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elõzi meg az õszinte barátság, a tiszta szerelem kialakulását is.
A várakozás szükségessége csakis
Isten közelségében nyilvánvaló. Minél távolabb vagyunk Tõle, annál kínosabb teher a várakozás, s minél
közelebb érezzük magunkat Õhozzá, annál nyilvánvalóbbá válik az
ádvent, személyes ádventünk értelme is. A várakozás olykor keservesen nehéz, de az idõ „kivárása“ a
gyógyulást hozhatja.
Sokan arra várnak – nemcsak ádventben, hanem az év többi napján
is –, hogy fordul az ajtó, s belép rajta a rég nem látott
gyermek. Aztán mégsem történik meg a
csoda. Jobb esetben
csörög a telefon, s
hangzanak az újabb
ígéretek... majd.
„Nincs idõ.“ „Az
idõ pénz“ – röpködnek a közhelyek életünk mindennapjaiban.
Valljuk be õszintén, néha
magunk is elhisszük ezeket
romboló féligazságokat. Ezen keresztül azután megkopnak ünnepeink, szürkülnek emberi kapcsolataink. Pedig minden pillanat ajándék,
s nem lehetünk elég hálásak, ha Isten megengedi, hogy azt békében,
szenvedésektõl mentesen éljük át.
Nem is gondoljuk sokszor, milyen
nagy ajándékot adhatunk, ha meghallgatjuk gyermekeink napi élménybeszámolóit vagy éppen türelemmel odafigyelünk felebarátaink
panaszaira.
Még egy kis idõ és kigyulladnak
karácsonyfáinkon a fények... kiváltságosak vagyunk, ha van kinek
ajándékot tenni a fa alá. Sokan
egyedül ünnepelnek, de õk sem magányosak. Egyrészt van közösségünk, mely õket is hordozza imádságban, másrészt Megváltó Urunk
most is kopogtat mindannyiunknál,
hogy bebocsátást nyerjen. Jóllehet
Õ mindenütt jelenvaló Isten, de –
emberi módon szólok – Õ mégis a mi
szíveinkben szeret lakozni...
Áldott Karácsonyt!
Boldog, békés ünneplést!
fm

Ünnepi alkalmaink
Dec. 24. (szombat) du. 3 óra
Szenteste, „Gyermekek Karácsonya”

Dec. 25. (vasárnap) de. 10 óra
Karácsony 1. napja Istentisztisztelet (úrv.)

Dec. 26. (hétfõ) de. 10 óra
Karácsony 2. napja Istentisztelet (úrv.)

Dec. 31. (szombat) 16 óra
Óév-esti istentisztelet

2006. Január 1. (vasárnap) de. 10 óra
Újév-reggeli istentisztelet úrvacsorával

Jan 6. (péntek) du. 6 óra
Vízkereszt ünnepi istentisztelet

Adójának 1 %-val támogassa továbbra is
iskoláinkat, szeretetotthonainkat, karitatív munkánkat!
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dvent napjai leperegtek. Életritmusunknak,
korunknak
megfelelõen egy kicsit mindig
másképpen éljük meg a szent várakozás heteit. Míg gyermekeinket az
ádventi díszek színei, formái kápráztatták, addig minket „felnõtteket“ rendre a karácsonyra készülõdés édes izgalma kerített hatalmába. Persze mi is, akik másokért felelõsséget
hordozunk,
gyakran
rácsodálkoztunk ádventi fényeinkre, meg-megálltunk a díszes ádventi koszorú mellett és szótlan hitvallásként sóhajtottuk: Atyám,
megerõsítésedre vágyakozunk...
Ádvent.
Talán
nem is számolunk
utána életünknek
hányadikja volt a
mostani, amire tudatosan
készültünk. Nem számolgattuk, hiszen életünknek elválaszthatatlan részévé vált karácsony felvezetése, az ádventi
idõszak. Kincs nekünk ez a négy vasárnap! Ádventi koszorúnkon a
csonkig égett gyertyák az idõ múlását, a várakozást mutatták. Nem is
tudatosult talán, de mégis átéltük,
az egyházi esztendõ elsõ négy vasárnapja a legnagyobb lehetõséget kínálta nekünk most is: készülj, várd
a Karácsonyt, adj helyt szívedben a
Titoknak.
A várakozás szépségérõl beszélni
a mai világban meglehetõsen korszerûtlen. Ma, amikor mindent
szinte azonnal meg lehet kapni, a
várakozás szükségszerûségét prédikálni nehéz vállalkozás. Pedig kell.
Kell szólni, hogy ami nagyon fontos,
ami tiszta és értekes, arra várni
kell! Tovább kell adni, hogy a tartalmas, szép dolgok elõállásához idõ –
olykor nem is kevés – szükségeltetik.
Egy teljes esztendõ szükséges,
hogy a a ropogós cseresznye, a mosolygós alma asztalunkra kerülhessen. Egy esztendõs reményteljes várakozás elõzi meg a pillanatot, amikor az új bor a gazda poharába csordul vagy megsülhet az új búzából a
mindennapi kenyér. De várakozás
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A Tatai Evangélikus Egyházközség hírlevele, amely az információáramlást és a lelkiséget kívánja segíteni. Alapítva Urunk 1992. esztendejének adventjében.
Megjelenik kéthavonta. Kapják a gyülekezet tagjai, Tata vonzáskörzetének evangélikussága és az érdeklõdõk. Készült: 700 példányban.
Kiadó/Szerkesztõ: Franko Mátyás tatai evangélikus lelkész TEL./FAX: 34-487-834 Drótpostacím: frankom@t-online.hu
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Karácsonyi körlevél

