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Támogatás
Evangélikus Egyházközség  Tata

számlaszáma:

63200119-14926282
Egyházfenntartói járulékát,

adományait itt is tudjuk fogadni.
Támogatását köszönjük!

Kedves Testvéreim!

Szeretettel köszöntök Mindenkit
az Újév küszöbén, Lutherrózsa
-hírlevelünk 30. születésnapjá-

nak évében. (Némi zavart okozhat, hogy
az alapítás évének 1992. van feltüntetve, de
ennek az a magyarázata, hogy a gyülekezeti
hírleveleket rendszeresen már 1989 óta
írom/sokszorosítom, hála Istennek egyre
modernebb eszközökkel! Az egykori hírleve-
lekből először „Evangélikus harangszó“ lett
– igaz akkor még harangunk se volt (sic!) – ké-
sőbb pedig „Lutherrózsa“ lett.)

Evangélikus Útmutatónk (a jó öreg,
közel 300 éve megjelenő „Losung“) 2021. év
igéje így hagzik: (Jézus Krisztus mondja):
„Legyetek irgalmasok, amint a
ti Atyátok is irgalmas!” (Lk 6,36)

Úgy gondolom, hogy erre az esz-
tendőre ez az ige különösen is találó
és érvényes kell hogy legyen! Nem
szabad elfelejtenünk, hogy egy vérből
vagyunk teremtve – „Az egész emberi
nemzetséget is egy vérből teremtette,“ (Ap-

Csel 17,26a) – ezért részvéttel tartozunk
ember-testvéreink felé. Elsősorban a
közvetlenül ránkbízottak felé kell
részvéttel bírnunk, de magunkkal
sem lehetünk irgalmatlanok. Az ön-
magunkkal szembeni irgalmatlanság
gyakran „túlvállalásban“ nyilvánul
meg és minden olyan helyzetben is
tetten érhető, amikor erőtartalékain-
kat hiábavalóságokra pazaroljuk.

Ezért kívánom a Testvéreknek, – és
igyekezem én magamat is erre szorítani –
hogy az Ige fényében legyen Minden-
kinek kellő önreflexiója/józansága,
krisztusi lelkülete, hogy ebben a 2021-
es esztendőben még
jobban egymásra fi-
gyelve épülhessünk
„lelki házzá“ a Lélek
templomává, mindany-
nyiunk boldogulására!

Erős vár a mi
Istenünk!

Ezen a napon újra felidézzük Jézus
Urunk Jordánban való megkeresz-
telkedését, megemlékezünk a víz

megszenteléséről, melyet először a keleti
egyház gyakorolt majd a nyugati is átvett.
A víz megkereszteléséből, (megszenteléséből)
ered a magyar vízkereszt elnevezés. A litur-
gikus vízszentelést vízkereszt vigíliáján (ja-
nuár 5.) végezték a templomban, de haza is
hordták meghinteni vele a házat. 

Nagyon szép szokás ez: A Krisztus által
megszentelt víz, a Megváltás Mennyei
Harmataként illatozik földi otthonunkban,
s emlékeztet Isten végtelen szeretetére. De

ezen a napon kerül elénk a három napke-
leti bölcs története is, akik felkeresték és
hódoltak a megszületett Messiásnak.

De kik voltak ezek a bölcsek?
Káldeus, tudós papok, az ősi sumér-

akkád, pártus tudás birtokosai, akiket a
hatodik századtól háromkirályokként em-
legetnek, sőt nevük is van: Gáspár,
Menyhért, Boldizsár. Nem voltak zsidók,
hiszen messzi földről jöttek, ahol mindig
nagy hagyománya volt a világ vizsgálatá-
nak, s benne a Teremtő Isten keresésé-
nek. A Jézusnak hódoló bölcsek a megtért
pogányokat jelképezik, mert Jézus önma-
gában kibékítette és egyesítette a zsidókat
és pogányokat, „és a köztük lévő válasz-
falat ledöntötte” (Ef 2,14). Az Isten Fel-
kentjét (Messiás) keresték, s meg is találták
Betlehemben egy anya ölében... 

