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Mi érdekel?
~ jegyzet az ember szabadságáról ~
Emberünk már többször járt annál a háznál, tudta, melyik
gombot kell nyomni. Ekkor végre sikerrel járt: a búgáson túl
emberi hang is megszólalt a kaputelefonon. Találkozásra azonban már nem került sor: a vonal túlsó végén levő nem kért a
gyülekezet közösségéből, Isten szavából, szabadítás híréből. Jó
volt ott, a kagyló mögött. Volt szabadsága épp elég.
Eddig nem is lett volna semmi különös, mindennapos dolog
ez. A kaputelefonok már csak ilyenek: nem szeretik a változatosságot. Egyszerű kivitel, megfizethető ár - három szót ismernek: családtag, haver, mérőóra-leolvasó. Felölelik ezzel társadalmunk teljes kapcsolat-rendszerét. Mi kell több ennél?
Emberünknek ezúttal inkább a jól megtalált, őszinte szívvel
mondott válasz ütött szöget a fejébe: Nem érdekel. És hosszan
töprengett utána: hát mi érdekel?

Érdekel a művészet? Mármint Isten képmásaként visszatükrözni a létezőt? Vagy ez nem érdekel, csak csinálnál valamit,
ami még nem létezik?
Vagy nem érdekel semmi? Akkor üdvözöllek: ez a te világod.
Azoké, akiknek mások mondják meg, hogy kicsodák, mit szeretnek, mit gyűlölnek, mit tesznek, mi érdekli őket és mi nem,
hol vannak és miért vannak - és mindezt úgy, hogy ezeket saját
gondolatukként élik át.
Végül egy szó annak, aki mégis szabadulni szeretne ebből a világból: a kaputelefonod és az éned nem fognak segíteni. E kettő
ugyanis csak saját magából tud kiindulni: azt tudja, amit beleprogramoztak. Hátasló vagy - mondta egy nagy gondolkodó1 .
- Ha akarod, ha nem: meglovagol téged valaki. Szabadságod
nem abban áll, hogy vezet valaki vagy magányosan mész saját
utadon, hanem abban, hogy aki vezet, az úgy szeret, hogy kiszívja a véredet, vagy úgy, hogy vérét adja érted.
schg
„Ha tehát a Fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek.” (János ev. 8,36)

Aristades athéni szónok levele
Hadrianus császárhoz. Kelt Kr.u. a 2. sz. elején

Érdekel a politika? Mármint áldozatosan figyelni a köz ügyeire
és fáradozni bennük? Vagy ez nem érdekel, csak egy szekrény
kell, ahol a többieket fiókokba pakolhatod, hogy azután indulataidat levezesd a fiókok borogatásával?
Érdekel az üzlet? Mármint kutatni embertársaid igényeit, keresni az összhangot köztük és a kezedben levő áru, szolgálat
között? Vagy ez nem érdekel, elég a pénzük is, bármi áron?
Érdekel az utazás? Mármint tanulni térben és időben távoli
testvéreidtől? Vagy ők nem érdekelnek, csak menekülni kellene valahová az életed egyhangúsága elől?
Érdekel a játék? Mármint közösen élvezni az életbe kódolt algoritmusokat, balesetveszély és egymás megsebzése nélkül?
Vagy ez nem érdekel, inkább bátorság híján itt éled át a való
életben elbliccelt élményeket?
Érdekel a tudomány? Mármint keresni, építeni és átépíteni a világ és benne testvéreid képét magadban? Vagy ez nem érdekel,
csak szellemi tekintélyt keresel saját vágyaidhoz?

