Azután Jézus ezt a példázatot
mondta: „Egy embernek volt egy
fügefája a szőlőjében, és kiment,
hogy gyümölcsöt keressen rajta, de
nem talált. Azt mondta erre a vincellérnek: Íme, három éve, hogy idejárok gyümölcsöt keresni ezen a füge-

Kedves testvéreim!
Az egyházi esztendő beosztása szerint ádvent van. Az
egész évnek talán ez az egyik
legkellemesebb
időszaka,
annak ellenére, hogy korán
sötétedik, és elég gyakran van
hideg, nyirkos, ködös idő.
Kellemes és kedves időszak,
hiszen karácsonyra, a legmeghittebb,
legbensőségesebb
ünnepre készülünk. Az utcák
és az otthonok is gyertyafényes
hangulatúak, és már majdnem
mindenhol karácsonyi dalokat
hallani.
Ebbe a karácsonyra készülő
ádventi hangulatba hasít bele
Jézus szava, példázata az
evangéliumból. Példázatát az
akkori és a mai embernek is
figyelmeztetésül szánja, hogy
ne a hangulatba merüljünk
bele, hanem a fügefa példáján
nézzük, vizsgáljuk meg az éle-

fán, de nem találok. Vágd ki, miért
foglalja a földet hiába? De az így
válaszolt neki: Uram, hagyd meg
még ebben az évben, míg körülásom
és megtrágyázom, hátha terem jövőre, ha pedig nem, akkor vágd ki.”
(Lk 13, 6–9)

tünket, hiszen ádvent az
önvizsgálat ideje is –, ezért lila
a színe ennek az időszaknak,
és nem fehér, zöld vagy piros.
Az önvizsgálat ideje is
ádvent, és karácsonyra, Jézus
születésének ünnepére készülve éppen itt van az alkalmas
idő, hogy meglássunk és észrevegyünk bizonyos alapvető
igazságokat az életünkkel kapcsolatban.
Az első és legfontosabb igazság az, hogy nem azért élünk a
mai napig és nem azért kezdhettük el az új egyházi évet, és
nem azért készülhetünk karácsonyra, mert mi ezt úgy
akarjuk, és mindent megtettünk annak érdekében, hogy ez
így legyen, vagy mert ez a lehető legtermészetesebb a világban, hanem egyedül és kizárólag azért, mert Jézus kegyelmi
időt kért és kér a számunkra!
Nélküle már régen elvesztünk

Isten áldása legyen minden ádventi
készülődésen és karácsonyi ünneplésen! Ő adja meg nekünk, hogy karácsonyunk lelki megújulást, hitbéli
megerősödést hozzon számunkra és így
közösségünket is gyarapítsa, növelje!

volna, már régen nem lennénk
az élők sorában.
Az élet
ugyanis ajándék, az Isten
kegyelmi ajándéka, és nem juss,
nem olyan, ami minden körülmények között jár nekünk. Az
életnek értelme és célja van:
Istentől ered, tőle indul, ő
indítja és tartja fenn és őhozzá

érkezik. Az élet tehát nem
öncélú és nem önérdek-érvényesítő. A fügefa példáján látjuk
ezt: a fát a föld tulajdonosa
ültette, a vincellér ápolta és
gondozta, és nem a fa ültette el
saját magát. Mi magunk is
ugyanezt tesszük, ha egy fát
vagy növényt ültetünk: mi
tesszük ezt és nem a növény
maga. Miért gondolnánk, és
miért gondolják sokan, hogy az
életünket, az életüket magunk,
maguk birtokolják birtokoljuk,
hogy mivel gondolkodunk,
érzünk, mozgunk, ezért vagyunk?
(Folytatás a 2. oldalon)
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(Folytatás az 1. oldalról)

