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Alegtöbb ember ezekben a napokban, az
új esztendő első heteiben többnyire a

2015-ös esztendő búcsúztatásának érze-
lem-foglya. Bár még tartják „évi rendes”,
szokásos fogadalmaikat – egyelőre rettenete-
sen büszkék is magukra, hogy az első csábítások-
nak/kihívásoknak még megfeleltek –, de csak
idő kérdése mikor jön az első stressz-cu-
nami, s „borít” minden szép célt, fogadal-
mat és sorvasztja el a 2016-os esztendőbe
vetett reménységet. 

A hétköznapok sodrásának erejét alá-
becsülni hiba, hiszen akarjuk vagy sem,
egyik pillanatról a másikra minden vissza-
ugorhat a korábbi kerékvágásba. Ez fájdal-
mas újra-zötykölődés, de ezt legalább már
megszokta az ember, s tompa rutinnal,
mérsékelt elővigyázatos-
sággal várja az ismerős ká-
tyúkat… Hiába is tudjuk,
hogy sokkal jobb az a „vá-
gyott-sima“, mint a „meg-
szokott-göröngyös“, az
újtól való félelem  kicsivel mindig nagyobb,
mint a döntéshez elégséges bátorság.

A változtatás elodázását igazoló ideoló-
giát nagyon keresnünk sem kell, hiszen
túlélésre berendezkedett, sok-sok igazság-
talansággal terhelt középeurópai történel-
münk számos lélekdermesztő szólást szült,
nem csoda, ha félünk a változtatástól...
„Járt utat a járatlanért el ne hagyd!”-böl-
csességek ezek, s akinek nincs gondviselés-
hite, egy kevéske biblikus reménysége, az
csak ilyenekkel tudja vigasztalni magát, s
semmit nem tesz akkor sem, amikor a ten-
gelytörés kockázata már rég nyilvánvaló.

„Ez így nem mehet tovább!”
Évek óta mondogatjuk, hogy ez így,

ahogyan most van, már tényleg nem
mehet tovább, s aztán valahogyan mégis
tovább megy... Hiába kiáltják szolciológu-
sok, hogy nagy baj lesz, s hiába visszhan-
gozzák ezt a társadalom szélére szorultak,
a világ nem változik.

Isten jól megteremtett világában (koz-
mosz=rendezett világ) törvények vannak,
nemcsak a bolygók mozgásában (ok-okozat),
de az embervilágban is: a bűnt követi a
büntetés. Ha nem így lenne, akkor szere-
tetet tudnának aratni ott, ahol gyűlöletet
vetettek. Márpedig Jézus URunk mondja:
„Aki szelet vet, vihart arat.“

S míg a politikusok hűségesen nyalják
elefántcsontornyaikban pöffeszkedő ke-

nyéradó gazdáik „filantróp-finom“ (a legna-
gyobb tőzsde-zsiványok tetszelegnek humanista-
ként!) kezét – mit sem törődve az egyénnel, azaz
az emberrel; a számosság bűvöletében élve, mintha
csakis ez garantálná az életminőséget –, eladdig
egy teljes generáció növekszik fel, melynek
öndefinicióját csak az élményben való
minél intenzívebb részesedés alakítja, jö-
vőképét pedig a hamis konzumideológia
deformálja.

Ez a világ bizony elromlott!
A financiális erők (értsd: pénzügyi világ) a

politikára mutat: ők a hibásak, holott a
szabad demokratikus politika csak azt
mondja a jóléti szabad világban, amit
mondania szabad, így aztán politikusok

tovább mutatnak a gazda-
ság szereplőire: „Ejnye-
bejnye, nem jól
teljesítetek!” 

A sor végén álló „kis-
embernek” már nincs kire

mutogatnia – bár a politika szerencselo-
vagjai mindig készségesen ajánlgatnak
egy-egy réteget a társadalomban, akik be-
tölthetik a bűnbak szerepét. A mérték kü-
lönböző, de az elv ugyanaz: Hitler a
zsidókat tette meg céltáblául, Rákosi főide-
ológusa az egyházgyűlöletéről hírhedt
Révai József a papokat, Donald Trump a
mexikóiakat és a moszlimokat szapulja, a
fogyasztásba beleszédült nyugati kisembe-
reknek pedig gyenge prédául odavetik a
migránsokat... (Jóllehet itt sem az okozat a
probléma, hanem az, ami miatt a migráns-válság
előállott: vagyis a globális igazságtalanság!)

