jelenti, hogy néhány
héten belül elkezdődhet az
épület átépítése. Emellett
szükséges még az illetékes
egyházi bizottságok hozzájá-
rulását is megkapni. Az egy-
ház oktatási bizottságának
ülése november 30-án lesz,
gazdasági bizottságának
ülése pedig december 1-jén.
Minden szükséges anyagot
addigra beterjesztünk a
bizottságok elé. 

Bízunk abban, hogy erőfe-
szítéseinket az egyház Ura,
Jézus Krisztus is megáldja, és
óvodánk indulását gondvi-
selő szeretetével támogatja.
Erre kérjük őt imáinkban!

Ovi-előkészítő
Szeretettel hívjuk novem-

ber 26-án pénteken 17 órától
gyülekezeti termünkbe a
leendő óvodásokat és szülei-
ket, hogy ismerkedjenek óvó-
nőinkkel. A szülők ez alka-
lommal az óvodával kapcso-
latos minden kérdésükre
választ kaphatnak, a gyerme-
kek pedig érdekes tevékeny-
ségekben vehetnek részt. 



(Folytatás a 3. oldalról)
Május közepén a zord idő-

járás ellenére sokan részt vet-
tünk a missziói napon
Kissomlyón. Bent a templom-
ban, ahol a nap programja
zajlott, igazi testvéri, meleg
légkör alakult ki. Az áhítat, az
előadások, a hangverseny
mind hozzájárultak ahhoz,
hogy tartalmas nap lett ez a
nap az életünkben.

Május utolsó hétvégéjén
pedig a hammelburgi test-
vérgyülekezet csoportját
láthattuk vendégül, akikkel a
kapcsolat 10 éves évforduló-
ját ünnepeltük. Voltunk velük
együtt Győrben, Pannonhal-
mán, Sárváron, a Jeli arboré-
tumban és ünnepeltük együtt
vasárnap az istentiszteletet.

Június 6-án hagyományo-
san tanévzáró istentisztelet-
tel fejeztük be a gyermek-
istentiszteletek sorozatát és a
hittanórákat. 

A nyári időszakból még ki
kell emelni a gyülekezeti
napot, melyet hagyományo-
san a magyar tenger partján
töltöttünk. Előadást tartott
Ittzés János püspök, a cso-
portokat Menyes Gyula püs-
pöki titkár és Szabó György

egyházkerületi felügyelő és
felesége, Bea vezették.

A tanévet szeptember 5-én
nyitottuk meg istentisztelet
keretében. Azóta minden
vasárnapon gyermek-isten-
tiszteletre gyűlhetnek össze
ismét gyermekeink. 

Október hónap is bővelke-
dett eseményekben: férfikö-
rök találkozójának adott
helyet gyülekezeti termünk.
Gyülekezeti kiránduláson
vettünk részt, jártunk
Kőszegen, megnéztük Léka
várát és Felsőlövő gyülekeze-
tét. Reformáció ünnepén
pedig együtt ünnepeltünk
református testvéreinkkel
templomunkban, ahol Závody
Zsuzsanna református lel-
kész hirdette az igét majd az
Isó Dorottya lelkész által
összeállított műsorban Luther
Márton életének egyes ese-
ményeihez kapcsolódóan
betekintést kaptunk Luther
gondolkodásába és szerteága-
zó tevékenységébe.

Az egyházi év végén
november 14-én ünnepeltük
templomunk tornya építés-
ének 100 éves évfordulóját.
Az ünnepi istentiszteleten
igehirdetéssel püspökünk

szolgált.. Az építkezés és a
felszentelés eseményeit
Szalontai Árpád presbiter
testvérünk elevenítette fel.
Vendégeink voltak ezen az
ünnepi istentiszteleten:
Csomay Zsófia a toronyépítő
Csomay Kálmán leszárma-
zottja és Gyarmati Béla, az
akkori lelkész, Horváth
Dezső leszármazottja. 

Várjuk még a hévizgyörki
gyülekezet csoportját is az
egyházi esztendő utolsó
vasárnapján, hogy együtt

ünnepeljük az örök élet igaz-
ságát, Urunk megtartó szere-
tetét, aki nemcsak a múló esz-
tendőben, de mindörökké
éltet bennünket.

Isten áldása legyen minden
gyülekezeti eseményen! Adja
meg, hogy minden jó szándék
és akarat, terv, elképzelés és
azok megvalósítása is az ő
ügyének előrehaladását szol-
gálja!