Példánkban a fügefa sem
öncélúan és önmagáért van,
hanem azért, hogy a terméséből, a gyümölcséből más részesedjen.
Itt található a következő
igazság az életünkre nézve, az
első igazságból következően:
Isten kegyelméből élünk ma is
azért, hogy az életünk gyümölcsöt teremjen.
Ha az életünknek gyümölcsöt kell teremnie, akkor azonnal az a kérdés vetődik fel, mi
a gyümölcs, mi az, amit az
Isten elvár tőlünk, hogy mindenképpen tegyünk meg? Talán
az, hogy imádkozzunk, hogy
segítsünk a rászorulókon, hogy
tegyünk jót mindenkivel, hogy
ne okozzunk kárt senkinek, ne
bántsunk meg senkit, hogy
testvérünket, embertársunkat
a háta mögött meg ne szóljuk,
rossz hírét ne költsük, hanem
inkább mentsük és jót mondjunk róla? A gyümölcs talán
azt jelenti, hogy felmutatható
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és megmutatható eredményeket
érünk el az életben a magunk
erejéből és igyekezetéből? Nem!
A gyümölcs mindig a fát ápoló,
gondozó vincellér munkájának
az eredménye! A gyümölcstelenség, a terméketlenség pedig
nem a vincellér alkalmatlanságát, rossz munkáját mutatja,
hiszen ő megtett mindent a fa
életében a gyümölcstermés
érdekében, hanem ez a fa önállósulási törekvését, öncélúságát, és ezzel alkalmatlanságát
mutatja, hogy eltérve az alapvető, természetes céltól és
értéktől
természetellenes,
értéktelen, hiábavaló életet
éljen, és így maga okozza a
pusztulását. A mai ádventi
vasárnapon Jézus éppen ezt
kérdezi tőlünk: visszatekintve
az eddigi életünkre, nézzük
meg, hogy hányszor volt értéktelen, terméketlen, öncélú és
önérdek-érvényesítő az életünk? Mindig, amikor nem
benne bíztunk, amikor nem rá
figyeltünk és nem őrá hallgat-

tunk, hanem a saját fejünk
után mentünk és öncélú életet
éltünk. Ennek is megvolt az
eredménye: az öncélban és
önérdekben másokat megbántva és megsértve, egyedül,
magunkra maradtunk, és még
szenvedtünk is miatta, természetesen másokban keresve az
okot és a hibát. Hogy még
élünk az a vincellér kérése
következtében megnyilvánuló
isteni kegyelem: „Uram, hagyd
meg őt ebben az évben, még
körülásom és megtrágyázom,
hátha terem jövőre”.
A gyümölcs, a termés a
Krisztushoz való tartozás, a
benne való hit. Minden ebből
fakad, ebből következik: minden gondolat, minden szó, minden cselekedet, ami nem öncélú
és nem önérdeket néző, ami azt
mutatja, hogy mi Krisztushoz
tartozunk, az ő értékrendje
alapján élünk. Az ő értékrendje
pedig mindaz, ami az önzetlen
szeretetből következik: igazságszeretet, tisztesség, becsü-

Tanuljunk
Luthertől!

Mi tehát az oltári szentség? … Isten igéjébe foglalt és hozzá kötött kenyér és bor.
Hangsúlyozom: az ige különbözteti meg
ezt a szentséget, és teszi azt, hogy az nem
egyszerűen kenyér és bor, hanem Krisztus
teste és vére, valóságban és neve szerint.
… Lásd mármost azt az erejét és hasznát is, amelyért a szentség szereztetett. Ez a legfontosabb is benne, hogy tudjuk, mit
kell itt keresnünk, és innen magunkkal vinnünk. … Azért járulunk e szentséghez, hogy olyan kincset kapjunk, amely által és
amelyben bűnbocsánatot szerzünk. … Joggal nevezik ezt a
szentséget a lélek eledelének, mert élteti és erősíti az új embert.
… Ez a szentség tehát mindennapi üdülésül és táplálékul adatott nekünk, hogy hitünk feléledjen és erősödjék, ne lankadjon
meg ebben a harcban, hanem egyre erősebb legyen. Mert az új
életet úgy kell élnünk, hogy egyre gyarapodjék és fejlődjék.
Viszont sokat kell ezért szenvednünk. Mert olyan dühös ellenség az ördög, hogy ha észreveszi, hogy ellene fordulunk és
megtámadjuk az ó embert, és nem tud minket lerohanni erőszakkal, akkor ólálkodik és settenkedik körülöttünk, próbálkozik minden mesterfogásával és nem tágít, amíg ki nem fáraszt,
hogy vagy elveszítjük hitünket, vagy feladjuk a harcot és
elkedvetlenedünk vagy türelmetlenkedünk. … Most pedig azt
is látnunk kell, hogy ki az a személy, aki ezt az erőt és hasznot
kapja. Röviden: az, aki hiszi azt, amit az igék mondanak, és
elénk adnak. … Aki tehát magára veszi ezt, és hiszi, hogy igaz,
az megkapta. Aki pedig nem hiszi, az nem kapja meg, mert
csak kínáltatja magát, de nem akarja élvezni ezt az üdvösséges
jót. … Miután már megismerkedtünk e szentség helyes értelmével és a rá vonatkozó tanítással, nagyon szükséges az az