Mit tehet ilyenkor a
keresztény ember?

Ha csak  javítgat, akkor minden marad
a régiben. Olyan ez, mint egy rosszul meg-
írt régi pc-program „motorja“. Hiába a
frissítgetés, az eredeti hibát kiküszöbölni
már sosem tudja, s idő kérdése, mikor
omlik össze a rendszer. Ilyenkor már nem
segít más csak a „reset-gomb“.

Ha az okot csak magunkban vagy csak
a körülményekben keressük, tévúton já-
runk. Aki pedig a világtól függetlenül ma-
gában akarja kimunkálni a perfekciót, az
jó eséllyel válik vallásosan szélsőségesen
gondolkodóvá, s aki pedig azt hiszi, hogy
mindennek oka a sátán maga, az vak. S
hány vak vezet még ma is világtalanokat!

A világ mindközben tovább korhad..

Sajnos "civilizált" világunk megengedi,
hogy a tudomány és technika évezredében
is milliók haljanak éhen. Ugyanakkor van-
nak jóléti országok, ahol nem az éhség,
hanem a túlfogyasztás szedi áldozatatit...

A keresztény (krisztuskövető) ember
feladata a krízisben nem más, mint
hogy ember maradjon! Ne higgye a ke-
resztény ember, hogy mindent megoldhat,
de azt se gondolja, hogy az ő kiállása a jó
ügy mellett már fabatkát se ér...

Amikor a világ értéket csak abban lát,
ami pénzben is kifejezhető, akkor a ke-
resztény embernek fel kell vállalnia a küz-
delmet a lelki ajándékok védelméért.
Amikor a világ megoldást csak a katonai
erő bevetésétől vár, akkor a keresztények-
nek lelkiismeretük alapján meg kell szólal-
niuk, hogy a pusztítás soha nem lehet
építő megoldás, s szelíden bizonyságot kell
tenniük arról, hogy Istennek mindig van
megoldása az ember-okozta krízisre!

A megoldás?
Az oly egyszerű, s nagyszerű, hogy már

az édenkerti élet része is volt: ez pedig az
alkotó munka! Amíg azonban a gyenge, az
elesett kihasználásával szerzett vagyon is
tisztességesnek számít, amíg a spekuláció
a munka rangja felett áll, eladdig ne re-
ménykedjen senki a társadalmi (világ)bé-
kében! Jézus URunk ugyanis tüzet hozott
a földre: az isteni igazságosság tüzét. Ezt
kioltani ember nem tudja, de ha mele-
gedni nem akar mellette, akkor – s ez csak
idő kérdése – megfagy...
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január 14.
Vallások válsága,
válságok vallása... 
Amikor az ideoló-
gia hirtelen istenné válik.

január 21.
„Legyetek
egyek!“
Ami évszáza-
dokon át nem
sikerült, az

egyszer lehetségessé válik? Az ökumené
múltja, jelene és lehetséges jövője.

azok számára, akik szeretnék

alaposabban megismerni a keresztény

tanítás alapigazságait



Rövid-hírek
December 13-án megtartottuk 16-dik alka-

lommal ádventi egyházzenei alkalmunkat.
Köszönjük mindenki támogató jelenlétét!

December 28-án a Baji temetőben eltemet-
tük Miletics Tamásné sz. Veréb Aranka (54)

evangélikus testvérünket. „Boldogok, akik az
ÚRban hunytak el.“ 

Dec. 24-én szentesti istentiszteletünk (gyer-

mekek karácsonya).

Szentesti istentiszteletünkön a köszönet és
hála szavai hangzottak el Sziklai Tiborné Ka-

tinak az évtizedeken át gyülekezetünkben vég-
zett hűséges gyermekmunkájáért.

