Lutherr zsa

A Tatai Evangélikus Egyházközség hírlevele, amely az információáramlást és a lelkiséget kívánja segíteni. Alapítva Urunk 1992. esztendejének adventjében.
Megjelenik havonta. Kapják a gyülekezet tagjai és Tata vonzáskörzetének evangélikussága – valamint az érdeklõdõk. Készült: 400 példányban.
Kiadó/Szerkesztõ: Franko Mátyás tatai evangélikus lelkész TEL./FAX: 34-487-834 Drótpostacím: frankom@freestart.hu

„Így történt...“
zázmilliók köszöntik egymást
ezen a hétvégén az õsi keresztény
üdvözléssel:
„Jézus
feltámadt!“, melyre a válasz így hangzik: „Valóban feltámadt!“
A zsoltárban azt olvashatjuk: „Boldog az a nemzet, akinek Istene az
ÚR...“ – de manapság egyre kevesebben értik az ige üzenetét. Valljuk be,
szûkül azoknak a köre, akik keresik a
végsõ válaszokat a végsõ kérdésekre.
A többség megelégszik – sokszor idõi
kényszer miatt – a felületességgel,
félinformációkkal vagy
féligazságokkal. Egyre
kevesebb azon édesapák
és édesanyák száma is,
akik ha gyermekeik felteszik a kérdést: „Mi is
az a húsvét?“, kielégítõ,
hiteles választ tudnának adni. Mi ennek az
oka? Elsõsorban az életstílus, ami nyomorítja
kommunikációnkat. Ki
kell mondani: a hiteltelen szavak a hiteltelen
életbõl származnak!
A
válaszadásban
segíthet egy film, mely
már „látatlanul“ is megosztotta az
embereket és nagy port kavart fel.
Egy bizonyos, Jézus állásfoglalásra
akar eljuttatni minden embert, s
életének, halálának, feltámadásának
egy-egy
hiteles
elbeszélésemegfogalmazása
olykor
nagy
segítséget nyújthat. II.
János Pál pápa miután
megnézte a filmet, ezt
mondta: „Így történt“...
Válaszkeresésünkben
elõször is Isten adományait
vegyük számba! Élet, szeretet, béke, öröm, harmónia,
világosság,
értelmesség.
Csodálatos szavak, melyeket csak áhítattal lenne szabad ajkunkra venni. Sajnos
mára az áhítat negatív
csengésû szóvá vált, mert
áldozatot kíván tõlünk, s ez a profit-,
eredmény-, siker-orientált ember-világunkban nem kedvelt. Ha már a
kor-szerû menedzser-ideológia átprogramozta agyunkat, szívünket, életün-
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ket, akkor látásunk szerint „helyén
vannak a dolgok“: vagyis az áhitat a
templompadokba tartozik...
Így jutottunk el oda, hogy az Istennek semmi keresnivalója nincs az életben. Kiszorult. Nem tényezõ. Ennek
persze meg is lett az eredménye.
Nincs ott a szent Isten a hétköznapokban? Bizony nincs! Így nem
lát(hat)ják a gyermekek kicsiny koruktól fogva, hogy az édesanyák keresztet vetnének a kenyérre mielõtt
megszelik... Nem látják késõbb tinédzseres kritikával azt
a boldog örömöt sem
szüleik tekintetében
egy-egy vacsora-közösségében: igen, mi
család
vagyunk,
hiszen a többség
csonka családban él.
A kívánatos szép helyett pedig a képernyõ
agresszivitása
formálja életüket...
És konkrétan: Tényleg, miért is kell négy
nõnek ringbe szállni,
hogy püföljék egymást a vizuális média
„nagy nyilvánossága“ elõtt? Azért,
hogy egyre többen (el)higgyék: Krisztus egyházának a programja csakis az
lehet, hogy „lenyúlja“ a világot...
„Az ember elfordult Istentõl. Ennek következményei vannak: halál,
egoizmus, veszekedés, háború, depresszió, káosz, sötétség,
üresség. Ki kell mondani: a
világ tévúton jár!
Emlékezzünk
Noéra,
akit fedhetetlennek és igaznak tartott nemzedéke, pedig õ csak normális életet
élt... A körülötte lévõ világ
viszont úgy elaljasult, hogy
Noé mintegy automatikusan „szentté“ magasztosult...
Mi tehát húsvét örömhíre, üzenete? A feltámadás!
A titok, az Isten titka. Bármennyire is
szeretne az ember Isten nélkül kiteljesedni – ez nem lehetséges. A sok vallási forma is azt mutatja, az emberek
keresik Teremtõjükkel a kapcsolatot.
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2004. Húsvét
Túri Klára