let, jóság, hűség, öröm, békesség, türelem, szelídség, önmegtartóztatás. Ilyenkor mindig
maga Krisztus lakik és él bennünk, ahogyan az apostol is
mondja: élek többé nem én,
hanem él bennem a Krisztus. A
gyümölcsöt ő termi bennünk,
ezért őhozzá ragaszkodjunk és
benne bízzunk.
Még egy igazság található
az igében az életünkre vonatkozóan. Az, hogy a kegyelmi
idő véges a számunkra. Ma
még tart, de nem tudjuk, meddig. Éppen ezért használjuk ki
a drága kegyelmi időt, az életünknek Istentől kapott értelmére és céljára, hogy Krisztust
hirdetve éljünk itt, míg számunkra el nem jön a második
ádvent, amikor előtte kell
elszámolnunk az életünkkel.
Ha vele és benne éltünk, élünk
vele örökké, ha nem akkor
kivágásra kerülünk. Éljünk
tehát Krisztussal, amíg időnk
van! Ámen.
Isó Zoltán

intés és buzdítás is, hogy ne szalasszuk el
ezt a nagy kincset, amelyet naponként
kézbe vesznek, és kiosztanak a keresztyének között; vagyis hogy azok, akik
keresztyének akarnak lenni, rendezkedjenek be arra, hogy gyakran vegyék a tisztelendő szentséget. Mert látjuk azt, hogy nagyon közömbösen és
hanyagul viselkedünk vele szemben. Miután megszűnt a pápa
játéka, megszabadultunk zsarnokságtól és parancsától, sokan
vannak az evangélium hallgatói között olyanok, akik két vagy
három esztendeig, sőt tovább is megélnek e szentség nélkül,
mintha olyan erős keresztyének volnának, hogy nem szorulnak
rá. … Azt azonban mégiscsak tudnunk kell, hogy nem tekinthető keresztyénnek az az ember, aki ilyen hosszú időre visszavonul és tartózkodik a szentségtől. Mert Krisztus nem azért
szerezte, hogy színjátékot lássunk benne, hanem megparancsolta keresztyéneinek, hogy egyék és igyák, és eközben emlékezzenek róla. … Ez a szentség nem azért szereztetett, mert
méltók vagyunk rá … hanem éppen megfordítva: azért, mert
szegény, nyomorult emberek vagyunk. … Azok, akik érzik
gyengeségüket, és szeretnének tőle szabadulni, segítségre is
sóvárognak, tekintsék és használják a szentséget a bennünk
romboló méreg hatásos ellenszeréül. … Tudja meg hát minden
családfő, hogy Isten rendeletére és parancsolatára köteles gyermekeit arra tanítani és taníttatni, amit tudniuk kell. Mivel megkeresztelték és fölvették őket a keresztyén egyházba, élvezniük kell a szentségnek ezt a közösségét is, hogy segítsenek és
szolgáljanak nekünk. Hiszen szükség van arra, hogy valamennyien segítsenek nekünk hinni, szeretni, imádkozni és harcolni az ördög ellen. (Forrás: Luther Márton: Nagy káté)