A bölcsek vándorlása az egyház földi
vándorlását jelképezi a mennyei Jeruzsá-
lem felé, hiszen a jelen életben minden
egyes ember hitben vándorol, az Úrtól
távol, a színről-színre látás felé (2Kor 5,6–8).

A bölcs tudja, hogy az Isten hatalma
csak a szeretetben nyilvánvaló az ember
számára. Ezért legyenek bármilyen nagy
történelmi viharok, gazdasági- vagy
klíma-katasztrófák, pandémiák vagy glo-
bális méretű elszakadás Isten jó rendjétől,
az Isten akkor is Isten marad. 

Ha az ember szeretete el is halványul,
az Istené soha meg nem kopik. Az evan-
gélium ma is ugyanaz: Az Örökkévaló
tisztaságával, szépségével minden időben
hívogatja magához mindazokat, akik a
bűntől meggyötörve és megtörve a meg-
váltás után után vágyakoznak, hogy végre
kiteljesedhessen életük úgy, ahogyan azt
Isten gondviselő kegyelme sorsukban böl-
csen eleve elrendelte...

fm

Vízkereszt ünnepe (jan. 6.) liturgikai-
lag a karácsonyi ünnepkör lezá-
rása.  Bár a Vízkereszt ünnepéhez
számos népszokás tapadt – régen ez

ugyanis nagyobb ünnep (epifánia/teofánia)

volt, mint a karácsony  – mára sokan
csak azt tudják, hogy ilyenkor kell
“kidobni” a karácsonyfát...

"A bölcsek meglátták a
gyermeket anyjával, és
leborulva imádták őt."

Mt 2,11aMt 2,11a

Istentiszteleteket, közösségi alkalmakat – egyházi elöljáróink további intézkedéséig – nem tartunk.



Ked ves Test vé re im!

Meglepetésekkel, váratlan fordula-
tokkal és sajnos szomorú esemé-
nyekkel teli esztendő van

mögöttünk... melyekre nem volt stratégiája
senkinek. Egyelőre keressük a felvetődött
problémákra a válaszokat, a továbblépésre le-
hetőségeinket – egyházszervezetünk minden
szintjén. Mindenek előtt sok-sok köszönet
hangozzék Gyülekezetünk Vezetőségének a
nevében is azok felé, akik munkájukkal, ado-
mányaikkal, tanácsaikkal, buzdításaikkal
segítettek minket, s lehetővé tették visszafo-
gott gyülekezeti életünk  működösét, szolgá-
latunk folytonosságát. 

Istentiszteleteink
A 2019/20-as egyházi évben a MEE Püs-

pöki Kara által előírtak szerint 67 teljes li -
tur gi á jú al kal omnak csak mintegy a felét
tudtuk – a járvány-veszélyhelyzet miatti rendel-
kezések következtében – megtartani. Év elején
az istentiszteleteken még mint egy 45-50-
en vet tünk részt, az első covid-hullám utáni
háromhónapos szünet után ez  20-25 főre
csökkent.

Az előírások szigorú betartásával a zárt
térben az istentiszteleten résztvevők száma
max. 23-25 fő lehet, de ekkor még biztosí-
tani tudtuk a folyamatos szellőzést, ami a
téli időszakban sajnos nem megoldható, így
gyülekezeti életünk központját jelentő is-
tentiszteletek – mindannyiunk nagy szomo-
rúságára – egyelőre szünetelnek...

Gyü le ke ze ti mun kaágak
A Nikodémus Akadémia (NikA) 36.

szemeszterét a covid-hullám miatt „törül-
tük“, a februári alkalmak a fűtésrekonst-
rukció miatt nem kerültek megtartásra.
Sajnos az őszi szemeszterre elkészült Nika-
terv is valamikori megvalósulásra vár. Re-
ménykedem, hogy a 2021-es évben
visszaállhat a régi rend.

Látogatások. A Testvérek látogatása
ebben az esztendőben erősen lecsökkent.
Ennek két oka van 1) covid-rendelkezések 2)
márciusban elszenvedett szívinfarktusom.
Remélem a 2021-es tavasz változtat ezen a
mostani kényszerű gyakorlaton. 

