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Nyári “táborunkról”

Amikor ez év tavaszán Sziklai Tiborné Kati presbiter
testvérünk egy alkalommal felvetette a gyülekezet

előtt, hogy szervezzünk egy nyári tábort a gyerekeknek-
egy pillanatnyi csend és lélegzetvételnyi szünet után –
szinte mindenki támogatta az elképzelést. Jöttek a fel-
ajánlások, ki munkával, ki anyagiakkal szándékozott
hozzájárulni a tábor lebonyolításához.

Lelkesedésben tehát nem volt hiány – ám azt a leg-
szebb álmainkban sem gondoltuk volna, ez lesz a nyár
igazi sikertörténete.

A Tatai Evangélikus Gyülekezet "újkori történeté-
nek" első  nyári  táborát  2013. július 8. és 12.között ren-
deztük meg. Ezen a héten 17 gyerek – a legkisebb 3 és fél,
a legidősebb 13 éves – élvezhette a jobbnál jobb progra-
mokat. A reggeli áhitat után lelkész urunk a hitélet és a
Biblia fontos tételeit tanította a gyerekeknek. Közben -
lazításképpen -nagy lelkesedéssel tanulták  az evangéli-
kus énekeket, a tisztelendő úr gitárkisérete mellett.
Társasjátékok, kézműves foglalkozások, színjátszás és
közös éneklés tarkították a napi programot. 

A gyülekezetből aki tehette, hosszabb rövidebb időre
ellátogatott a táborba. Aki ott volt, - akár csak egy rövid
időre is - részese lehetett annak a csodának, ami ezen a
héten a tatai Evangélikus Kistemplom  kertjében tör-
tént. A csoda maga az együttlét volt. Akkor és ott  az Úr
is ránk mosolygott ,valóban ragyogó idő kísérte végig
szép vállalkozásunkat. Hisszük és reméljük, hogy ez a
tábor kezdete volt egy minden nyáron megújuló soro-
zatnak.

Gröber Judit
gyülekezeti felügyelő

Az “tábor”-ban készült élet-képek megtekinthetőek gyülekezetünk
facebook-oldalán, melyeket Széles Anikó testvérünk készítette ill. állí-
totta össze. (Külön köszönet neki ezért a szolgálatáért is!) 

ó
Szeptemberi
alkalmaink

Szeptember 12. (NikA)
Meddig férfi a férfi? avagy az
“50+” férfiak és az Egyház
Milyen nagyapa legyek?
Kritikusok, agnosztikusok, ateis-
ták a hit kísértésében? 

Szeptember 19. (NikA)
Elfelejtett apostolnők... Jézus
és női követői...Mária
Magdaléna és a gnosztikusok
A Szentírás tanúsága szerint Jézus
első  európai követője Lydia volt... De
ki volt Junian nevű apostolnő, aki a
középkorban Junias apostol lett, s kik
voltak a félretett többiek? Mária
Magdaléna az egyik legvitatottab
női szereplője az Újszövetségnek.
Ki volt ő, akit évszázadokon
keresztül a “bűnös nő”-ként emlegettek? Miért Lukács evan-
gélista ellenszenve, holott mindegyik evangélista szerint ő
volt az első, aki Jézus sírjához ért?

Szeptember 26. (NikA)
Jól csak a szíveddel látsz!
A szív szimbolikája az Ó- és Újszö-
vetségben s az egyetemes kultúr-
ában.

Szeptember 29. (vasárnap)
d.u. 4 órakor 
Szeretetvendégség!
Moderátor: Széles Anikó

Rövid-hírek
1) Lelkész augusztus. 27-29. között Piliscsabán, tanévkezdő
egyházkerületi konferencián vett részt.

2) Joensuu-i testvérgyülekezetünkből
érkezett látogatóink, Maija &
Daniel – kistemplomunk oltára előtt.
A mintegy nyolcéves barátnői kap-
csolat fiataljaink finnországi táborozá-
sa óta él. Gyülekezetünk-ből eleddig
– köszönhetően a Pieliesensuui gyü-
kezet támogatásának – 7 fiatal láto-
gathatott el északi testvéreinkhez.



Gyülekezetünk honlapcíme:
http://tata.lutheran.hu

Gyülekezetünk honlapja
naponta frissül!

“Netpercesek” rovatunkban
reggelenként lelki útravalót

találhatsz!

Parókia-felújításról
Dr. Vancsai József presbiter test-
vérünk, s lelkész hónapokon
keresztül felújították a parókia tel-
jes elektromos hálózatát, víz és
fűtésrendszerét. Kicseréltük a
bejárati ajtót, a konyhai ablakot, a
fürdőszoba és kamra-ajtókat, s az
abalkok és ajtókat is újramázoltat-
tuk. A felújítási munkákra 2 millió
Ft egyházmegyi támogatást kap-
tunk, mely keret kimerüléséig a
lehető legtöbbet igyekeztünk meg-
csinálni, s így reménység szerint
sikerül majd bérbeadnunk. Erre
igen nagy szükségünk lenne,
hiszen gyülekezetünk éves költ-
ségvetésének mintegy egyharma-
dát fedezte a bérleti díj. (Több mint
két éve bérlő nélkül állt az inagtlan.)

Itt is köszönjük mindazok segít-
ségét, akik kétkezi munkával,
szervezéssel vagy éppen anya-
giakkal segítették ezen felada-
tunk megvalósítását!

Újra szól a
harang...