2009. Ádvent

3

A misszió nap vendégei

Eseménynaptár képekben
Január 18–25. Ökumenikus imahét
Február 15. Ökumenikus istentisztelet Vörösberényben
Március 6. Nők ökumenikus világimanapja
Március 21. Teadélután a férfikör és a nőegylet közös szervezésében
Április 12. Húsvét hajnali istentisztelet szeretetvendégséggel
Április 24. Fabiny Tibor előadása a Biblia értelmezéséről
Április 26. Konfirmációi istentisztelet Balatonalmádiban
Május 5. Gyülekezeti fórum a liturgiáról Ittzés János előadásával
Május 10. A Gospel-kórus részvétele az egyházkerületi kórustalálkozón
Május 23. Egyházkerületi missziói nap gyülekezetünkben
Június 7. Tanévzáró istentisztelet a gyermekek szolgálatával
Június 12. Tanévzáró mise a Szilágyi iskolában

Egyházkerületi misszió nap gyülekezetünkben
– Május 23.

Húsvét hajnali istentisztelet szeretetvendégséggel
– Április 12.

Testvérgyülekezeti látogatás Hammelburgban,
a Luther emlékműnél – Június 19-23.

Beszélgetés Máthé Évával a zsidóságról
– Október 18.
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Eseménynaptár képekben
Június 19-23. Testvérgyülekezeti látogatás Hammelburgban
Június 27. Gyülekezeti nap
Július 20. A veszprémvölgyi templomban áhítat
Augusztus 2. Vivace kórusfesztivál: a svéd kórus hangversenye templomunkban
Augusztus 6. Egyházunk történetéről szóló előadás a veszprémvölgyi templomban
Augusztus 7. A veszprémi gyülekezet napja a dörögdi fesztiválon
Szeptember 1. Tanévnyitó mise a Szilágyi iskolában
Szeptember 6. Tanévnyitó istentisztelet
Október 10. Gyülekezeti kirándulás az Őrségben
Október 18. Beszélgetés Máthé Évával a zsidóságról
Október 31. Közös reformációi ünnepség a református gyülekezettel

A veszprémi gyülekezet napja a dörögdi fesztiválon –
Augusztus 7.

Gyülekezeti kirándulás az Őrségben – Október 10.

Gyülekezeti kirándulás az Őrségben – Október 10.
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A Luther-rózsa
Luther Márton pecsétgyűrűjébe volt belevésve
az a rózsa, amit ma Lutherrózsának szoktunk nevezni. A gyűrűt jó barátjától,
János szász választófejedelemtől kapta ajándékba.
Amíg készült a gyűrű, a
fejedelem titkára levélben
kérdezte meg Luthert,
hogy milyen legyen a
gyűrű és mit jelent az ő
rózsája. Erre Luther a
következő választ írta:
„Kegyelem és békesség
a Krisztusban!
Igen tisztelt kedves jó
Uram és Barátom! Mivel
tudni óhajtja, hogy pecsétemet jól eltalálta-e, barátilag közlöm Önnel
elgondolásomat
arra
vonatkozólag, hogy milyen
legyen a pecsétem, hogy az
jellemezze tanításomat:
A kereszt legyen az első,
feketén szívbe helyezve,
ami természetes színű.
Ezzel arra akarom magamat emlékeztetni, hogy a
Megfeszítettbe való hit
üdvözít
bennünket.
Ugyanis csak akkor igazulunk meg, ha szívből
hiszünk. Jóllehet a kereszt
fekete, mivel megöl, s kell,
hogy fájjon is, mégis
hagyja a szívet saját színében, nem rontja meg a természetet, tudniillik nem
öldököl, hanem életben
tart. Az igaz ember ugyanis hitből él, mégpedig a
keresztre feszítettben való
hit által.
Ez a szív fehér rózsa
közepén legyen annak
kifejezéséül, hogy a hit
örömmel, vigasztalással és
békességgel
ajándékoz
meg és egyenesen egy
fehér, üde rózsába helyez.
Mivel nem olyan békesség
és öröm ez, amilyent a

világ ad, azért legyen a
rózsa fehér és ne piros. A
fehér szín ugyanis a lelkek
és az angyalok színe.
Ez a rózsa égszínkék
mezőben legyen, mert az
ilyen lelki és hitbeli öröm
az eljövendő mennyei
öröm kezdete. Ez azonban
a lélekben és a hitben már
most megvan. A reménység
által előre ízleljük, jóllehet
most még nem érzékeljük.
A mező körül aranygyűrű legyen! Jelezze, hogy ez
a mennyei üdvösség örökké tart és nincs vége soha;
amellett értékesebb minden örömnél és vagyonnál,
amint az arany a legnemesebb és legértékesebb fém.
Krisztus, a mi jóságos
Urunk legyen lelkével
amaz eljövendő életre.
Ámen.”

