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Karácsony van. Újra, s megint
gyorsabban jött el, mint aho-
gyan vártuk. Ahogyan múlnak

az évek fejünk felett, egyre inkább azt
vesszük észre, karácsonyt csak a gyer-
mekeinknek és unokáinknak nehéz
kivárni – mi az idő s tapasztalás okán bölcseb-

bek – szinte átsuhanunk az ádventi
időszakon is. Próbálkozunk a lassítás-
sal, de valahogyan, valamiért csak rit-
kán sikerül.

Mi lehet ennek az oka? 
Bizonnyal a sok teendő, ami meg-

előzi az ünnepeket! – sóhajtanak fel
drága asszonyaink és lányaink, akik
nem csak gasztronómiai kreativitá-
sukkal, de velükszületett szépérzékkel
ilyenkor feldíszítik a lakásunkat, s
gondoskodnak ádventi koszorúról,
gyertyákról, hogy a karácsony fényes
ünnep lehessen életünk minden vetü-
letében. Mert ilyenkor az egyre söté-
tülő decemberben az ember
ösztönösen keresi a természetes
fényt: gyertya vagy kandalló, cserép-
kályha vagy éppen sparhelt mellett…
S ha ezek nincsenek – vagy még ezeken túl

– előkerülnek a világító füzérek is,
mert kell a fény, kell az egyre több
fény! Nemcsak kapualjban, kiskert-
ben vagy a lakásunkban...

belül a lélek mélyén is
kívánjuk a fényt! 

A TISZTÁT, az egyszerűt, a MEG-
VILÁGOSÍTÓT! Ez olykor félelemmel
is tölthet el minket, hiszen ha lelkünk-
ben kigyullad a fény, akkor lelki sze-
meinkkel nemcsak nézünk, de bizony
látunk is! Meglátjuk pl. azt, mit ron-
tottunk el ebben az esztendőben, mit
mulasztottunk, s ezzel milyen fájdal-
mat okoztunk olykor másoknak, s
mindenekelőtt önmagunknak. Mert a
jó elmulasztása is bűn! Részesei lehet-
tünk volna valami megerősítő, emelő,
szépítő jónak, de mégsem jutott rá

idő, mert volt mindig valami fonto-
sabb… Az igazság az, hogy:

„mindig akad valami
fontosabb” 

Amiről azt hisszük, hogy fonto-
sabb, valójában mégsem az! Mert fon-
tosak a karácsonyi ünnep kellékei, de
az ünnep mégis attól ünnep, hogy
EGYÜTT vagyunk, beszélgetünk egy-
mással, s újra rádöbbenünk, nem vé-
letlenül vesznek körül minket
szeretteink, a JóIsten rendelte őket
mellénk… ez a hívő ember meggyőző-
dése.

Éppen ezért az Istenben bizakodó
ember jövőjét soha nem a véletlenre
bízza, hanem Teremtőjére, s jó re-
ménységgel bír Isten gondviselését il-
letően, hogy Ő még a rosszból is a jót
tudja előhozni. Mindazonáltal hiszi
azt is, hogy az igazi kegyelem nem az,
hogy Ő mindig mindent megbocsát,
hanem az, hogy naponként erőt ad,
hogy ne kövessünk el olyan életveze-
tési hibákat, amik elválasztanak Tőle,
felebarátainktól, és szeretteinktől.

„És az Úr angyala megjelent nekik, körülragyogta őket az Úr dicsősége, és
nagy félelem vett erőt rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta nekik: „Ne
féljetek, mert íme, hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép

öröme lesz: Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus,” Lk 2,10-11

„Ne féljetek!”
Az angyal a pásztorok félelmét az

evangélium örömüzenetével űzi el:
„NE féljetek, üdvözítő született ma
néktek!”  NEM TEGNAP, MA… a mai
napon! Itt Tatán is… Hogyan lehetsé-
ges ez? Betlehem igazi csodája, hogy
a Krisztus-születés újra és újra meg-
történhet a szívünkben – a hirdetett
evangélium által.

Jézus Urunk ezért hagyta meg
örökül tanítványainak: „Menjetek,
hirdessétek az evangéliumot! A nagy
egyházatyák pedig már régóta lefek-
tették azt az alaptételt, hogy az Isten
bibliai üzenetét mindig élőszóval kell
hirdetni – mi teológusok ezt úgy
mondjuk „viva vox evangelii”, azaz
élőszóval hirdetett jó hír.

A jó hír az, hogy Isten Lélek, s
Isten maga az Élet valósága, s mi
ennek a valóságnak a részesei lehe-
tünk. Mivel előszóban hangzik el a jó
hír, ezért az incarnatio Dei, az Isten
megtestesülése, azaz a logosz, az Ige,
a tan cselekvéssé válása az „itt és
mostban” a Szentlélek által, lelkünk-
ben történhet meg… Egy középkori
költő, Angelus Silesius ezt így fogal-
mazta sokkal szebben:

„Szülessék meg bár
Krisztus ezerszer

Betlehemben, de elvesztél,
ha nem születik meg a

szívedben!”
fm
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Kedves Testvére(i)m!