Köszönet és bátorítás Széles Anikó testvé-
rünknek az előttünk álló évtizedekre.

December 29-én a Környei-úti temetőben
elkísértük utolsó útjára Kovács Tibor(76)

evangélikus testvérünket. A feltámadás re-
ménységét 1Pt1,24 alapján hirdettem. 

Jelentem a testvéreknek, hogy Pielisenssu-i
testvérgyülekezetünktől karácsonyi ajándék-

ként 895€-t azaz 275.862Ft-ot kaptunk, me-
lyet köszönettel és nagy örömmel fogadtunk.
Isten áldása legyen az adományozó testvére-
inken, s megadományozott gyülekezetünkön!

Gyülekezetünknek Dr. Roszik Péter és fele-
sége Bánfi Brigitta szőnyegvásárlás céljára

300.000Ft-ot adományozott. 

Gyülekeztünk számára Szöllősi Ferenc és
családja 50.000Ft-ot adományozott. Mind-

két család áldozatkészségét áldja meg az ÚR!
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Kedves Testvérek!

Az ünnepi istentiszteletek tömött
sora után szeretettel adom kézbe ill.
küldöm tabletre/képernyőre Lut-

herrózsánk rövidke 2016. évi első számát.
Köszönöm a Testvérek visszajelzéseit, ill.
az email-címeket, melyeket küldtek. (Aki-
nek van emailcíme, az kérem juttassa el hoz-
zám, ill. ha eddig kapta, de az utóbbi számokat
nem kapta meg, az is írjon egy bejelentkező
mailt, hogy frissíthessem a listámat!) 

Testvérek figyelmébe ajánlom a kö-
zelgő ökumenikus imahetet, amit január
17-24. között rendezünk meg a tatai test-
véregyházakkal, s melynek részletes prog-
ramját hamarosan külön szórólapon
meghirdetjük.

Isten kegyelmébe ajánlva gyülekeze-
tünket a 2016-os esztendőben is, imádsá-
gos szeretettel köszöntünk mindenkit!

Grőber Judit Ilona gy. felügyelő + fm ev.lelk.

Alkalmainkra mindenkit
szeretettel várunk. 

Jöjjünk, s 

Gyülekezőben... (1.)

Gyülekezőben... (2.)

Vastaps közben... 

Sajnos nem tudunk megfelelni
a közhasznúság törvényi elő-

írásainak, így az alapítványunkat kény-
telenek voltunk megszüntetni s ezzel
a továbbiakban a LEHETŐSÉG IS
MEGSZŰNT, hogy adónk 1%-át kis-
templomunk javára felajánlhatnánk...

Fontos!
Tatai Evangélikus
Kistemplomért
Alapítványunk

Megszűnt!

Tatai Evangélikus
Gyülekezeti kérdőív

2016.
Gyülekezetünk szeretne még

erősebb közösséget kovácsolni
tagjaiból és hívogatni másokat is
az Úrhoz. Közösség a közös él-
ményekből, a közösen végzett
munka öröméből tud épülni.

Mindezek érdekében készítet-
tünk egy kérdőívet, amely abban
segít, hogy jobban megismerhes-
sük gyülekezetünk tagjait, vala-
mint hogy szűkös emberi és
anyagi erőforrásainkat oda össz-
pontosítsuk, ahol a legnagyobb
szükség, igény és segítőkész aka-
rat van rá.

Kérjük, segítse Ön is gyüleke-
zetünk törekvéseit a kérdőív ki-
töltésével, melyet az alábbi
linken talál:

http://kul.hu/9zn2
Kérjük, hogy az ünnepek kö-

zötti, talán valamivel nyugod-
tabb időszakban szánjon 8-10
percet a kérdőív kitöltésére! 

Segítségét előre is köszönjük!

Gyülekezet Vezetősége

Ha a papíralapú kitöltést választja (ezek
a kijárati asztalról elvihetők) a kitöltött
kérdőívet a legközelebbi alkalomra, de
legkésőbb 2016. január 17-ig, kérjük
hozza el magával a templomba, vagy
küldje el postán a következő címre:
2890 Tata, Bárány u. 2.