Gyülekezeti
nap
Június 27.

Légy jókedvű adakozó!
Várjuk az egyházfenntartói járulékok rendezését!
Evangélikusként fontos számunkra Luther Márton iránymutató teológiai gondolkodása,
nemcsak hitünk, hanem keresztyén életünk vonatkozásában is.
Az ő szavaira figyelve buzdítjuk
gyülekezetünk tagjait az egyházfenntartás fizetésére, gyülekezetünk anyagi biztonságának
fenntartására!
Luther így beszél: „Vidámsággal adni pedig azt teszi, hogy
ne a magunk dicsőségét, javát
vagy jutalmát keressük vele, ne
emberek hálájára, vagy hálátlanságára nézzünk, hanem amit
elszánunk, adjuk oda ingyen,
mint ahogy Isten tesz naponként,
mikor napját felhozza, nem nézve
ki hálás, ki nem. … Az a vidámsággal könyörülő szív, amely
semmi egyebet nem keres és
kíván, hanem egyedül Isten akaratát és dicsőségét.” (Jer, örvendjünk, keresztyének! 332. oldal)
Gyülekezetünk csupán a tagjai
által befizetett egyházfenntartásokból, adományokból él. Az így
rendelkezésre álló összegből
igyekszik fedezni az evangélium
hirdetésének ügyét, és mindazt,
ami ehhez szükséges: a templom
és a gyülekezeti ház fenntartását,

a lelkészi állások megőrzését, és
minden anyagi természetű kötelezettségének teljesítését. Ezért
nélkülözhetetlen, hogy tagjai
anyagi lehetőségük függvényében támogassák a gyülekezetet.
Nagyobb a felelőssége annak,
aki nagyobb jövedelemmel rendelkezik! Az összeg minimumának kiszámításához az éves nettó
jövedelem egy százalékát vehetjük figyelembe.
A befizetés következő módjai
közül választhatnak gyülekezetünk tagjai:
1. Az „Evangélikus Gyülekezet” feliratú csekken, melyből
egyet mellékeltünk 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
istentisztelet előtt vagy után a
gyülekezet pénztárosának, Gyarmati Károlynénak.
4. Személyesen a lelkészi hivatalban hétköznapokon 9–12
óra között irodavezetőnknél,
Horváth Máriánál.

GYÜLEKEZETI ALKALMAK
AZ ÁDVENTI ÉS A KARÁCSONYI IDŐSZAKBAN
VESZPRÉM:
November 29. Ádvent 1. vasárnapja
10 óra: Istentisztelet (igeliturgia +
úrvacsorai liturgia)
9 órától kb. 12 óráig: karácsonyi vásár
a gyülekezeti teremben
December 6. Ádvent 2. vasárnapja
10 óra: Istentisztelet (igeliturgia +
úrvacsorai liturgia)
10 óra: Gyermek-istentisztelet
December 13. Ádvent 3. vasárnapja –
10 ÉVES A GYÜLEKEZETI HÁZUNK!
10 óra: Ünnepi istentisztelet a gyülekezeti ház felszentelésének 10. évfordulóján
igét hirdet: Ittzés János püspök (igeliturgia +
úrvacsorai liturgia)
10 óra: Gyermek-istentisztelet
12 óra: Közös együttlét a gyülekezeti
teremben (ebéd majd az építkezés eseményeinek felelevenítése szavakkal és képekkel)
17 óra: Karácsonyi hangverseny a
templomban
December 20. Ádvent 4. vasárnapja
10 óra: Istentisztelet (igeliturgia)
10 óra: Gyermek-istentisztelet
17 óra: Gyermekek karácsonya a gyülekezeti teremben
December 24. csütörtök: Szenteste
16 óra: Szentesti istentisztelet
16 óra: Gyermek-istentisztelet
December 25. péntek : Karácsony ünnepe
10 óra: Istentisztelet (igeliturgia +
úrvacsorai liturgia)
December 26. szombat: Karácsony második
ünnepe
10 óra: Istentisztelet (igeliturgia +
úrvacsorai liturgia)
December 27. Karácsony utáni vasárnap
10 óra: Istentisztelet (igeliturgia)
10 óra: Gyermek-istentisztelet