Isó Dorottya
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A bajor testvérgyülekezettel kialakult kapcsolat 10. évfordu-
lóját együtt ünnepeltük a hammelburgi csoport tagjaival. 

Az első korinthusi levél 13.
fejezetének modern 

parafrázisa

Ha a házamat fenyőágak-
kal, gyertyákkal, égőkkel és
csilingelő harangocskákkal
díszítem fel, de családom felé
nincs bennem szeretet, nem
vagyok egyéb, mint díszlet-
tervező.

Ha a konyhában fárado-
zom, karácsonyi süteménye-
ket sütök kilószámra, ízletes
ételeket főzök és az evéshez
csodálatosan megterített asz-
talt készítek elő, de családom
számára nincs bennem szere-
tet, nem vagyok egyéb, mint
szakácsnő.

Ha az ingyen konyhán
segédkezem, az öregek ottho-

nában karácso-
nyi énekeket
énekelek és

minden vagyonomat segély-
ként elajándékozom, de az
emberek felé  nincs bennem
szeretet, mindez semmit nem
használ nekem. 

Ha a karácsonyfát csillogó
angyalkákkal és horgolt
hópelyhekkel díszítem fel,
ezernyi ünnepen veszek részt,
a templomi kórusban éneke-
lek, de Jézus Krisztus nincs a
szívemben, akkor nem értet-
tem meg, miről is szól a kará-
csony.

A szeretet félbeszakítja a
sütést, hogy megölelje gyer-
mekét.

A szeretet hagyja a lakásdí-
szítést és megcsókolja házas-
társát.

A szeretet barátságos az
időszűke ellenére is.

A szeretet nem irigyel má-
sokat házukért, amiben jól ki-
választott karácsonyi porcelán
és hozzáillő asztalterítő van.

A szeretet nem kiált rá a
gyermekekre, hogy menjenek
már az útból, hanem hálás
érte, hogy vannak és útban
tudnak lenni.

A szeretet nem csak azok-
nak ad, akiktől kap is valamit,
hanem örömmel ajándékozza
meg azokat, akik ezt nem
tudják viszonozni.

A szeretet mindent elvisel,
mindent hisz, mindent remél,
mindent eltűr.

A szeretet soha el nem
múlik.

A videójátékok tönkremen-
nek, a gyöngysorok elvesz-
nek, a számítógépek elavul-
nak, de a szeretet ajándéka
megmarad.

Boldog szent karácsonyt!

Eseménynaptár

Mondtam volna, 
hogy vásárlással 

ünnepeljétek 
születésem napját?

Az igazi szeretet
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Presbiter szívvel-lélekkel

A Magyarországi Evan-
gélikus Egyház révfülöpi
Ordass Lajos Oktatási Köz-
pontjában 2010. október 15-
én elindult a presbiterképzés,
ahol egy hétvége keretén
belül elkezdtük tanulmánya-
inkat: a veszprémi evangéli-
kus gyülekezetből Balla
Emőke, Vígh István és Orbán
Györgyné.

Szakavatott vezetőkkel
elsajátítottuk és megerősítet-
tük egyházi ismereteinket,
hitünk átfogó tanításait.
Egyházunkban kb. 2-3000
presbiter tevékenykedik,  akik
közül 102 fő vett részt ezen a
képzésen. A zsúfolt program-
ok péntek estétől vasárnap
délutánig tömbösített formá-
ban követték egymást, hall-
gattuk a különböző teológiai
témákban tartott előadásokat,
majd ezt követően gyakorlati
jellegű órákon vettünk részt. 

Péntek este G. Labossa
György és Sztrókay Attila
indították ‘Gyülekezeti isme-
ret és gyakorlat’ előadásukkal
a képzést, ahol a kiindulópont
az istentisztelet témája volt,
majd annak sarkalatos pontjai
magyarázatát hallgattuk. 

Második nap reggelén Vető
István az ószövetségi iratok
bemutatásával nyitotta a
napot, ahol  körbejártuk a
héber szövegek írásmagyará-
zatát, az ószövetségi iratok
keletkezését, kialakulását, a
ránk hagyományozott kanoni-
kus irodalom  fejlődését.