„A keresztények ismerik Istent és hisznek benne. Megbékítik és
barátaikká teszik azokat, akik elnyomják őket, jót tesznek ellenségeikkel. Asszonyaik tökéletesen tiszták, leányaik szerények,
férfiaik tartózkodnak a törvénytelen házasságtól és minden tisztátalanságtól. Ha valamelyiküknek rabszolgái vannak, irántuk
tanúsított szeretetével ráveszi őket, hogy kereszténnyé legyenek,
s ha azok lesznek, válogatás nélkül testvérnek szólítják őket.
Szeretik egymást. Különösen segítik az özvegyeket meg az árvákat. Akinek van, zúgolódás nélkül ad annak, akinek nincsen.
Ha idegent látnak, lakásukba fogadják, és úgy örülnek neki,
mint igazi testvérnek. Ha valaki szegény és szűkölködő közöttük, s nincs fölös élelmiszerük, akkor két-három napig böjtölnek, hogy a szűkölködőt elláthassák a szükséges élelmiszerrel.
Lelkiismeretesen engedelmeskednek Messiásuk parancsolatainak. Minden reggel és minden órában hálát adnak Istennek, és
dicsőítik őt irántuk való jóságáért. Jócselekedeteiket azonban
nem harsogják a tömegek fülébe, hanem ügyelnek arra, hogy
senki se tudjon azokról. Így igyekeznek igazakká válni. Valóban
új nép ez, és van bennük valami isteni.”
Pogány ember írta ezeket a szavakat a pogány római császárnak, a keresztyénekről.
Sok idő telt el azóta, sokat fejlődtünk... Fejlődtünk?

1Szabad idézet Luther Mártontól (1483-1546)

MÚLTIDÉZŐ
A kántorképzésről
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A fóti otthonra (az épületre) talán nem térnék ki; kegyes
adomány volt ez az egyháznak az idős Mandák Mária által.
A kántorképzés szükségessége? Kiss János bácsi szerepe
benne. Az egyházi konferenciázásokat, táborozásokat nem
nézte jó szemmel az állam. Ám a kántorképzést tolerálta! Talán
az NDK kommunista pártjának útmutató tevékenysége miatt?
A kántorképzés kezdeményei 1944-re nyúlnak vissza. Ez
pedig a háború(k) előtti cserkészmozgalmakból eredeztethető.
Az egyházi éneklés megújítása! Ez volt a fő motívum. A
régi, ritmizálatlan éneklés monoton, urambocsá’ gyötrően
unalmas volta. A rétesszerűen elhúzott dallamok. A XV-XVI.
század világa. Ez még ma is fellelhető, leginkább református
testvéreinknél, úgymint:
Teee-beeen-neeed-bíííz-tuuun-keee-leee-ííí-tőőől-fooogvaaaa... Meg az idejétmúlt régi dallamok! Mííí-va-a-a-a-ajj-juuk hiszünkisten-beee’. Múzeumba vele!
Na, ez ellen irányult az éneklés reformja. A ritmizálás
bevezetése! A régi dallamok újraélesztése! Ennek álltak neki a
merész újítók. (Hafenscher Károly, Trajtler Gábor, a dallam- és
szövegszerkesztő bizottság) Nem is ment az olyan gyorsan,
igen nagy volt a gyülekezetek ellenállása! De az elszánás,
néhány jó szándékú és intelligens kántor, szelíd hangú lelkész
végül jó hírét kezdte kelteni az új stílusnak. Élen Trajtler Gábor
Deák téri kántorral, orgonaművésszel.
A templomi éneklés ünnepszerűvé tétele, amint volt ez Luther
és Bach idejében!
Az új énekek bevezetése. Az elmúlt száz év alatt felgyűlt
zeneirodalom! A legújabbak, az ifjúság által kedvelt énekek!
Ezzel volt (van?) a legtöbb baj. Mert ez a stílus tökéletesen
idegen a régi generációknak. Ez nem egy lassú, elmesélő
éneklés, ez egy pergő, igen ritmusos, szinkópás- szinkópásan
pontozott, jókedvű, élettel teli dalolás! Szegény buzgó lelkű
fiatalok! Amint a felszabadult néger rabszolgák életérzése
követendő példa lett a fiatalság számára, úgy nem lett ez
népszerű a szundikáló gyülekezetek körében...
De újult mégis, apránként elfogadták a ritmizált régi
dallamokat. A dallamot nem kellett megtanulni, talán ez a
könnyebbség volt az elfogadás vivője. Néhány új (frissen írt
korál) is bekerült a gyűjteménybe. Hová is? Ki merjük-e
mondani?
Az új énekeskönyvbe. Há, az új énekeskönyvbe!
A tengernyi régi dallamot, régi szöveget mind megszűrték,
vettek fel új dallamokat, fedeztek fel régi patinás dallamotszöveget. Kicsit merészen is... De hiszen így van ez, minden
reformba csöppen kis túlzás is, hogy aztán kiderüljön róla és a
határ meghúzódjon általa. A gyermek is mindig feszegeti a
határokat, szülei idegeire menvén gyakran megtapasztalja, no,
ezt már nem kellett volna, ezt már nem lehet.
Így vannak /voltak az újítók is ezzel?
A gyülekezetek is tanulnak általuk. Megfrissül az ének,
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A dátumokért, a pontosításért köszönet Trajtler Gábornak

