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kkor most itt van, vagy éppen csak
‘jövésben’ van az Isten országa? Az
idői meghatározás csak az ember
számára fontos. A viccet is, valaki régóta
kitalálta, de csak akkor nevetünk rajta, ha
meghalljuk és megértjük. Nem vicc azonban, hogy az Isten teremtettségében az
embernek kiváltságos
helyet rendelt, s hogy
olyannyira szereti, hogy
szabad akarattal is felruházta, melyben benne
van természetesen a tagadás lehetősége. Mivel
az ember képességei birtokában igen erősnek
érzi magát, ezért az Isten
rendre prófétákat küldött, hogy figyelmeztessenek: “Térjetek meg!”
Ami azt jelenti: forduljatok. Forduljatok Felém,
lássatok meg Engem,
Azt, Aki teremtett titeket.
Emberi gondolat, de
ahogyan örül a szülő
gyermeke mosolyának,
talán Isten is ugyanúgy
örül, ha gyermekei hálaadással az ajkukon fordulnak felé.
Megtérni azonban nem könnyű.
Nehéz a bűnökkel megrakott szekérnek a
mély kerékvágásból kiemelkedni. Életünk
lovait csapkodva azonban gyakran felborul
a szekér, ilyenkor repülünk, s bizony fájdalmas a földet érés... és elgondolkodunk:
„Jó úton járok?“ Isten pedagógiájának
része, hogy megengedi a fájdalmakat, hogy
nyilvánvánvaló legyen számunkra a Tőle

kapható öröm. Keresztelő János mindenkit megtérésre szólít fel. Szegényt és gazdagot, katonát és civilt, buzgó farizeust, s
Istentől eltávolodott „világit“ egyaránt.
Isten mindenkit megtérésre hív...
Még engem is? Igen, mert hiába döntöttünk mellette valamikor, a bennünk
lévő készség az ellenkezésre újra és újra elfordít Tőle. Ezért van szükségünk – ahogy
Luther mondja – naponkénti megtérésre.
Kinyilvánítani naponta, hogy övéi vagyunk
olyan, mint amikor kedvesünknek, társunknak a
fülébe suttogjuk: szeretlek. Megerősítő, felemelő,
erőt
adó
cselekedet ez, Istennel
kapcsolatban hitvallásnak nevezzük. Isten országa közöttünk van és
bennünk. Ezt meglátni,
elfogadni, s eszerint élni:
a keresztény élet.
Keresztelő
János
megtérést prédikál/követel. Aki erre nem hajlandó, számolnia kell
azzal, hogy az ítélet fejszéje lesújt rá. Nincs kivétel!
Nemzeti
hovatartozás, világnézeti
különbözőség, vallásoskodó buzgalom – egyik
sem jelent kibúvót az
EgyIsten számonkérése
alól! A valóban keresztény – azaz Jézuskövető – ember jól tudja ezt. Ezért megragadja az alkalmat akár „áron is“, hogy
enyhítsen a másik ember fájdalmán. Nem
azért, mert retteg az utolsó ítélettől, hanem
azért, mert számára ez az Istennel történő
lelki találkozás erőt adó lehetősége....
fm