Intuíció
Borítsa hó a sziklás hegyeket
Csupasz platánok alatt a tavasz
Napsugara pelyhedzi már a jeget
Fejszénk egy gondot a szegre akaszt
Olvad telünknek zord emlékezete
Hideg sziporkái ezerkilencszázötvennégy...
Esztendejének várában szerte veszve
S a fal mellett egy hóvirág kidugta a fejét
Hírmondóként most néma platánok súgnak
A parki lenge szél országos tavaszról beszél
Fakadt rügyek virág-gyönggyel bújnak
(Míg piros-fehér-zöld gyûrût bújtat a tél)
Tatai platán évgyûrûje körül az ibolya
Kék szemét ezerkilenszázötvenötre ha nyitja
S dönög kutatva a park ezer bogara
És hangját elsõként a nyitnikék pirkantja:
Új évszakot nyit szépséggel az ember
(Pillanatokra bár csak, de) harmónia zeng
Teremtõ a teremtett dacos arcára verte
És kipiroslott a száj! Szabadságért eseng...
De miért keresnék, ha nem lenne rá
szükségük?
Az embernek kell az Isten! Megtapasztalhatóan, élhetõen, lélekbezártan, titokzatosan is, ami a Szentlélek
munkája. A megismerés teljessége
azonban csak egyetlen módon lehetséges. Úgy, ahogyan az Isten adja: hit ál(gör.
meta
tal.
A
metódus
hodosz=hozzávezetõ út) a Krisztus, azaz
Isten báránya. Ez húsvét örömhíre.
Az útat, azaz Krisztus igazságát az
Élet Isten-adta voltát, a feltámadás
csodájával pecsételi meg a Teremtõ.
Az ember élete folyamán valamikor
beleütközik ebbe a „botrány-kõbe“...
Nos, ilyenkor kell választ adni: igen
vagy nem, mert „a langyosat kiköpi a
száj“.
Húsvét van, a feltámadás örömünnepe. Az Istennel való (újra)kezdés
legnagyobb lehetõsége ez. Az õsegyházban – hosszú elõkészület után –
csak ilyenkor kereszteltek felnõtteket. A legnagyobb ünnep, Istenheztartozásunk jele, Krisztus-hitünk
megvallásának helye a húsvéti istentisztelet. Erre hívogatok mindenkit,
hogy áldást nyerjünk mindnyájan!
Franko Mátyás

ebruár utolsó napján, vasárnap délután négy órakor gyülekezetünkben a Kolostor
együttes lépett fel, mintegy ötvenperces mûsorával. A rendkívül igényesen összeállított programban
versek és hangszerekkel kísért dalok váltották egymást. Jelen sorok
írója is nehéz szívvel kezdte el áhítatát – a szeretetvendégség ugyanis
egyházzenei áhítatként került meghirdetésre –, mert õt magát is magával ragadta az Istent-dicsõítõ énekek szép elõadásmódja.
Sokak véleményét adom most
közre, amikor elmondom: rendkívüli öröm volt látni és hallani a Kolostor együttes lendületes mûsorát. Az
éneklõ arcok mosolyában nemcsak
a fiatalság derûje, hanem a tartalmas, felelõsségteljes életre készülés
akarása is felcsillant. Igazi csapatmunka, felejthetetlen élményt nyújtó Istent dicsérõ alkalom volt mindannyiunk számára.
A koncertet szeretetvendégség
követte, kötetlen beszélgetéssel a
felajánlott finomságok mellett.
Hadd köszönjem meg a Kolostor
együttesnek – itt a Lutherrózsa hasábjain is – hogy közénk jöttek. Az
ökumenikus felállású, középiskolásokból, fõiskolásokból és egyetemistákból álló együttesnek további szép
sikereket és Isten gazdag áldását kívánjuk! Abban a reményben búcsúztunk el tõlük, hogy a jövõben
keressük az alkalmat/lehetõséget,
hogy újra hallhassuk a Kolostor
együttes istenes, szép énekeit.
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Kolostor-i hangok