újra szembesül az éneklő a szöveggel, újra átéli, magáévá teszi.
Az új énekeskönyv új kántorokat is kívánt, új, úgymond
fertőzetlen és jól képzett fiatalokat! Így került sor a módszeres
kántorképzésre, 1959-től. Hajh, kik is tanítsák ez új kántorokat?
Hajh, hol is folyjon a tanítás? Mennyi ideig is tartson?
Megannyi súlyos triviális kérdés.
Kiss János lett az atyamestere, az akkori fóti lelkész, Bohus
Imre bácsi [még él!] kántora.
Óh, cserkész mozgalom! János bácsi remek érzékkel ismerte
fel: a fiatalokat egymásra kell bízni! Persze nem ész nélkül.
Megtalálni azokat a kicsit idősebbeket, akikre a kisebbek
felnéznek. Legyenek ők a „szobaparancsnokok”, az előadók, a
tanítók.
Persze az orgonisták tanítása már tanult orgonistákat,
orgonaművészeket igényelt. Trajtler Gábor bátyánk
kezdeményezése az okleveles kántorság (egy téli tanfolyam
elvégzése) csekély, de létező eredménnyel járt, mert mindig
akadtak tanítók, akik egy-két hétre már csak az ellátásért is
vállalták az oktatást...
Öreg motorosként (kántorképzősként) úgy látom, a
Mandáknak nem is csak a kántorok képzésében volt szerepe.
Az az elfogadó, kényszermentes, tiszta érzület a
lelkészképzésnek is igen jót tett, mert sokan elvégeztük azóta a
teológiát is!
S mennyi játék, kajla bohócság volt ott!
(Például a vécére kiküldött cselló esete. Mert nem ám csak a
passzív ücsörgés, tessék hasznosan – gyakorlással – tölteni az
időt!)
És mennyi őszinte barátság és mennyi szerelem, házasság!
Felújításra került az épület maga is, oly sok idő után. Nem
csökkent rá az igény, hát eljött az ideje. A tetőtér beépítése, de
az egész épületszerkezet áttervezése! Egész normális épületet
csináltak belőle. Ráismerni még a jó öreg Madákra? Hát,
bizony kevéssé...
Az épület körüli park is nagyon más lett, az öreg jegenyék
kivágása miatt. Elöregedett fák voltak már...
Az új énekesköny bevezetése röviden taglalja a munkák
történetét is.
A kántorképzés pedig folyik. Évről évre! Mert senki ne
gondolja, hogy egy év alatt ki lehet képezni egy kántort! Tíz
tanfolyamon vettem részt s lettem utána kántora Szákszendnek,
tizenöt éven keresztül. Mit csináltál addig? – tették fel sokan
már eddig is a kérdést. Tessék megpróbálni! A pedál is igen
színezi a koráljátékot, a függetlenítése a két kéznek is miként a
kéznek és lábnak, aztán amíg Bachot játszana az ember, addig
nagyon peregnek az évek...
Bachot, ó Sebastian, mely műveidet is? A három sorban, négy
kulcsban kottázott műveid.
Becsüljük meg a kántorainkat! Sokak temérdek munkája
fekszik benne!
Cser Ákos

Gyülekezeti könyvtár
“Ismerjük hát meg, törekedjünk megismerni az Urat!”