Vízkereszt ünnepe. A vízkereszt, más néven Epifánia ünnepe, amit január 6-án ünnepelnek. (2014től a Magyar Katolikus Egyház is január 6-án tartja epifánia - Urunk megjelenése - ünnepét, szemben
azzal a korábbi gyakorlatával, amely szerint a hozzá közelebbi vasárnapra tette.) A nyugati
kereszténység minden évben ekkor emlékezik meg a napkeleti bölcsekről (mágusok=azaz tudós káldeusi
papok). A 6. századtól nevük is van: Gáspár, Menyhért és Boldizsár. Egyes források szerint ők Noé fianak
(Sém, Chám és Jáfet) leszármazottai és így az akkor ismert földrészek (Európa, Ázsia, Afrika) képviselői.
Ámde a hármas szám utal a Szentháromságra és Krisztus méltóságaira (az arany a királyi-, a tömjén a
főpapi-, a mirha a prófétai-) mivoltára is. Vízkereszt ünnepe a „karácsonyi tizenketted” (tizenkét napos
ünneplés) utolsó napja (ezen a napon illik leszedni a karácsonyfát) – pont ez az a 12 nap, ami a különbséget pótolja be a 354 napos holdév és a napév között – ezután kezdődik a farsangi időszak. Az epifánia
a görög epiphaneia, επιφάνεια szóból ered, amelynek jelentése „megjelenés” (a φάινω „megjelenni,
feltűnni” igéből). Ezen a napon a nyugati egyházakban három eseményt ünnepelnek: a napkeleti bölcsek
vagy a hagyomány szerint háromkirályok (Gáspár, Menyhért és Boldizsár) látogatását a gyermek Jézusnál, Jézus megkeresztelkedését a Jordán folyóban, valamint az általa véghezvitt első csodát a kánai
menyegzőn (a víz borrá valtoztatását). Jézus megkeresztelkedésének emlékére a katolikus templomokban
vizet szentelnek, s ebből a hívek hazavihetnek valamennyit. (Egész évben ebből merítenek kereszteléshez
és más szertartásokhoz, ahol szenteltvizet használnak.)
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Január 15.
Jézus és a
politika...
A Jézus-mozgalom
világméretűvé vált,
s napjainkban is
politikai tényező. A
politikailag korrekt Mester egyenlővé
tette egyik embert a másikkal, férfit a
nővel... A Emberfia tanítása az emberségről...

Január 29.
Csalások és
hazugságok az
Ószövetségben (1.)
Az Ószövetség telisteli van megrázó
sorsokkal, történetekkel, melyek kendőzetlen őszinteségben tárulnak elénk.
A Szentírás ezen erejének csak kevesek
tudnak ellenállni...

A reformáció 500. évfordulójára
való készülés jegyében,a
tematikus emlékévek sorában,
egyházunkban a 2015 -ös
esztendő a “Reformáció

és oktatás” éve.

A Krisztus-hívők egységéért

2015. január 18–25.

Kedves Testvéreim!

lérkezett az ideje, hogy röviden számot
E
adjak gyülekezetünk 2014-es évéről.
Istennek legyen hála, hogy közösségünk
ezt az évet is rendben zárhatja!
Ebben az esztendőben is rendre megtartottuk alkalmainkat. Az ünnepi istentiszteletekkel együtt 64, egyházunk által
rendelt teljes liturgiájú alkalmunk volt.
Ezeken – a rendelkezésre álló adataink szerint – átlagban mintegy 55-en vettünk
részt, nagy ünnepeinken mintegy 85-90en voltunk. A statisztikánk szerint ez
a korábbi esztendők adataival megegyező. Ökumenikus alkalmakon arányait tekintve továbbra is nagyobb
jelenléttel veszünk részt, mint testvéregyházaink hívei.
A Nikodémus Akadémia (NikA)
alkalmait továbbra is rendszeresen látogatják, a Testvérek – a törzstagság mintegy
12-14 ember – érdeklődése az utolsó szemeszterben kicsit visszaesett, ami annak
is betudható, hogy arányaiban több szociáletikai témát vettünk. Örömmel jelentem,
hogy
a
következő
26.
NikA-szemeszter – lásd NikA-szórólapunkat
– biblikus-egyháztörténeti-dogmatikus
tematikára építettem.
Látogatások. A Testvérek látogatását
ebben az esztendőben is inkább délelőtti
órákban végeztem. Ahogyan korábban is
kértem a Testvéreket, most is bíztatok:
hívjanak! Szeretettel megyek mindenhova – előzetes időpont-egyeztetés
alapján.
Péntek délutánonként 7, szeptembertől
3 gyermeknek tartok konfirmandus-oktatást; heti rendszerességgel két hittanórát interneten keresztül (Skype) tartok meg,
s emellett volt még heti 4; szeptembertől
heti 6 órám a Tatai Ref. Gimnáziumban is,
ahol csütörtök reggelenként pedig katolikus kollégámmal felváltva reggeli áhitatokat tartunk, mintegy 300 tanulónak.
(Megjegyzés: Elvi okokból – egyházunk több lelkészével együtt – a teljes hitoktatói munkát,
2014-es esztendőben/is/ teljes egészében térítésmentesen végeztem.)