S
zeretettel küldöm szokásos kará-
csonyi körlevelemet. Szeretném
ezzel is kifejezni, hogy  gyakrab-

ban gondolunk Testvéremre, mint
ahányszor találkozunk egymással – is-
tentiszteleten vagy otthoni el-elbeszél-
getés alkalmával. Mindenkihez nem
jutottam el ebben az esztendőben sem,
de ha hívtak, akkor mentem! (Biztatok

is, hívjanak, egyeztessünk időpontot egy-egy

testvéri beszélgetésre.)

Ebben az esztendőben is igyekez-
tem Lutherrózsánkon keresztül infor-
málni a Testvéreket, mi történt,
történik, s milyen alkalmakon élhet-
jük át a krisztusi együvé tartozás örö-
mét. Köszönöm azokat a
visszajelzéseket, melyeket az újságok-
ban megjelent cikkekre, riportokra
kaptam. Örülök, ha olvassák ezeket...
Akár nyomtatásban, akár interne-
ten keresztül. Itt is jelzem/kérem,
hogy akik számára egyszerűbb, s az
információ-elérhetőséget könnyíti,
az adja meg számomra e-malcímét
(amit természetesen bizalmasan kezelünk) ,
amire  aktuális meghívóinkat, ill.
Lutherrózsánkat el tudom küldeni.

2017-ben 500 éves a
lutheri reformáció!

Félezeréves születésnapunkra jó
lenne minél több olyan evangélikus
testvérünket elérni, akik tudják, hogy
evangélikusok  – vagy szüleik, felmenőik

azok voltak –, de az élet nagy modern
forgata elszakította őket az Evangéli-
kus Egyháztól. Ezt a hivogató munkát
eredményesen csak együtt tudjuk el-
végezni, ezért kérek mindenkit, ha
tudnak környezetükben ilyen „rejtőz-
ködő” evangélikusokról, szelíden hívo-
gassák őket, ill. ajánlják honlapunkat
vagy internetes elérhetőségemet!
Gyülekezetünk Vezetősége, s
a magam nevében Minden
Testvéremnek áldott
Karácsonyt kívánok!

Alkalmainkra
mindenkit szeretettel

várunk. Jöjjünk,
s hívogassunk

másokat is!
Erős vár

a mi Istenünk!”

Nagyon sok minden, ami a
gyülekezetben történik

– sokaknak magától értődő...

Nagy-nagy köszönet
érte minden Segítőnek!

Olvasd, linkeld! 
Vidd el az otthonmaradtaknak!

Színesben megtekintheted:
http://tata.lutheran.hu/ujsag_hirlevelek.htm

Kedves evangélikus Testvéreim!

2017-ben (2017. október 31.) ünnepeljük a lutheri reformáció félezeréves jubileumát! Ez
a jubileum különösen is fontos a világ evangélikusságának (mintegy 75 millóan vagyunk) s
benne nekünk tatai lutheránusoknak... Regiszterünk – ill. népszámlálási adatok szerint is –

gyülekezetünk vonzáskörzetébe tartoznak olyan evangélikus/lutheránus testvéreink is,
akiknek kapcsolata valamilyen okból mára meglazult Evangélikus Egyházunkkal, de
gyökereiket nem felejtették el. 

Őket keresem, most itt Bajon.
Hivatásbeli kötelességemnek is tartom, hogy e közelgő jeles jubileum alkalmából –

amennyire emberileg lehetséges -, el-/utol-érjem, s „összegyűjthessem” őket, hogy velünk együtt
újra átélhessék a lutheránus helyi-, gyülekezeti- és világközösséghez tartozás hit-, és kul-
turális szépségeit.

Ezért szeretettel és tisztelettel kérek Mindenkit, ha tudomása van olyan evangéliku-
sokról, akik szívesen vennék megkeresésemet, kérem ezt jelezzék a Tatai Evangélikus
Gyülekezet (Tata, Bárány u. 2. Evangélikus Kistemplom) felé szóban (10 órakor kezdődő vasárnapi isten-

tiszteletünkön), írásban, telefonon (34-586-065) – vagy éppen interneten: 
http://tata.lutheran.hu

ahol értesülhetnek alkalmainkról, havonta megjelenő, lelkiséget és információáramlást
segítő újságunkat a Lutherrózsát is olvashatják:

http://tata.lutheran.hu/napiuttablazat.htm

Támogató együttműködésüket előre is megköszönve, s bízva abban, hogy a nyári
szünet után, szeptembertől rendszeresen is találkozhatunk – itt Bajon! 
Tisztelettel és szeretettel,

„Erős vár a mi Istenünk!“

500 éves
(1517-2017)

REFORMÁCIÓ

Evangélikusokat keresek!

Evangélikusokat keresek!

Franko Mátyás
tatai evangélikus lelkész

Támogatás
l e he tő sé g e

Evangélikus Egyházközség  Tata 
számlaszáma:

63200119-14926282
Egyházfentartói járulékát,

adományait itt is tudjuk fogadni.
Támogatását köszönjük!

A Nikodémus Akadémia több száz témája
megtekinthető gyülekezetünk honlapján a
http://tata.lutheran.hu/nika.htm címen. 
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