(Hóseás 6:3)

A keresztény élet kiváltsága, hogy személyesen ismerhetjük Istent, és kapcsolatunk lehet a világ teremtőjével. Isten a mi apukánk, Jézus a mi barátunk és Megváltónk, a Szent Lélek a mi Vigasztalónk és bátorítónk.
A keresztény élet célja, hogy Istent olyan mélyen megismerhessük itt a földön, amennyire az csak lehetséges
egy emberi lény számára.
Az áprilisban létrehozott gyülekezeti könyvtár is éppen azt a célt szolgálja, hogy ösztönözze és segítse a
testvéreket személyes hitben való növekedésükben és Isten minél mélyebb megismerésében. A kölcsönözhető
könyveket különböző kategóriákba csoportosítottuk, hogy mindenki könnyedén böngészhessen a korosztályának és érdeklődésének megfelelő könyvek közt.

Kölcsönzési rend
Arra kérjük a testvéreket, hogy aki szeretne a könyvek közül kölcsönözni, töltse ki a könyvespolc oldalán kifüggesztett kölcsönzési nyilvántartást. Erre azért van szükség, hogy nyomon tudjuk követni, hogy éppen
kiknél vannak a kölcsönzött könyvek, és tudjuk, mely könyvek a legnépszerűbbek, hogy később ez alapján tudjuk kibővíteni a könyvtárat új olvasnivalókkal.
A kölcsönzési nyilvántartásra a következő adatokat kérjük vezetni:
1. A kölcsönzött könyvek előlapján olvasható háromjegyű azonosító szám
2. A kölcsönző neve
3. A kölcsönző elérhetősége
4. A kölcsönzés ideje
5. Kérjük jelölni a listán, ha a könyveket visszahozták a könyvtárba, illetve
kölcsönzési határidő hosszabítása esetén a hosszabítás dátumát.
A kölcsönzési határidő egy hónap, de természetesen van lehetőség a kölcsönzési határidő meghosszabítására
személyesen az istentiszteleteken vagy telefonon Vertényi Domonkosnál (06-20-824-7130).
A könyveket nem csak saját használatra lehet kikölcsönözni, hanem bátorítjuk a testvéreket, hogy vigyenek a könyvek közül érdeklődő ismerőseiknek, családtagjaiknak is. A könyvtár célja, hogy szolgálja mindazok épülését, akik igénybeveszik ezt a lehetőséget. Kívánjuk, hogy minél többen találjanak ösztönzést, segítséget és bátorítást ezáltal saját hitéletükben és lelki növekedésükben.
Riffer Zsuzsanna

Könyvajánló
Farkas Jánosné – Fehérke (gyermekkönyv)
Fehérke egy szívbemarkoló történet az elveszett juhról és a Jó Pásztorról. A hittanórákról ismerős történetet
életszerű helyzetben bemutatva, lehetővé teszi ez a könyv, hogy az olvasó teljes szívével átérezze és megértse
Jézus iránta való szeretetének szükségét és gyönyörű gazdagságát. A könyv elsősorban a fiatalabb korosztály, a
7-13 éves gyermekek részére íródott.
Charles Haddon Spurgeon – Isten ígéreteinek tárháza (napi áhítat)
Charles Spurgeon a 19. századi angol prédikátor Isten ígéretei gazdagságának felfedezésére hívja olvasóit, s
nagy bátorítást nyújt azáltal, hogy Istenre irányítja az olvasó figyelmét. Az év minden napjára egy-egy bibliai
ígéret rövid ismertetésével kíván segítséget nyújtani a napi csendességben, Isten dolgain és Igéjén való gondolkozásban és megismerésében. ’Isten ígéreteinek tárháza’ mindazok számára íródott, akik vágynak minden nap
időt tölteni Istennel, felfedezni Isten megígért áldásait, s ezáltal vigasztalást és bátorítást meríteni a mindennapokra.