Gyülekezetünkben az Istentisztelettel
párhuzamosan, kisgyermekek részére továbbra is rendszeres foglalkozást tartunk,
melyet Sziklai Tiborné Kati végez. Az ő fáradhatatlan munkáját is hálásan köszönjük! Külön köszönetet mondok itt Széles
Anikónak, aki bekapcsolódott ebbe a
munkaágba.
Utolsó negyedévben elindítottuk a
FIFE-t, azaz Fiatal Felnőttek Beszélgetőkörét, melyet kéthetenként szerdán este 6
órától tartunk. A témáinkat az életből merítjük – mottónk: Életes beszélgetések az Életről
–, melyek kötetlen átbeszélése izgalmas
aspektusokat vet fel nemcsak a mintegy
8-10 huszon-harmincéves értékcentriku-
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san gondolkodó fiatal számára. Hívunk és
várunk minden 18-40 év közötti fiatalt
ezekre az alkalmakra is.
Presbiteri, számvevőszéki üléseinket
ebben az esztendőben is a kötelező számban megtartottuk.
Az egyházfi-teendők elvégzését továbbra is önszerveződve végezzük. Külön
köszönöm itt is Szélesné Szabó Teodóra
gyülekezeti pénztárosunk áldozatos, legidőigényesebb pontos munkáját, Németh
László gondnok úr mindenben megnyilvánuló technikai segítségét (beleértve a
rendszeres fűnyírást és fűtést!), önkénteseink templom-, s időszaki templomkert
takarítását.
Az oltár díszítését, a virágokat ebben
az évben is gyülekezetünk kántora, Dr.
Nagy Erzsébet koordinálja. Aki virágot
hoz, hozna – kérem, hogy ezután is vele
konzultáljon.
Gyülekezetünk felügyelője, Grőber
Judit Ilona idén is nemcsak buzgón részt
vett az Országos Felügyelői Találkozókon,
egyházmegyei alkalmakon, de írásaival, beszámolóival rendszeresen gazdagítja hírlevelünket. Presbiteri üléseinket, aktuális
feladatainkat (munkája miatt) hozzá igazítjuk.
Mindenekelőtt rendszeresen szolgáló
Kántorunk munkáját kell kiemelnem, s
megköszönnöm, aki vasárnapról vasárnapra, szebbnél szebb előjátékokkal – olykor kamarazenei támogatottsággal – szolgál
hűségesen. Nem minden gyülekezet büszkélkedhet ilyen zenei szinten szolgáló liturgus szolgálóval! Őt is, s az időnként
hozzá csatlakozó kamarazenészeket is
hallgassuk figyelemmel őket, a szent
zene (musica sacra) a liturgia elengedhetetlen része, felemeli a lelket!
Köszönet tehát minden zenélő
szolgatársamnak, és külön köszönet
gyülekezetünk Kántorának, aki nemcsak
az istentiszteleti, illetve egyéb gyülekezeti
alkalmak zenei szolgálatának folytonosságát biztosítja, de koordinálja évenkénti
két alkalommal (Virágvasárnap, Ádvent) az
egyházzenei áhitatokat is.
Testvérgyülekezeti (finnországi, luxemburgi) kapcsolatainkat idén – levelezési szinten (e-mailek) – ápoltam. Az elmúlt
esztendőkhöz hasonlóan idén is ruhasegély-akciót szerveztünk. Ennek keretében
mintegy 2,4 tonna használt ruhaneműt,
gyerekjátékot osztottunk szét a Bakonyszombathelyi Evangélikus Gyülekezettel
együttmunkálkodva. Külön köszönöm
Vancsai Kinga és Vancsai József közreműködését ebben a karitatív szolgálatban.
2014-ben 10 keresztelési szolgálatom volt – ebből 3 felnőtt férfi, 3 kisfiú és 4

– részesült a keresztség szentségében. 5 temetésem (2 férfi és 3 nő)
volt, esküvői szolgálatot most nem
kértek tőlem. Idén gyülekezetünkben 4en (1 fiú, 3 leány) konfirmált.
kislány