A következő előadásban dr.
Hafenscher Károly segítsé-
gével elevenítettük fel egyhá-
zunk sokféleségét Isten kivá-
lasztott népétől a Magyar-
országi Evangélikus Egyház
jelenlegi struktúrájáig.  Fog-
lalkoztunk az egyházszerve-
zet szintjeivel, hallgattunk
levélmagyarázatot, és megis-
merkedtünk a lutheri tanítás
alapfogalmaival.

Az előadás folytatására
majd a tavaszi félévben kerül
sor, amikor a jelen életünkben
zajló gyülekezetműködési
prognózisokról és lehetősé-
gekről fogunk hallani, és
megvitatjuk a rövid-közép-
hosszú távú feladatokat, teen-
dőket. 

Sefcsik Zoltán és dr. Garádi
Péter ‘Gyülekezetépítés és

misszió’ című előadásában
bemutatták, hogyan szervez-
hetünk hétköznapi program-
okat különböző korosztályok
számára, egy-egy evangélikus
közösség lelki épülése érde-
kében. 

Szombat délután ‘Egyház-
történet és hitvallások’ cím-
mel Tubán József segítség-
ével taglaltuk az egyháztörté-
net különböző korszakait, az
egyház születésétől a refor-
mációig. Szemelvényeket
elevenítettünk fel Luther
Márton életéből és a hitvallá-
si iratok ezen az előadáson is
fontos szerepet töltöttek be. 

Este dr. Fabiny Tibor
‘Újszövetségi bibliaismeret’
témájában fejtette ki gondola-
tait. Először a bibliaolvasás
kérdésköréről adott elő, majd
ezt követte az Újszövetség
könyveinek felosztása, és
részletes magyarázata. 

A hét hetedik napja nem is
szólhatott volna másról, mint
az istentisztelet és kegyesség
témájáról. Ismételten dr.
Hafenscher Károly gondola-
taival gyarapodhattunk lelki-
ekben, aki lelkészi szolgálata
előtt kitért előadásában az
evangélikus istentisztelet tra-
dícióira. 

A programzáró megbeszé-
lésen a résztvevők sok javas-
latot tettek a szervezőknek a

program tartalmát és színesí-
tését illetően. Felmerült, hogy
érdemes lenne a képzést kerü-
leti megosztásban folytatni.
Új témaköröket is kértek a
résztvevők: hasznosnak
tekintenék az empátiás kész-
ség és a konfliktus kezelő
technikák beemelését a pres-
biteri munkába. Javasolták a
tananyag részletes kidolgo-
zását, és nyomtatásban törté-
nő kiadását, hogy ne csak a
képzésben résztvevők ismer-
jék az előadások tananyagait,
hanem széles körben hozzá-
férhetők legyenek az elhang-
zott témák.

A képzést hasznosnak tar-
tom, úgy érzem, hogy eddigi
tudásom kibővült, rendszere-
zettebbé vált. Ösztönzést kap-
tunk arra is, hogy bizonyos
kérdéseket egyénileg otthon
tanulmányozzunk, felkészül-
jünk a tanfolyam második
részére. Hogy a tanultak ne
vesszenek el, a presbiterek
egyénileg fognak számot adni
megszerzett tudásukról, isme-
reteikről, írásban és szóban
egyaránt. Ez a képzés  segít-
ség lehet mindazok számára,
akik szívvel-lélekkel vállalják
a presbiteri tisztség felelős
szolgálatát. 

Erős vár a mi Istenünk!
Orbán Györgyné 

presbiter 

Családi-
istentiszteletek
Örömmel adjuk hírül, hogy

havonta egy alkalommal csa-
ládi-istentiszteletet tartunk a
kisgyermekes családoknak.
Már 1-2 éves gyermekekkel
is lehet jönni. Az alkalom
időpontját hirdetjük vasárna-
ponként az istentiszteleten,
de lehet csatlakozni a családi-
istentiszteletek e-mail listájá-
ra is, s akkor minden hónap-
ban értesítést küldünk az idő-
pontról. Szeretettel hívjuk és
várjuk a fiatal szülőket és
gyermekeiket!

A házasság 
napja

December 4-én, szombaton
9.30-tól gyülekezeti ter-
münkben a házasság témájá-
val foglalkozunk meghívott
előadóink segítségével.
Előadók: Szabó György egy-
házkerületi felügyelő és fele-
sége Szabó Györgyné Bea. A
program része egy érdekes
film megtekintése, beszélge-
tés és más érdekes tevékeny-
ség. Az alkalom kb. 4 óra
hosszú. Mindenkit szeretettel
várunk!