Paul Little – Tudd, hogy miért hiszel (hitvedelem)
Hiteles forrás-e a Biblia? Valóban Isten Fia-e Jézus? Feltámadt-e Jézus a halálból? Van-e racionális értelme a
keresztény hitnek, vagy az egész csak önámítás? A tudomány igazolja vagy cáfolja a Biblia állításait? Ilyen és
hasonló égető kérdésekre ad racionális és tudományos választ Paul Little könyve a mindennapi ember számára
is könnyen követhető stílusban. Ez a könyv mindazoknak szól, akik legbelül küzdenek ezekkel a kérdésekkel,
de sosem merték nyilvánosan feltenni őket, attól félve, hogy a racionális válaszok megcáfolják hitüket. Mindazoknak, akik feltették ezeket a kérdéseket, de nem találtak kielégítő választ vagy nem is tudták, hol kutassanak
válasz után. Mindazoknak, akik ismernek nem hivő embereket, akiket éppen ezek a kérdések tartanak vissza attól, hogy higgyenek és bízzanak Istenben. Mindazoknak, akik még nagyobb magabiztossággal akarnak megállni és növekedni hitükben, megtalálva a válaszokat ezekre a fontos kérdésekre.

Kis Herceg és a Programozó
Utazásai során a Kis Herceg egy furcsa, kocka alakú bolygóra ért. A bolygón drótok, telefirkált papírok, félig telt kávéscsészék voltak szétszórva. A szeméthalmok közepén
egy borostás, szemüveges alak ült.
- Szia. Hát te ki vagy? - kérdezte a Kis Herceg.
- Pill, rögtön - válaszolta a férfi.
- Mi a neved? - folytatta a Kis Herceg, ugyanis ha egyszer
valamire kíváncsi volt, azt nem hagyta annyiban.
- A programozó vagyok. Mindjárt beszélhetünk, csak most
egy hibát keresek a logban - felelte az ember.
- Mi az a log? - kérdezte a Kis Herceg. Körbenézett, de sehol sem látott semmit, amire ez a szó illett volna.
- Mi az a log? Ismerem a szemétkupacot, látom a kávéscsészét és a drótokat is, de nem látok logot. Hol van?
A férfi hitetlen arccal fordult a jövevény felé.
- Te ugye a javításért jöttél? - kérdezte, és beletúrt egy paksamétába - Mindjárt megnézem a listát, szerintem a következő patch már tartalmazni fogja - és elkezdett a körülötte
heverő papírok közt kotorászni.
A Kis Herceg elbizonytalanodva nézte a Programozót,
ahogy az az egyik halom legaljáról kihalászott egy színes
filctollal összefirkált szöveget, és hümmögni kezdett felette.
- Mi az a log? - kérdezte megint.
A Programozó nagy levegőt vett:
- Nem tudom rendesen elmagyarázni egy felhasználónak,
de a program a hibáit egy naplóállományba írja, amit csak
az írás idejére zárol. Ezért aztán ha a rutin elszáll, akkor a
logban az abortálás előtti utolsó bejegyzésből tudjuk kitalálni a hiba pontos helyét, és ez segít a javításban. De ennek semmi köze nincs a patchhez, amiért jöttél.
- Te nagyon furcsán beszélsz - felelte a Kis Herceg. - Mi az
a felhasználó?
- Az emberek két részre oszthatók - válaszolta a programozó, miközben lehajtott egy fél csésze hideg, állott tejeskávét. - Azok, akik írják a programot, azok a programozók.
Akik csak használják őket, azok a felhasználók. Én is egy
programozó vagyok, és - mivel nem tudtad, mi a log - Te