Számos társadalmi eseményre (ökumenikus kenyéráldás, önkormányzati testület ünnepélyes eskütételének megáldása stb.) hívtak meg
az elmúlt esztendőben is, ahol képviseltem
evangélikus egyházunkat, gyülekezetünket. Többször kértek fel előadásokra, vendégszolgálatokra (pl. Egyházmegyei Missziói
nap Lébényben). Mindenütt igyekeztem a
hagyományos lutheri értékeket felmutatni, egyházunkat, gyülekezetünket méltóképpen reprezentálni.
Örömmel jelenthetem, hogy gyülekezetünk lelkiségét és információáramlását
papíralapon (A/3-as hordozólapon, feketefehér lézer-printerrel kinyomtatva, 70-80 példányban) segítő, hír-újságunkkal kiálltuk

az első “próbaévet”. A havonta, első
vasárnapon megjelenő “Lutherrózsa”-ánk 4-8 A/4-es oldalon nemcsak tájékoztatja az érdeklődőket gyülekezetünk
életéről, de lefűzve egyben egyházközségünk krónikáját is adja. Alkalmaink nyomonkövetését segíti – 2013. március vége óta
– gyülekezeti Facebook-odalunk, melyen jelenleg 211-en követik figyelemmel
programjainkat.
Jelentem, hogy honlapunkon az Útmutatónk alapján írott napi áhítataim 2000-dikénél megálltam...
Ennek magyarázatatárhoz két okot említhetnék: egyrészt a nyolc év alatt többször
ismétlődtek az Útmutatónk kijelölt igéi,
másrészt új formákat keresve – egyelőre
“töltekezem”. Bízom benne, hogy következő esztendőben sikerül ezt a nem egyszerű, időigényes, de lelkileg számomra is
nagyon sokat adó, áldott hajnali-reggeli,
önkéntes szolgálatot a virtuális térben valamiféleképpen folytatom.
Anyagi nehézségeinkből – Istennek legyen hála! – sikerült kilábalnunk. Itt is
megköszönöm gyülekezet Vezetősége nevében is mindenki áldozatkész támogatását! Igen nagy köszönetet kell
mondanunk Szélesné Szabó Theodóra,
pénztárosunknak, aki számos, határidővel
terhelt pénzügyi-adminisztrációs feladatot old meg hétről hétre, hónapról hónapra!
Köszönöm minden Testvéremnek elvégzett munkában, anyagiakban megmutatkozó egészéves támogatását! Isten
áldása kísérje mindenki felajánlását!
Végül, de nem utolsó sorban, szeretném megköszönni feleségem mindennemű támogatását, amivel a
szolgálatomat, mint papfeleség hűségesen
segítette és segíti.

Tisztelettel kérem 2014-dik évi
lelkészi jelentésem elfogadását!
Franko Mátyás ev. lelkész – Tata

Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemünkkel láttunk,
amit megfigyeltünk, amit kezünkkel is megtapintottunk, azt hirdetjük az élet igéjéről. 1 Jn 1,1

Legyenek bármilyen nagy történelmi viharok, gazdasági- vagy klíma-katasztrófák, az Isten Isten marad. Ha az ember
szeretete elhalványul is, az Istené soha
meg nem kopik. Az evangélium ma is
ugyanaz: Az Örökkévaló tisztaságával,
szépségével minden időben hívogatja
magához mindazokat, akik a bűn szagától megundorodva a Megváltás illata
után vágyakoznak.
URam! Add, hogy szereteted tanúja
lehessek a világban, s add, hogy
jóságodról soha meg ne feledkezzem!
Ámen

Aki felülről jön, az felette van mindenkinek. Aki a földről való, földi
az, s földiekről szól. Jn 3,31