Hitoktatás – Konfirmáció. A Tatai
Református Gimnáziumban most heti 10
órában – szeptember 2. hetétől online(!) –tar-
tottam „hit- és erkölcstan”-t,  ehhez jön még
két délutáni szintén interneten keresztüli
konfirmációs előkészítő óra.  Jelentem, hogy
2021 májusában, ha „minden együttállás
meglesz“  2 gyermek (1 fiú, 1 leány) konfir-
málni fog. A Tatai Ref. Gimnáziumban reg-
geli áhitatokat (általában havonta egyet)
tartottam, 360 tanulónak.

Gyülekezetünkben az Istentisztelettel
párhuzamosan, kisgyermekek részére ese-
tenként foglalkozást tartottunk, melynek ko-
ordinátor-vezetője Széles Anikó presbiter
testvérünk. Hálásan köszönjük szolgálatát
és az időnként őt helyettesítő Sziklai Ti-
borné Kati fáradozását is. Sajnos ezen a nyá-
ron hittantáborunk (szintén a covid-19 miatt!)
bánatunkra elmaradt.

Működés – adminisztráció
Pres bi te ri-, számvevőszéki ülé sün ket,

tavaszi közgyűlésünket január-február hó-
napokban még meg tar tot tuk, később a pres-
biteri üléseket istentiszteletekhez
kapcsolódóan röviden megtartottuk. 

Klasszikus „egy ház fi-te en dők“ el vég zé -
sét továbbra is önszerveződve végeztük. A
„vállalási-listára“ (megtalálható a kijárati
asztalon!) feliratkozottak alapján mindenki
tudta, hogy melyik hónapban mit
(takarítás/virág) vállalt, köszönöm a testvérek
munkáját! Sajnos gondnokunk továbbra
sincs, Németh László gondnok testvérünk
halála óta a gyülekezet elnöksége megosztva
tölti be ezt a tisztséget.

Kö szö nöm itt is Szélesné Sza bó Te o dó ra
gyü le ke ze ti pénz tá ro sunk áldozatos, legidő-
igényesebb pontos mun ká ját, egyházi-pénz-
ügyi változások folyamatos  követését. 

Egyéb mun ka ágak
Rend sze re sen szol gá ló kántorunk (Dr.

Nagy Erzsébet) szolgálatát kell megköszön-
nöm, aki alkalmaink zenei szolgálatának foly-
tonosságát az elmúlt évben is biztosította.

Új szolgálati területre terelt minket
a Gondviselés, ez pedig az online-munka.
Jelesül: 2006 óta vasárnapi prédikációkról
audio-felvételek készültek:
https://tata.lutheran.hu/igehirdetesek_2020.html

Melyek most a covid-19 második hul-
láma óta  új formában is – youtube-video csa-
torna segítségével – meghallgathatóak.
„Ádvent-esti 5 percesek“ néven video-áhita-
tokat készítettem, melyekre igen sok pozitív
visszajelzés érkezett. Ezek megerősítették
ennek az új (igaz meglehetősen időigényes!)
szolgálatnak a hasznosságát, ezért erre a jö-
vőben folytatnom kell(ene).

Kapcsolattartás
Testvérgyülekezeti (finnországi, luxem-

burgi) kap cso la ta in kat idén – levelezési szinten
(e-mailek) – ápoltam. „Útkeresésben“ vannak
ők is, de most tudomásul kell vennünk: kü-
lönleges időket élünk...

Rep re zen tá ció
Olyan területe ez a lelkészi szolgálatnak,

ami egyre inkább erősödő elvárásokat tá-
maszt evangélikusságunk, de a testvér-egy-
házak hitéletében is. Így szá mos tár sa dal mi
ese mény re (pl. ökumenikus kenyéráldás, szente-
lések, megemlékezések) hív tak meg az el -
múlt esztendőben is, ahol kép vi sel tem
egy há zun kat, gyü le ke ze tün ket.  