Karácsonyi 
koncert

Gospel-kórusunk ez
évben is hangulatos ka-
rácsonyi hangversenyt
szervez december 12-én,
vasárnap 17 órától a
templomban. Szeretettel
várjuk gyülekezetünk
minden tagját a közös
ünneplésre, a készülődés-
re, hogy karácsonyunk
lelki tartalommal váljék
teljessé.

Elindult egyházunkban a presbiterképzés
A keresztyén ember amíg csak él, tanítvány

marad. Krisztus tanítványa. A tanítvány legfőbb jellemzője
pedig az, hogy tanul. Feleleveníti a régen tanultakat, pótol-
ja a hiányzó ismereteket. Különösen is igaz ez akkor, ha
egyházunkban szolgálatot vállaló, az egyes gyülekezetek
vezető testületeihez tartozó testvérekről van szó. Felelősen
gondolkodni és cselekedni Krisztus egyházáért, gyülekeze-
téért csak az tud, aki nincs híjával az alapvető hitismere-
teknek, és aki éli a Krisztus-hitből élők életét, vagyis hitét
megvallani tudó keresztyén. 

Az alábbi írás kedvet kíván ébreszteni presbite-
rekben és leendő presbiterekben az iránt a képzés iránt,
mely ezen az úton indítja el résztvevőit, hogy egyházunk
minél több tagja tölthesse be tanítványi hivatását!



GYÜLEKEZETI ALKALMAK AZ ÁDVENTI ÉS 
A KARÁCSONYI IDŐSZAKBAN

Bibliaórák:
MÁRK EVANGÉLIUMÁNAK
TANULMÁNYOZÁSA
November 18. csütörtök 17 óra: Jézus cso-
dákat tesz 1. rész
November 25. csütörtök 17 óra: Jézus cso-
dákat tesz 2. rész
December 9. csütörtök 17 óra: Jézus és a
pogányok

Nőegylet:
November 28. vasárnap: Karácsonyi vásár a
gyülekezeti teremben
December 8. szerda 17 óra: Nőegyleti kar-
ácsony 

Férfikör:
December 2. csütörtök 17 óra: Karácsonyra
készülve 

Veszprém:

November 28. Ádvent 1. vasárnapja
10 óra: Istentisztelet
10 óra: Gyermek-istentisztelet
9-kb. 12 óra: Karácsonyi vásár a gyüleke-

zeti teremben
December 4. szombat 9.30: Házasok napja -
vendégünk Szabó György egyházkerületi fel-
ügyelő és  felesége, Szabó Györgyné Bea
December 5. Ádvent 2. vasárnapja

10 óra: Istentisztelet (Szupplikáció)
10 óra: Gyermek-istentisztelet

December 8. szerda 9 órától: A Veszprém

megyei lelkészek munkaközösségének ülése
a gyülekezeti  teremben
December 11. szombat 16 óra: Családi-
istentisztelet
December 12. Ádvent 3. vasárnapja

10 óra: Istentisztelet
10 óra: Gyermek-istentisztelet
17 óra: Karácsonyi hangverseny

December 17. péntek 18 óra Karácsonyi
éneklés a templomban a Magyar-Finn
Egyesület  szervezésében
December 19. Ádvent 4. vasárnapja

10 óra: Istentisztelet
10 óra: Gyermek-istentisztelet
17 óra: Gyermekek karácsonya a gyüleke-

zeti teremben
December 20. hétfő 8-13 óra: A Szilágyi
iskola tanulóinak lelki napja
December 24. péntek: Szenteste 