Egyházközségünk harangvezérlése
elromlott, s majd egy hónapig nem
szólt a megszokott déli-, sem pedig
a vasárnapi istentiszteletre hivoga-
tó előharangozás sem. (A hibát a
kapcsolóóra összeégett reléi okoz-
ták.) Új programórát vásároltunk, s
úgy a harangmozgató mágnest,
mint a toronyvilágító reflektort
nagyteljesítményű mágneskap-
csolók működtetik. Az elektromos
felújítást a lelkész, a heti beprog-
ramozást Héricz Márk testvérünk
végezte. (A felújítás anyagköltsége  min-
tegy 25.000Ft terhet jelentett egyházköz-
ségünknek.)

Kedves Testvéreim!

Az elmúlt évek anyagi szűkössége
sajnos nem tette lehetővé, hogy a

több mint egy évtizeden keresztül
évenként 2-3 alkalommal, rendszere-
sen megjelenő “Lutherrózsa” újsá-
gunk megjelenjen. A hatékonyabb
információ-áramlást ezidőben az
internetes honlapunk segítette, de ez
a medium nem mindenkihez jutatta el
híreinket...

Éppen ezért egyházközségünk veze-
tősége úgy döntött, hogy igyek-

szünk havi rendszerességgel, minden
úrvacsorás vasárnap (hónap első vasár-
napja) megjelenni egy A4-es lapon, s
néhány rövid összefoglaló
cikkben/gondolatban szeretnénk fel-
hívni Testvéreink figyelmét az előt-
tünk álló alkalmakról, illetve
tájékoztatjuk Testvéreket az elmúlt
időszak fontosabb eseményeiről.

Reménységünk szerint hírlevelünk
így eljuthat majd azokhoz is, akik

csak ritkábban tudnak alkalmainkon
résztvenni. Már most kérem testvére-
ket (s majd hirdetem is!), hogy aki a hír-
levelet emailben szeretné megkapni,
az ezt nálam egy mailben jelezze! A
“terjesztésben” számítunk Testvérek
tevékeny közreműködésére is, azaz,
ha valaki tud a közelében élő evangé-
likusról, az dobja be a postaládájába
ezt az információs lapocskát!

Októbertől – kísérleti jellegel - új
alkalmakat is szeretnénk terem-

teni közösségünk megerősítésére,
mely tervekről, és a
megvalósítás mene-
téről  október havi
Hírlevelünkben ol-
vashatnak.
Addig is szeretettel
várjuk alkalmainkra!
“Erős vár a mi
Istenünk!”

A Lélek pedig világosan megmondja,
hogy az utolsó időkben némelyek
elszakadnak a hittől, mert megté-
vesztő lelkekre és ördögi tanításokra
hallgatnak; és olyanokra, akik kép-
mutató módon hazugságot hirdet-
nek, akik meg vannak bélyegezve
saját lelkiismeretükben. Ezek tiltják
a házasságot és bizonyos ételek élve-
zetét, amelyeket az Isten azért terem-
tett, hogy hálaadással éljenek velük a
hívők és az igazság ismerői. Mert az
Isten minden teremtménye jó, és
semmi sem elvetendő, ha hálaadással
élnek vele, mert megszentelődik az
Isten igéje és a könyörgés által.
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Tartalmas, szép élet... Ennek megvaló-
sulását kívánjuk gyermekeink élet-
ében, erre neveljük őket, s közvetetten

egymást is. Az Istenben való hit, a munka
alkotó öröme, egymás megbecsülése elen-
gedhetetlen feltételei a tartalmas, szép élet-
nek. Akik elszakadnak a hittől - paradox
módon - a valóságtól szakadnak el, s ez
okozza életük sikertelenségét, boldogtalan-
ságát. A legnagyobb hazugság - nevezhetjük
irodalmian szépen "ördögi tanításnak" is -,
hogy nincs szükségünk Istenre. Márpedig
Teremtőnkre és az Ő rendjére nemhogy
szükségünk van, de nélküle tartalmatlanná,
sőt céltalanná válnak napjaink. Örömünket,
megelégedettségünket ugyanis egyedül a
hálaadás alapozza meg.

Nehéz történelmi helyzetekeben - s
mikor nem voltak? - hajlamos az ember a
szélsőségekre. Az extremitás csalóka maga-
biztossága azonban csak látszólag helyette-
síti az Istent. Aki hisz, az gondolkodik, s
ezért folyamatosan kérdései vannak
Istennel, önmagával, s a teremtett világgal
kapcsolatban. Aki elszakad a hittől, az már
nem gondolkodik, nincsenek kérdései, biz-
tos önmagában és világlátásában, ezért is
cselekszik reflex-, s ösztönszerűen.

A hittől elfordulók Isten helyett mindig
emberi okoskodásokra figyelnek, s azokat
teszik meg "istenüknek", azaz legfőbb vezér-
lő elvnek. Tény: az aszkétikus életforma -
mint lehetőség - igen kevesek kiváltsága.
Azaz nem tanulható, sem nem tanítható,
főleg nem elvárható - hiszen az elhívás
kegyelmi ajándékáról van szó. Hálaadás nél-
kül azonban mindig megszűnik a kontroll
afölött, amit Isten a mi boldogulásunkra
teremtett. S amit nekünk kellene kézben tar-
tanunk, ellenőriznünk, rövid időn belül az
kezd el uralkodni fölöttünk.

A teremtett világ nem elítélendően
"bűnös", sőt nem is "siralomvölgy", hanem
Isten csodálatos gondoskodó szeretetének
megfogható, tapintható, "élvezhető" jele,
amiben észre kell(ene) vennünk az Ő
teremtői akaratát. Ha alázatosak vagyunk,
hamar beláthatjuk, mi Isten jó rendje, s
aszerint élhetünk. Ha rátartiak, s büszkék
vagyunk, akkor foglyává válunk az anyag-
nak, s a materiális másodlagos határozza
meg a viszonyunkat az Elsődlegeshez...


