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Hírlevél

És láttam, hogy egy másik angyal repül az ég
közepén: az örök evangélium volt nála, és hir-
dette azoknak, akik a földön laknak, minden nép-
nek és törzsnek, minden nyelvnek és nemzetnek;
és hatalmas hangon így szólt: „Féljétek az Istent,
és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének
órája; imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és
a földet, a tengert és a vizek forrásait!” Jel 14,6-7

Mindenkit megérint a Jelenések könyve... Van, akit
azért, mert Isten igazságos büntetésének ígéretét hiszi
bele, van, akit a szimbólumok gazdag, évszázadokon
átívelő értelmezésének lehetőségei ejtenek ámulatba, s
olyan is van, aki hatalmi indíttatású, koncepciós írás-
nak tekinti. Tény, hogy ez a könyv az idők végezetével
foglalkozik - ezért olyan különleges a vonzása minden
időben.

Tény az is, hogy nincs olyan ember, akit ne hatna
meg önnön végességének időnkénti megtapasztalása
és lineáris létének kicsinysége. Aki még nem borzon-
gott bele Isten teremtett világának végtelenségébe, az
nem tudja átérezni porszem-életének múlandó szép-
ségét sem. Éppen ezért fontos, hogy értsük, s ne félre-
értsük az "örök evangéliumot"!

Luther kátémagyarázatait mindig így kezdi: "Istent
félnünk(tisztelnünk) és szeretnünk kell!" Aki rettegi az
Istent, az nem csak Istent, de embertársait sem képes
szeretni, nemkülönben önmagát se... Hiába a relatíve-
jólét a világ fejlettebb országaiban, mégis milliószám
boldogtalanok az emberek, s küzdenek nap, mint nap
önmagukkal! Az okot a világban, talán még a
JóIstenben is látni vélik, valójában a "hiba" bennük
van. Az ember - ma divatos szóval élve - önértékelése
nagyban függ attól a világtól, amiben él, a kérdés mégis
az: az micro-világ, amiben leéljük az életünk 95%-át,
azt milyenné alakítjuk? Teszünk-e bele elég szeretet,
hogy megváltozzék vagy csak kihasználni akarjuk

ó
Októberi alkalmaink

Október 10.
Házasság és tolerancia
Nagyszerű lehetőségek és láthatatlan
csapdák a legszorosabb emberi
közösségben. Házasság-modellek és
a keresztény család.

Október 17.
Jézus és az intolerencia –
avagy mennyi vallást bír el egy
(modern) demokrácia?
Szabadságjogok és szekták...
Vallási türelem - régen és ma.
Tüzet és kardot hoztam erre a
világra... A döntés szabadsága és
választás kényszere.

Október 24.
Reformáció és tole-
rancia
Istenthit és intolerancia.
Vallási türelmetlenség
és politika. Az ellenre-
formáció nyomában...

Reformáció hete
Október 27-31.

Vasárnap–Kedd: Református Imaház
Szerda–Csütörtök: Ev. Kistemplom

Az alkalmak este 6 órakor
kezdődnek, s október 31-én,

reformációi úrvacsorás
istentisztelettel zárjuk ezévi,

tatai reformációheti
alkalom-sorozatunkat.

Jöjjünk, s hivogassunk
másokat is!



mindazokat, akik körbevesznek
minket? Mert ha csak élvezni akar-
juk a kis- és nagyközösség előnyeit,
de viszontadni semmit nem aka-
runk, akkor megtagadjuk azt az
isteni programot, aminek beteljesí-
téséért jöttünk/jöhettünk le az
ÚRIsten akaratából erre a földre,
ebbe a korszakba...

Az életünk életminőségünket
befolyásoló nagy kérdései így vál-
nak végül istenkérdéssé. Istent
végérvényesen nem kerülhetjük ki,
Ő sem kerül el minket, életünkben
néhányszor, félreérthetetlenül
megszólít... Lehet, hogy valaki egy
életen át bújkál előle, de az út végén
Isten "ott van és vár". Az, hogy ez
életünk legnagyobb konfrontációja
vagy legcsodálatosabb találkozása
lesz-e, az attól függ, vajon tudunk-e
itt a földi véges dimenziónkban
önmagunkat és másokat építve,
emelve örülni, hálát adni, s szeret-
ni vagy amit Isten kegyelmesen
elkezdett bennünk, azt lerombol-
juk?

Aratási hálaadó
oltárunk...