V

ízkereszt ünnepén, január hatodikán, teljes liturgikus istentiszteleten
emlékezünk meg az egyik legrégibb egyházi ünnepünkről, melyen a 4. századig
Jézus születésnapját és az évkezdetet is
ünnepelték. De miről is elmélkedünk
ilyenkor?
Ezen a napon újra felidézzük Jézus
Urunk Jordánban való megkeresztelkedését, megemlékezünk a víz megszenteléséről, melyet először a keleti egyház
gyakorolt majd a nyugati/latin is átvett.
A víz megkereszteléséből (megszenteléséből) ered a magyar vízkereszt elnevezés.
A liturgikus vízszentelést vízkereszt vigíliáján (január 5.) végezték a katolikus
templomokban, s haza is hordták meghinteni vele a házat. Tulajdonképpen
nagyon szép szokás ez: A Krisztus által
megszentelt víz, a Megváltás Mennyei
Harmataként illatozik földi otthonokban, s emlékeztet Isten végtelen szeretetére.
Ezen a napon elénk kerül a három
napkeleti bölcs története is, akik felkeresték és hódoltak a megszületett Messiásnak. De kik voltak ezek a bölcsek?
Káldeus, tudós papok, az ősi sumérakkád-, pártus-tudás birtokosai, akiket
a hatodik századtól háromkirályokként
emlegetnek, sőt nevük is van: Gáspár,
Menyhért, Boldizsár. Nem zsidók voltak, hiszen messzi földről jöttek, ahol
mindig nagy hagyománya volt a világ
vizsgálatának, s benne a Teremtő Isten
keresésének. A Hatolommal Felkentet
(Messiás) keresték, s meg is találták
Betlehemben egy Anya ölében...
A bölcs tudja, hogy az Isten hatalma a szeretetben nyilvánvaló.

E

zékiel látomásos képeiből, János
evangéliumához rendelt szimbólum
a sas. A sas nem csak egy „madár“,
hanem a levegő ura. Igen régi hiedelem,
hogy a sas képes egyedül belenézni a
Napba, ami pedig az Isten jelképe. Kétségen kívüli, hogy János evangélista, a
„szeretett tanítvány“ Jézus-életrajza a
legfilozófikusabb, s nemcsak méltóságteljesen szárnyalnak benne az emelkedett gondolatok, de a sas röptéhez híven
– ahogyan ezt egy amerikai teológus, Peter Ellis
úgy negyedszázada The Genius of John c. művében leírja – koncentrikus körökkel köze-

lít meg egy-egy témát. A kép, s a
módszer valóban zseniális. Nem is lehet
megérteni az Isten üzenetét, csak akkor,
ha felülemelkedünk a hétköznapok sárbaragadt gondolaiból, s minden oldalról
körbenézzük, megfigyeljük, mit is akar
mondani az Isten szava. Talán nincs is
elszomorítóbb, amikor valaki csak egy
perspektívát lát, nem is akar másról
tudni, csak a sajátjátról... lovas nemzet
voltunk, még értjük a szót, ha valakire
azt mondják: szemellenzős...