16 óra: Szentesti istentisztelet
16 óra: Gyermek-istentisztelet

December 25. szombat: Karácsony ünnepe
10 óra: Istentisztelet

December 26. vasárnap: Karácsony 2. ünne-
pe

10 óra: Istentisztelet
10 óra: Gyermek-istentisztelet

December 31. péntek: Óév este 
17 óra: Istentisztelet

Január 1. szombat: Jézus névadásának
ünnepe

10 óra: Istentisztelet
Január 2. Az esztendő első vasárnapja 

10 óra: Istentisztelet

10 óra: Gyermek-istentisztelet
Január 6. csütörtök: Vízkereszt ünnepe

17 óra: Istentisztelet

Balatonalmádi:
Istentiszteleti rend:
November 28. Ádvent 1. vasárnapja

16 óra: Istentisztelet
December 5. Ádvent 2. vasárnapja

16 óra: Istentisztelet
December 12. Ádvent 3. vasárnapja

16 óra: Igeliturgia
December 19. Ádvent 4. vasárnapja

16 óra: Igeliturgia
December 25. szombat: Karácsony ünnepe

16 óra: Istentisztelet
December 26. vasárnap: Karácsony 2. ünnepe

16 óra: Istentisztelet
Január 1. szombat: Jézus névadásának
ünnepe

16 óra: Istentisztelet
Január 2. vasárnap: Az esztendő első vasár-
napja

16. óra: Igeliturgia

Balatonfűzfő:
Istentiszteleti rend:

December 5. Ádvent 2. vasárnapja
14.30: Istentisztelet

December 25. Karácsony ünnepe
14.30: Istentisztelet

Január 2. Az esztendő első vasárnapja
14.30: Istentisztelet
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Amikor templomunk építését 1798-
ban a gyülekezet tagjai elkezdték, nem
voltak többen, mint 120-140 ember.
Talán voltak, akik azt mondták: őrültség
nekikezdeni egy templom építésének. 

De őseink mégis megépítették a temp-
lomot. Azóta is abban gyűlünk össze
vasárnapról-vasárnapra Isten igéjét hall-
gatni, belőle gyarapodni, hitből élni.
Vajon akkor mindannyian gazdagok vol-
tak, hogy a kis létszám ellenére fel tud-
ták építeni a templomot? Bizonyos, hogy
nem. De elkötelezettek voltak, és tudták,
hogy hit nélkül elvész az ember, beleke-
seredik e világ nyomorúságába és bele-
hanyatlik a halálba, mely a véget és nem
az örök élet kezdetét jelenti számára.
Ezért voltak képesek erejükön felül épít-
kezni, adakozni.

Azóta megnövekedett a gyülekezet lét-
száma. Manapság kb. 1000 evangélikus
tartozik a városban gyülekezetünkhöz. A
gyülekezet élete is gazdagabb lett. Sok
különböző alkalmon vehetnek részt a
testvérek. Most éppen óvoda indításán

fáradozunk. Mi vajon képtelenek len-
nénk arra, amire őseink képesek voltak,
hogy elkötelezetten, hitből fakadóan
éltessük a gyülekezetet, adakozzunk a
közösségnek? Bizonyos, hogy ma sem
gazdagság vagy szegénység kérdése ez,
hanem a hit kérdése. Hisszük-e, hogy
Isten az evangélium által élteti hitünket,
és ajándékoz meg az örök élettel? Ha
igen, akkor tudjuk: adományainkkal, az
egyházfenntartási járulék megfizetésével
biztosítanunk kell az anyagiakat a gyüle-
kezet működéséhez. 

Gyülekezetünk ugyanis csupán a tagjai
által befizetett egyházfenntartásokból,
adományokból él. Az így rendelkezésre
álló összegből igyekszik fedezni az
evangélium hirdetésének ügyét, és mind-
azt, ami ehhez szükséges: a templom és
a gyülekezeti ház fenntartását, a lelkészi
állások megőrzését, és minden anyagi

természetű kötelezettségének teljesíté-
sét. Ezért nélkülözhetetlen, hogy tagjai
anyagi lehetőségük függvényében támo-
gassák a gyülekezetet. Nagyobb a fele-
lőssége annak, aki nagyobb jövedelem-
mel rendelkezik! Az összeg minimumá-
nak kiszámításához az éves nettó jöve-
delem egy százalékát vehetjük figye-
lembe.

A befizetés következő módjai közül
választhatnak gyülekezetünk tagjai:

1. Az „Evangélikus Gyülekezet” fel-
iratú csekken, melyből egyet mellékel-
tünk újságunkhoz.

2. A „Veszprémi Evangélikus Egyházi
Alapítvány” feliratú csekken, melyből
szintén mellékeltünk egyet. (Figyelem:
itt a csekkre a közlemény rovatban fel
kell tüntetni a befizető adószámát!)

3. Személyesen a templomban isten-
tisztelet előtt vagy után a gyülekezet
pénztárosának, Gyarmati Károlynénak.

4. Személyesen a lelkészi hivatalban
hétköznapokon 9–12 óra között irodave-
zetőnknél, Horváth Máriánál.

Van-e még jókedvű
adakozó?