Ev
Eg ang
AP yhá éliku
EH zun s
kó k
dja
:

Lutherr zsa

XIII. évfolyam

Barátainak, ismerõseinek, rokonainak
figyelmét hívja fel szép céljainkra!
Keressen segítõ társakat emberbaráti
szolgálatunkhoz!

KÖSZÖNJÜK!

Itt köszönjük meg mindazoknak a támogatását, akik a „Tatai Evangélikus
Kistemplomért Alapítvány“-t 1%-os felajánlásaikkal támogatták. Az így befolyt összeg a 2005-ös esztendõben

255.057 Ft

volt. Nagylelkû támogatását, segítségét
köszönjünk!
Gyülekezet Vezetõsége

FELHÍVÁS
Szeretettel kérem mindazokat,
akiknek birtokában van valamilyen
fénykép, dokumentáció, mely a tatai
evangélikus gyülekezet múltjáról
(konfirmációk, ünnepek, testvérgyülekezeti alkalmak stb.) tanúskodik, hogy azokat másolás céljából számomra eljuttatni szíveskedjenek.
(Természetesen házhoz is megyek.)
Szóbeli hirdetésemre eddig is jelentkeztek néhányan – köszönet érte. A
dokumentumokat gondosan õrzöm,
illetve lehetõ leggyorsabban visszajuttatom õket tulajdonosainak.
Mindenki együttmunkálkodását
elõre is köszönöm, s bízom benne,
hogy a jövõ esztendõben valamilyen
kiadvány formájában ezek a dokumentációk visszaköszönnek ránk.
Franko Mátyás

Kedves Testvérem!
bben az esztendõben különösen
hosszú ádventnek örvendezhettünk. Nagy lehetõség volt ez
mindannyiunknak, hogy felkészüljünk
Karácsony ünneplésére. A feldíszített
fa alá szeretettel helyeztem volna a
Lutherrózsa legújabb számát, de – ismert objektív okok miatt – ez most
sajnos elmarad. (Reménység szerint a
jövõ év elején a szokásos nagyünnepes
terjedelemben kézbe vehetõ lesz.)
Még néhány óra és karácsony
meghitt fényei köszöntenek ránk.
Ilyenkor az esztendõ két-három napjára különös állapotba kerül a világ
kereszténysége. Ünnepes izgalomban
fogadja az ÚRIsten örömhírét: „Üdvözítõ született ma Néktek!“ (Lk 2,10-11)
A „Jézus-botrány” elkezdõdött, az Ige
testté lett (Jn 1,14). Sokan próbálták
a titkot „Cur Deus homo?/Miért lett
az Isten emberré?“ megfejteni – sikertelenül. A titok mégis megfejthetõ, de
csakis egy módon: a szenvedés, az Isten és a mi személyes szenvedésünk
megértése, elfogadása által.
Karácsony a család, a kisközösség
ünnepe, hiszen a szeretet a tömegben
legfeljebb egy szép szó, míg szeretteink körében megélhetõ lélekemelõ valóság. Most mégis engedtessék meg,
hogy a nagyobb családról, gyülekezetünkrõl szóljak. Jövõre gyülekezetünk
80 esztendõs lesz. Szeretnénk méltóképpen megünnepelni ezt a kerek évfordulót, megemlékezve az elõdök áldozatvállalásairól, hiszen nehéz helyzetben, a megcsonkított Magyarországon, 1926-ban jött létre a Tatai
Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyházközség. 80 esztendõ egy emberöltõ. Sok minden történik nyolc évtized
alatt – minderrõl a Lutherrózsában olvashatunk majd.
Mint ismeretes az elmúlt években
folyamatosan – kívül-belül – megújultunk. Sokan vállaltak részt ebben a
gyülekezetünk nagyságához mérten
igen komoly feladatban. Istennek legyen hála az elért eredményekért,
mindazoknak pedig köszönet, akik valamilyen módon részt vállaltak a terhek hordozásában. Méltóképpen ünnepelhetünk tehát 2006-ban, hiszen a
gyülekezetalapítók elszántsága, elkötelezettsége járta át a mi szíveinket is.
Köszönöm mindazoknak, akik
gyülekezetünk életében különösen is
sokat, fáradhatatlanul szolgálnak. Isten áldja meg felajánlott idejüket, s viszonozza azt kegyelmes szeretetével!
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Végezetül Gyülekezetünk Vezetõsége és a magam nevében
minden kedves Testvéremnek Istentõl gazdagon megáldott karácsonyi ünneplést kívánok!