December 31. csütörtök: Óév este
17 óra: Istentisztelet (igeliturgia +
úrvacsorai liturgia)
Január 1. péntek: Jézus névadásának ünnepe
10 óra: Istentisztelet (igeliturgia +
úrvacsorai liturgia)
Január 4. Újév utáni vasárnap
10 óra: Istentisztelet (igeliturgia +
úrvacsorai liturgia)
10 óra: Gyermek-istentisztelet
Január 6. szerda: Vízkereszt ünnepe
10 óra: Istentisztelet (igeliturgia)

Örömmel értesítjük testvéreinket, hogy gyülekezetünk a 2010. évre falinaptárat készített, amely december második felétől megvásárolható a templomban
istentiszteletek előtt és után
valamint a lelkészi hivatalban munkanapokon 9–12
óra között!

Bibliaórák:
A LITURGIA TÖRTÉNETE
November 5. csütörtök:
A középkor liturgiája
November 19. csütörtök: Luther liturgiája
December 3. csütörtök:
A liturgia története Magyarországon
(Az alkalmak 17 órakor kezdődnek a gyülekezeti teremben.)

Szeretettel ajánljuk testvéreinknek, hogy látogassanak el gyülekezetünk nyáron megnyílt honlapjára
(készítői: Isó Gergely és Isó
Márton), ahol mindig figyelemmel követhetik az alkalmakat és értékes információkat kaphatnak gyülekezetünkről.
Kérjük ajánlják másoknak
is a honlap felkeresését.
A honlap címe:
veszprem.lutheran.hu

Nőegylet:
November 11. szerda 17 óra: Kedvenc olvasmányaim – beszélgetés
November 25. szerda 17 óra: Közös készülődés az ádventre – koszorú és egyéb dísztárgyak készítése
November 29. vasárnap 9 órától: Ádvent 1.
vasárnapján karácsonyi vásár
December 9. szerda 17 óra:
Nőegyleti karácsony
December 13. vasárnap 10 óra:
10 éves a gyülekezeti ház! Ünnepi istentisztelet Ittzés János püspök szolgálatával
Férfikör:
November 12. csütörtök 17 óra:
Eddigi alkalmak értékelése, jövőtervezés
December 10. csütörtök 17 óra:
Készülődés a karácsonyra

BALATONALMÁDI:
ISTENTISZTELETEK:
November 29.
(igeliturgia+úrvacsorai liturgia)
December 6.
(igeliturgia+úrvacsorai liturgia)
December 13. (igeliturgia)
December 20. (igeliturgia)
December 25.

GYÜLEKEZETI
FALINAPTÁR

(igeliturgia+úrvacsorai liturgia)
December 27. (igeliturgia)
Január 1.
(igeliturgia+úrvacsorai liturgia)
Január 3.
(igeliturgia+úrvacsorai liturgia)
(Minden istentisztelet
16 órakor kezdődik)

BALATONFŰZFŐ:
ISTENTISZTELETEK:
December 6.
(igeliturgia + úrvacsorai
liturgia)
December 25.
(igeliturgia + úrvacsorai
liturgia)
Január 3. (igeliturgia +
úrvacsorai liturgia)
(Minden istentisztelet
14.30-kor kezdődik)

Bán Mihály:

Szenteste
Titkok éje. Más sötétség, mint a tegnapi:
lángos csillag tüzét fogja napfény váltani.
Heródesek termeiben hangos még a bál;
állatok közt szegényeknek alszik a Király.
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