
Éljetek méltón ahhoz az elhíva-
táshoz, amellyel elhívattatok,
teljes alázatossággal, szelídség-
gel és türelemmel; viseljétek el
egymást szeretettel, igyekezze-
tek megtartani a Lélek egységét
a békesség kötelékével. Ef 4,1b-3

Méltóság... Manapság sokat
hallhatjuk ezt a szót - politikai
programbeszédekben is. Nem

csak itthon, külföldön is. Emberi mél-
tóságra hivatkozva vonultak be Irakba
is, imperialista érdekek szolgálatában
a könnyen kitermelhető olajért, de
amikor adókat emelnek, hogy még
több pénzt költhessenek hiábavalósá-
gokra, akkor is az ember méltóságtel-
jesebb jövőjét vizionálják... s ez olyan
méltatlan! De, amikor világ édesvíz-
készletének több mint 80%-át magán-
tulajdonú, globális befolyással bíró

konszernek bitorolják, s tűzik zászla-
jukra, hogy: "A tiszta víz mindenkinek
jár!" (Értsd: 1 Euroért vehetsz 1liter
vizet, amit az Isten minden élőnek
ajándékozott!) -, akkor csak
arra lehet gondolni: Ez nem
egyszerűen méltatlan az
emberi fajhoz, még nem is
profitéhségből táplálkozó
gonoszság... ez maga az
istentelenség! (Ha nem
fegyverekre, hanem utakra,
csatornákra, megújuló
energiaforrások terjesztésé-
re áldoznának, akkor még
ezt a joggal háborgó Földet
(természeti katasztrófák
sorozata) is könnyen kezel-
hetnénk...

De nem! Háborúság van... Nemzet
nemzet ellen acsarkodik - ezt úgy hív-
ják mostanság, hogy "gazdasági ver-

seny"... S hogy ez mennyire nem a
kölcsönös előnyök alapján működik,
azt a gazdaság elengedhetetlen kény-
szerszereplői - a 'melósok' ismerik

(szenvedik el) legjobban.
De háborúság dúl a pár-
tok között is, sőt a brüs-
szelista halljakendek és a
tagországok között is...
"Meg kell menteni az
Európai Úniót!" - kiabál-
ják -, s mindenekelőtt: az
Eurót!!!

Sajnos háborúság dúl
a családokban - már ahol
működik ez az "ósdi"
modell. Egyesek ugyanis
nem családban, hanem
HÁZ-tartásban gondol-

kodnak, az viszont fenntartható
akkor is, ha egy "modern családban"
több apuka vagy több anyuka is van,
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Gyülekezetünk honlapcíme:
http://tata.lutheran.hu

Gyülekezetünk honlapja
naponta frissül!

“Netpercesek” rovatunkban
reggelenként lelki útravalót

találhatsz!

Alkalmainkra
mindenkit szeretettel

várunk. Jöjjünk, s
hivogassunk
másokat is!

Erős vár a mi
Istenünk!”

Rövid-hírek
Február hónapban a csöndes, böjti

időszakra való felkészülés jegyében
telt gyülekezeti életünk. Készülünk a
számvevőszéki vizsgálatra, s a március
11-iki zárszámadó presbiteri ülésünkre. 

Részt vettünk 100. életévében
elhunyt, Bakonyi Dezső református

lelkipásztortestvérünk  szomódi
temetésén, akinek unokáját, Kabos
Balázst gyülekezetünkben, közös szol-
gálattal konfirmáltuk – 2002-ben.

Jelentem, hogy a Tatai Református
Gimnáziumba a 2014/15-ös tanévre

két evengélikus tanuló jelentkezett.  

1% – Adományok
A Tatai Evangélikus Kistemplomért

Alapítvány számlájára:

293,653 Ft-ot
utaltak támogatóink az 2012-es
esztendőben. Köszönjük nekik!

Sajnos nem felelünk meg, ill.
nem is tudunk megfelelni a

közhasznúság törvényi előírásai-
nak, így az alapítványunkat kénytele-
nek vagyunk megszüntetni s ezzel a
továbbiakban a LEHETŐSÉG IS
MEGSZŰNT, hogy adónk 1%-át
kistemplomunk javára felajánlhatnánk.

Fontos!
Tatai Evangélikus

Kistemplomért
Alapítványunk

Megszűnt!

aki nem feltétlenül kell
hogy különneműek legye-
nek... Nyugati protestáns
egyházak közül jónéhá-
nyan már "nyitottak" az "új
rend" felé, s megáldják az
azonosneműek "házassá-
gát" is. S ha valaki azt gon-
dolná, hogy a más nemi
identitással megvert
embertársaim nyomorúsá-
gán élcelődnék, szeretném
leszögezni: Nem csak két
ember kapcsolatában, de
mindenhol, ahol elvetik a
normákat, ott burjánzani
kezd az abnormalitás!

Ez bizony így volt régen,
s így van ma is... az
Egyházban is! Ha nincs
normalitás, rend, akkor
van helyette abnormali-
tás/rendetlenség. Ezért
buzdítja Pál az efezusi gyü-
lekezetet alázatra, szelíd-
ségre, türelemre, szeretetre
és egységre - mert ezek hiá-
nyoztak, de legalábbis nem
voltak kellő súlyban jelen a
gyülekezeti életben! A
rendcsinálás egyszerisége
mindig vonzóbb, elfoga-
dottabb gyakorlat, mint a
rend megtartásának folya-
matossága, a normalitás
melletti szakadatlan elkö-
telezettség. Más út azon-

ban nincs a krisztusköve-
tők számára, csak ez az egy
út a "jézusi normalitásé",
az áldozatrakész szereteté.
Rajongani Jézusért mindig
könnyebb, mint követni
Őt... ezért mértéknélküli a
lelkesedés Jézusért, mint
személyért, s ezért annyira
népszerűtlen az Ő követés-
rehívó tanítása - lásd Hegyi
Beszéd!

A választás azonban
nem az égiek kezében van,
hanem a mienkben.
Döntésünk jutalma nem
marad el... ebben az egy-
ben abszolút biztosak lehe-
tünk!

Imádkozzunk!

URam! 
Add, hogy ne csak szóljuk,
de cselekedjük is mindazt,
amit evangéliumod által

szívünkre helyeztél!
Ámen

Ez volt gyülekezeti
honlapunkra,

2014. február 19-idikére írt 
1932-dik reggeli áhitatom...

Bátorításokat,építő-javító
kritikákat/visszajelzéseket

itt is – és újra –, köszönöm! 
fm

Támogatás
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Evangélikus Egyházközség  Tata 
számlaszáma:

63200119-14926282
Egyházfentartói járulékát,

adományait itt is tudjuk fogadni.
Támogatását köszönjük!

Márciusi alkalmaink
március 6.
Aztán érted-e, amit mondasz?
A hívő életben gyakran használt
szavaink, képeink, hasonlataink
helytállósága... Értelmezési
nehézségek és fogalomtisztázás!

március 13.
Vallásos kultúra
– kultúrált vallás?
Vallásos válaszok spirituális
igényekre. Kultúrában, kul-
túrával vagy anélkül?

március 20.
Csapás vagy kihívás?
A  21. századi “új ateizmusról” a
Biblia fényében. Mítikus-, vagy
tudományos teológia?

március 27.
Tanító vagy tévtanító?
Mit jelent a tanítványság... s mikor
válik mutatványossá a tanító?

Szeretettel várunk
minden érdeklődőt!

NikANikABibliaÓra

BibliaÓra

azok számára, akik szeretnék

alaposabban megismerni a keresztény

tanítás alapigazságait