HÍREINK
ugusztus elején egy hétvége erejéig a lelkészcsalád kilenctagú tánc-csoportot látott vendégül,
akik New-Jersey-bõl (USA) érkeztek hozzánk. A
csoport tagja az Atlantic Bridge szervezetnek, mely
találkozókat szervez fiatalok számára az egész világon. Ez a szervezet megfelel a mi KIE-nknek (Keresztény Ifjúsági Egyesület), melynek következõ találkozója 2006-ban itt Tatán kerül megrendezésre.
üspökeink Pünkösd ünnepe óta stólát viselnek.
Ez az ún. vállkendõ, melynek színe mindig az
egyházi esztendõ adott idõszakának felel meg (fehér, zöld, lila és piros) a kereszténység kezdeti idõszakára nyúlik vissza. Liturgikus ruhák még nem
lévén, a stóla viselõjérõl tudták, hogy õ egyházi személy. Jóllehet néhányan komoly vitát indítottak el
a stóla használatának szükségszerûségérõl, azonban úgy praktikus, mint liturgiai érvek a vállkendõ használata mellett szólnak, már csak azért is,
mert külhoni evangélikus egyházakban gyakorlatilag mindenütt használják. (Lásd alábbi fotót, készült 2005.
adventjében.) A stóla viselésének bevezetésére most az
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Dömötör Tibor

Karácsony
Karácsonykor:
Angyalok szállnak,
Híradást hoznak,
Béke jegyében,
Élet fényében,
Szentség lelkében,
Hívõk hitében,
Krisztus képében
Földön jár az Isten.
Karácsonykor:
Harangok zúgnak,
Szent igék szólnak,
Imádság szárnyán,
Szíveknek vágyán,
Zsoltárok hangján,
Szeretet hídján,
Bocsánat útján
Mennyben jár az ember.

TERRANOVA
MÁRKAKERESKEDÉS

Hôszigtelô alapvakolatok,
csemperagasztó rendszerek

2890 TATA, Környei u. 6.
34/380-732 • 20/9268-130

év végén, az új egyházi esztendõ kezdetén kerülhet
sor – gyülekezetek presbitériumának egyéni döntése alapján. (Mivel az egész egyházi esztendõnek
megfelelõ stóla-szett ára mintegy 60.000 Ft, ezért
mi a stólák beszerzését egyelõre elnapoltuk.)
konfirmandussal megkezdtük a konfirmációs elõkészítõt. Rajtuk kívül van két „levelezõs“
kistestvérünk is, akikkel interneten tartom a kapcsolatot és havonkénti rendszerességgel találkozom. Isten áldja meg gyermekeink felkészülését, s a szülõket, akik küldik gyermekeiket!
egtartotta évi utolsó rendes ülését az a presbitérium, mely a 2000-2006-os ciklusban dolgozott. A napirendi pontok között szerepelt a Jelölõ Bizottság megválasztása is, melynek tagjai javaslatot tesznek az új presbitérium összetételére, melyet a presbitérium 2006. januárjában megvitat, s
végleges szavazásra a közgyûlés elé terjeszt. Néhányan idõsebb presbiter testvéreink közül nem vállalták az újra-jelölést – hûséges munkájukat ezúton
is köszönjük!
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A feltámadás
reménységében eltemettük:
Kun Károlyné sz. Pauer Ágnes (76)
Szögi György (67)

A keresztség
szentségében részesült:
Szeidemann Márton

M

„TATAI EVANGÉLIKUS
KISTEMPLOMÉRT“
Alapítványunkat adójának egy
százalékával közvetlenül támogathatja!
Számlaszámunk:

Imádságos
szeretettel
Önökre
és szeretteikre
gondolva

63500172-11024910
Evangélikusokat keresek!
Kérem mindazokat, akik tudnak
a környezetükbôl evangélikusokról, hogy címüket jutassák
el hozzám! Köszönöm – fm