Igénk egy másik János, Keresztelő
János bizonyságtételéből egy mondat.
Látszólag egyszerű kritikának tűnik,
pedig több van benne: kijelentés. Aki
föntről látja a dolgokat, az mindig másképpen, sőt egészen más szemmel, generálisan másképpen lát mindent. A
katona csak a harc részleteit, a véres
küzdelmet látja, a dombtetőn irányító
tábornok – jobb esetben – átlátja az
egész csatát. Tudjuk, hogy Keresztelő
Jánostól megkérdezték: „Te vagy-e a
Krisztus?“ Ő világosan válaszolt: „Nem
vagyok az!“ – "Hát akkor ki vagy? Választ kell vinnünk megbízóinknak!" Keresztelő János pedig elmondja, hogy ő a
Fölülről Jövőnek a saruszíját megoldani
sem méltó... Aki fentről jön, az nem vízzel, hanem tűzzel keresztel... Olyan bizonyságtétel ez, ami messze túlmutat az
ember átlag-látásán. Ezért mondja később Jézus Keresztelő Jánosról: „Nincs
nagyobb ember az emberek között Keresztelő Jánosnál.“
Korunk népbetegsége a depresszió,
azaz a nyomott hangulat. Sár-perspektívából nézve az életet ugyanolyan veszélyes, mintha rózsaszín szemüvegen
keresztül szemlélnénk a világot. Mindehhez hozzájárul még az is, hogy egyesek úgy beszélnek az Istenről, s az Ő
birodalmáról, mintha jártak volna már
odaát... Ez nemcsak gusztustalan, de
káros is. Bizony határok vannak ég és
föld között! Tegnap egy tudományos
dokumentumfilmet láttam, amelyben a
pszichofarmatikumok új generációjáról
szóltak. Ezek tényleg hatásosak, de ahogyan a professzorasszony mondta: „Az
eredeti okot sajnos ezek sem szüntetik
meg, csak igen jól biztosítják a kezelés
fenntarthatóságát...“
A megoldás nagy valószínűséggel a
határok felismerésében rejlik. Aki tudja,
hogy hol a határ érték és értéktelen, Istennek tetsző és utálatos között, aki
tudja, hogy az Isten Isten, s az ember az
ember, az nem fog Istent játszani, de
nem is fog a teremtettség paródiájává
válni. Ha meglátjuk önmagunk, s
mások korlátait, akkor nem vállalunk
fel idealisztikus célokat, de építően közreműködhetünk abban, hogy emelkedjen az adott közösség, amiben vagyunk,
legyen az családi, iskolai, gyülekezeti
vagy még nagyobb...
Uram! Tartsd meg testemet, lelkemet
egészségben, hogy teljes erőmmel, egész
életemmel dícsérhesselek Téged! Ámen
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radicionális gyertyagyújtással – ez gyülekezetünkben mindig a felügyelő, távollétében gondnok
ünnepi feladata – kezdtük ádventünket. Az evangélikus egyházban ez volt a 175-ik(!) alkalom,
hogy felgyulladtak az ádventi koszorún a gyertyák, hiszen e szép – azóta világszerte elterjedt szokást – Johann H. Wichern német evangélikus
lelkész, szociálpedagógus 1839-ben indította
el, amikor is az egyik általa vezetett evangélikus árvaház gyermekeinek kedveskedvén egy
felfüggesztett szekérkeréken 23/24(?) gyertyát
helyezett el, melyek közül minden nap eggyel
többet gyújtott meg karácsonyig.

emplomkertünkben Varga István testvérünk – a Tatai Magyar-Finn Baráti Társaság
elnöke – “barátság-fenyőfát” ültett el/át. A fa
ugyanis még néhány centiméteres ‘palántakorában’ jónéhány évvel ezelőtt, Vargáék
egyik finnországi látogatása alkalmával került a család kertjébe, ahol eleddig nevelték,
vigyázták. A Finnországból származó fenyőfa emlékeztessen minket Joensuu-Pielisensu-i testvérgyülekezeti kapcsoltunkra, s
mindarra a sok szép élményre, amelyeket
közesen élhettünk át Isten kegyelméből az
elmúlt közel 30 év folyamán!

FIFE!
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ecember 14-én, ádvent harmadik vasárnapján megtartottuk szokásos ádventi
egyházzenei áhitatunkat. Az igen szép karácsonyváró vetítettképes alkalmunkat idén is
“telt házas” figyelem kísérte. Kántorunk ebbéli fáradozásait is, a szeretetvendégség felajánlásait, mindenki szolgálatát ezúton is
hálásan köszönjük.

FIFE!

Olvasd, linkeld! Vidd el az otthonmaradtaknak! Színesben megtekintheted: http://tata.lutheran.hu/ujsag_hirlevelek.htm
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zentesti énekes-liturgiás istentiszeteletünket – mint mindig, most is – gyermekek szavalása, hangszeres játéka díszítette.A színvonalas
műsor összeállításáért Sziklai Tiborné Kati testvérünk felé itt is hangozzék el a köszönet, aki
egész éven át hűséggel végzi istentiszteletünkkel párhuzamosan a gyermekek bibliaóráját,
régi nevén a “vasárnapi iskolát”. Köszönjük,
hogy Széles Anikóval, egymást váltva, gondoskodnak ezen fontos alkalmak rendszeres megtartásáról!

U

tolsó “ellenőrzés” gyülekezetünk 2014dik évi karácsonyfáján... Idén harminc
gyermek számára készítettünk karácsonyi
csomagot, mintegy 35ezer forint értékben.
Adományokat ezúton is mindenkinek hálásan
köszönjük!

Alkalmainkra
mindenkit szeretettel
várunk. Jöjjünk,
s hívogassunk
másokat is!
Erős vár
a mi Istenünk!”