“Minden jó adomány és tökéletes
ajándék, onnan felülről, a világos-

ság Atyától száll alá.” Hála érte!

Gyülekezetünk honlapcíme:
http://tata.lutheran.hu

Gyülekezetünk honlapja
naponta frissül!

“Netpercesek” rovatunkban
reggelenként lelki útravalót

találhatsz!

1% – Adományok
Tatai Evangélikus Kistemplomért
Alapítvány számlájára:

293,653 Ft-ot
utaltak támogatóink az 2012-es
esztendőben. Köszönjük nekik!
Köszönjük Testvéreink egyház-
fentartói járulékainak rendsze-
res fizetését, s az egyéb
adományaikat is! A JóIsten
áldása legyen az adakozókon, s
a megadományozott gyülekeze-
tünkön!

Kedves Testvéreim!

Az elmúlt évek anyagi szűkössége
sajnos nem tette lehetővé, hogy a

több mint egy évtizeden keresztül
évenként 2-3 alkalommal, rendszere-
sen megjelenő “Lutherrózsa” újsá-
gunk megjelenjen. A hatékonyabb
információ-áramlást ezidőben az
internetes honlapunk segítette, de ez
a medium nem mindenkihez jutatta el
híreinket...

Éppen ezért egyházközségünk veze-
tősége úgy döntött, hogy igyek-

szünk havi rendszerességgel, minden
úrvacsorás vasárnap (hónap első vasár-
napja) megjelenni egy A4-es lapon, s
néhány rövid összefoglaló
cikkben/gondolatban szeretnénk fel-
hívni Testvéreink figyelmét az előt-
tünk álló alkalmakról, illetve
tájékoztatjuk Testvéreket az elmúlt
időszak fontosabb eseményeiről.

Reménységünk szerint hírlevelünk
így eljuthat majd azokhoz is, akik

csak ritkábban tudnak alkalmainkon
résztvenni. Már most kérem testvére-
ket (s majd hirdetem is!), hogy aki a hír-
levelet emailben szeretné megkapni,
az ezt nálam egy mailben jelezze! A
“terjesztésben” számítunk Testvérek
tevékeny közreműködésére is, azaz,
ha valaki tud a közelében élő evangé-
likusról, az dobja be a postaládájába
ezt az információs lapocskát!

Októbertől – kísérleti jellegel - új
alkalmakat is szeretnénk terem-

teni közösségünk megerősítésére,
mely tervekről, és a
megvalósítás mene-
téről  október havi
Hírlevelünkben ol-
vashatnak.
Addig is szeretettel
várjuk alkalmainkra!
“Erős vár a mi
Istenünk!”

Rövid-hírek
1) Luxemburgi testvérgyülekezetünk
igzagató lelkésze Karl Georg
Marhoffer Szept. 4-7. közöttt meglá-
togatta a lelkészcsaládot. A győri,
budapesti, s egy Herend-i kirándulása-
ink mellett megbeszéltük testvérgyü-
lekezeti gondjainkat/örömeinket is. Az
előkészületek már “jó erővel folynak”
luxemburgi testvéreinknél, hogy
tavasszal újra alkalmat teremthessünk
szokásos ruhasegély-akciónkra. 

2) Joensuu-i testvérgyülekezetünkből
Matti Haunia nyugállományú lelkész és
felesége, Henna, villámlátogatás tettek
a lelkészcsaládnál szept. 22-23-án.

3) Presbiteri ülést tartottunk szep-
tember 24-én, melyen átbeszültük a
parókia felújításának záró folyamatát,
gyülekezetünk anyagi helyzetének
nehézségeit - lelkészi fizetésel négyhónapos
“lemaradásban”vagyunk -, s Kistemplomért
Alapítványunk módosítását is. (Ez
utóbbinak támogatási cél-körét sze-
retnénk kibővíteni, hogy gyülekeze-
tünk működéséhez szükséges tárgyi
feltételek biztosítása zökkenőmente-
sebb legyen.)

4) Elkezdődtek a hittanórák.
Jelentem: 6 csoportban, heti 8 órában:
4 óra gimnáziumi, 4órában gyülekeze-
ti, fakultatív hitoktatást tartok.

5) Gyülekezetünk kántorával a
Szombathelyi Evangélikus Gyülekezet
nagyszerű rendezésében, szeptember
21-én egésznapos Regionális
Férfinapon – előadókként vettünk
részt. (Képen: Koháry Ferenc egyesület
vezető lelkésze kezdő áhitatot tart.)