Gyülekezetünk lelkiségét és információ-
áramlását segítő kiadványunkat örömmel
szerkesztetemm, mely idén több mint 70 ol-
dalon, mintegy 200 fotóval jelenhetett meg
– korrektoraimnak (Családtagjaimnak valamint
Tanczerné Jakus Emőkének) ezúton is köszönöm
munkájukat(!) – segítve ezzel a kapcsolattar-
tásunkat egymással, de sajnos ezek sem tud-
ták pótolni a személyes találkozásokból
fakadó diskurzusok lélekfrissítő örömét...

Titkos expediálási listánkban jelenleg min-
tegy 260 email-címre küldöm el *.pdf-formá-
tumban 8-12-20 oldalas hírlevél-újságunkat,

melyekre gyakran kapok inspiráló visszajelzé-
seket –, melyeket ezúton is köszönök.

Gyülekezeti honlapunkat – többnyire idő-
hiány miatt – ritkábban, csak a szükséges
mértékben frissítem, de „rendezgetem“, és
aktualizálom. Vasárnapi prédikációimat –
sikeres hangfelvétel esetén – igyekszem gyor-
san felmásolni honlapunkra: 

https://tata.lutheran.hu/

Anyagiak
Gyülekezetünk Vezetősége nevében is

mindenki áldozatkész támogatását köszö-
nöm! Működőképességünket korlátozó
anyagi nehézségünk nem volt – jóllehet más
gyülekezetekhez hasonlóan nálunk is a „persely-
pénz“ erősen lecsökkent – , de nagylelkű ado-
mányokkal segítették gyülekezetünket
többen is. Istennek legyen hála, az Adomá-
nyozóknak köszönet, a Gyülekezetre és Ado-
mányozókra szálljon Isten gazdag áldása!

Köszönöm minden Testvéremnek elvég-
zett munkában, anyagiakban megmutatkozó
egészéves támogatását! Isten áldása kísérje
mindenki felajánlását! Köszönöm azokat a
(szeretet)visszajelzéseket, melyek  erősítik
gyülekezeti szolgálatomat/szolgálatunkat.

Végül, de nem utol só sor ban,  kö szönöm
Fe le sé gem min den ne mű tá mo ga tását, ami vel
a szol gá la to mat, mint pap fe le ség 1988 óta hű-
ségesen se gí tette és segíti. 

Megvalósult projektek
– tervek

Jelentem, hogy március elején egyház-
megyei segítséggel (950.000 Ft) is „megtámo-
gatva“, márciusban végre hozzáláthattunk
gyülekezetünk elöregedett, több mint 25 éves
konvektorainak részbeni lecseréléséhez, s egy
modern kondenzációs kazánnal felszerelt
központi fűtés kiépítéshez.

Varga István testvérünk menedzselésének
köszönhetően végre elkészült a templomkerti
szerszámos-tárolónk. Hadd köszönjem meg itt
is Nagy István bokodi testvérünk egészéves
gondos templomkert-ápolását, a fűnyírást.

Ha az ÚRIsten erőt/tehetséget ad nekünk,
akkor talán az elkövetkezendőkben befejez-
hetjük a bibliaórás terem feletti padlástér
belső munkálatait is.

Tisz te let tel ké rem 2020. évi
lelkészi je len té sem el fo ga dá sát!
“Erős vár a mi Istenünk!”

Franko Mátyás ev. lelkész – Tata

Lelkészi jelentés 

Kazuálék – 2020
1 ke resz te lé si szol gá la tom (1 kisfiú)
volt  kistemplomunkban. 
6 esküvői szolgálat volt gyüle-
kezetünkben ebből 4-et én végez-
tem. (Ezekből csak 1 szolgálat volt a
kistemplomunkban a többi ún. “szabad-
térre kitelepült“ esküvő volt.)
6 te me té sem (5 férfi és 1 nő) volt. 
Temetések kivételével a kazuális szolgálato-
kat általában többalkalmas beszélgetések
előzik meg, mely találkozásokra (keresztelési
előkészítőkre és az ún. “jegyes-oktatásra”):
– hála Istennek(!) – az elmúlt években egyre
erősödik az igény.

Istentiszteleteket, közösségi alkalmakat – egyházi elöljáróink további intézkedéséig – nem tartunk.