Gyermekek
karácsonya
– Egy megkésett képriport –

HÍREK

D Rakó Balázs RakóMicsinai
Evelin
Irén

ecember 26-án a keresztség szentségékistestvében részesült
és
gyerrünk,
meke. A keresztszülõk feladatát Rakó László és Persisch Noémi vállalta magára. Az
Úristen segítse az egész családot, hogy
Evelin egyházunk Urának dicsõségére, embertársainak javára és szüleinek örömére
fussa meg életének szép pályáját!

Barátaink
Vértesszõlõsön

NAGYHETI
alkalmaink
ápr. 8. Nagycsütörtök
du. 6 óra istentisztelet

ápr. 9. Nagypéntek
du. 6 óra istentisztelet

ápr. 11. Húsvét ünnepe
de. 10 óra istentisztelet + úrv.

ápr. 12. Húsvét 2. ünnepe
de. 10 óra istentisztelet + úrv.

Jöjjünk és hivogassunk
másokat is!
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anuár 19-25. között megtartottuk református és katolikus testvéreinkkel együtt
az ökumenikus imaheti alkalmainkat. Az
imahét kezdetén (vasárnap) a kapucinus
templomban, csütörtökön pedig a naszályi
reformátusoknál szolgáltam.
ebruár 29-én a Kolostor együttes részvételével egyházzenei áhítatot tartottunk. (Lásd a képriportot!) A „teltházas“
alkalmat szeretetvendégség zárta. Köszönöm mindenkinek a süteményeket ill. az
egyéb felajánlásokat!
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Ádvent, Karácsony tájékán néhány alkalommal meglátogattam egy
kedves,
családias
kisközösséget
Vértesszõlõsön. Szeretettel fogadtak,
én is szívembe zártam õket. Olyan
gyerekek közössége õk, akikre a sors
nehezebb utat rótt a család mindennapos szeretetének hiányával.
A hiányt lelkiismeretes gondozók
a Gyermekvédelmi Intézet felügyeletével igyekeznek pótolni. Most húsvétkor is meglátogatom õket. Akik támogatják/támogatnák ezt a caritatív
munkát (pl. egy torta elkészítésével),
kérem keressenek engem.

Minden Testvérünknek
kegyelemmel teljes
áldott húsvéti ünneplést
kívánunk!
Gyülekezetünk Vezetõsége
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Hôszigtelô alapvakolatok,
csemperagasztó rendszerek
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Dr. Nagy Erzsébet
belgyógyász szakorvos,
hagyományos kínai orvos
Tata, Váralja u. 2.

Tel.: 34/487-834

Csak elôzetes
bejelentkezés alapján!

Ült a Számvevõszék
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árcius 21-én közgyûlést tartottunk. A
lelkész
beszámolóján
túl
Németh
László
meghallgathattuk
gondnok, valamint Szélesné Szabó
Teodóra pénztáros jelentését is. A
közgyûlés a jelentéseket elfogadta és
egyhangúlag megválasztotta presbiteri
póttagoknak Csizmazia György, Havran
Zsuzsanna és Hudákné Gröber Judit
testvéreinket.

EVANGÉLIKUSOKAT KERESEK!
Kérem mindazokat, akik tudnak a
környezetükbôl evangélikusokról, hogy
címüket jutassák el hozzám! – fm

Farkasházi Ferenc számvevõszéki
elnök vezetésével megtartottuk évi
rendes ellenõrzõ ülésünket. A
bizottság mindent rendben talált.
Stélesné Szabó Teodóra gyülekezeti
pénztárosunk egész évi munkáját
helyi lelkész – jelképesen – egy csokor
virággal köszönte meg.