valószínűleg felhasználó vagy. Milyen programot használsz?
- Nem használok programot. Van egy rózsám, és három
vulkánom. Ezek programok? - kérdezte a Kis Herceg.
- Nem, nem ezekre gondoltam. Tudod, mikor leülsz a gép
elé, és elindítasz valami szövegszerkesztőt, levelezőt, vagy
ilyesmit. A munkahelyeden, az irodában például.
- Nincs irodám. Egyszer találkoztam egy Hivatalnokkal, de
eljöttem a bolygójáról. Unalmas alak volt - felelte a Kis
Herceg.
- OK, akkor otthon, mikor szabadidődben benyomsz egy
játékot, az egy program. - magyarázott türelmetlenül a
Programozó.
- Szabadidőmben szeretem megnézni a napfelkeltét. Mindig úgy húzom a székemet, hogy épp lássam - felelte a Kis
Herceg - De az én bolygóm kerek, nem ilyen négyzet alakú. Milyen itt a napfelkelte? - kíváncsiskodott tovább.
- Nem négyzet, kocka. A négyzet az síkidom, a bolygóm
meg test - mondta a Programozó. - Az ilyen fogalmi zavarok miatt kevernek mindent össze a felhasználók, mert
képtelenek a legalapvetőbb szakkifejezéseket is megjegyezni. Meg hogy kockás füzetnek hívjátok a négyzethálósat, az agyam száll szét ettől is.
- Milyen itt a napfelkelte? - kérdezte újra a Kis Herceg,
mert nem szokott eltérni a tárgytól.
- Mit tudjam én? - válaszolta a Programozó. - Nem szoktam látni, én olyankor dolgozom. Mondd meg a GL-ednek,
hogy a patch az esti upgrade-ban benne lesz, addig meg
hagyjanak békén, mert a debug magasabb prioritású task,
mint a support - és visszafordult a munkájához.
- Milyen barátságtalan figura - gondolta a Kis Herceg, és
otthagyta a bolygót.
Útközben azon tűnődött, vajon el tudná-e magyarázni a
Programozónak, hogy ő nem használ semmilyen programot, és mégis normálisan él, vagy hogy a Programozó képes lenne-e elmondani neki, mi az a log, úgy, hogy megértse.
- Valószínűleg nem - summázta végül. - A fölnőttek nagyon-nagyon furcsák tudnak lenni.
Antoine de Saint-Exupery nyomán, ismeretlen szerző

Hasznos helyek a világhálón
Egyre többen vannak, akik használják, próbálgatják azt az egyre duzzadó, áttekinthetetlen információ-tömeget,
melyet Internetnek (~ „hálózatok közti hálózatnak”) vagy Világhálónak nevezünk. Ez a létesítmény az ember
által teremtett szabadság iskolapéldája: rajta minden nyilvános, minden elérhető és minden szabad. Olyan, mint
egy hatalmas piac, ahol mindenki kirakatba teheti, amit akar, és ahol minden megtalálható: hasznos és haszontalan, értékes és értéktelen, míves és vacak, és mindez ömlesztve, szabályok és előjogok nélkül.
Ebben a labirintusban sokan eltévednek és sokan csalódnak az olcsó, értéktelen információk útvesztőjében. Ez
lelki elszegényedéshez, beszűküléshez, igénytelenséghez vezethet. Itt közzéteszünk néhány internetes, virtuális
„helyet”, ahol tartalmas, értékes információhoz juthat, aki oda belép. Íme, álljon itt néhány példa, rövid ismertetéssel:
U www.lutheran.hu - Evangélikus Egyházunk központi honlapja. Ezen belül megtalálhatóak az
egyes gyülekezetek és egyházunkhoz tartozó intézmények honlapjai, egyházi névtár,
országszerte történt és tervezett események nyilvántartása naptár és az érintett intézmények
szerint, újságok (Evangélikus Élet, Harangszó), és sok más érdekesség, melyek felsorolására
itt most nincs hely.
U www.kereszteny.hu - Ökumenikus keresztény lapgyűjtemény. Böngészhetünk a
segítségével a keresztény egyházak honlapjai között, található itt sokféle szolgáltatás, lelki
táplálék, online Biblia stb.
U www.onlinehittan.hu - Evangélikus egyházunk tanítását, alapvető fogalmait, szokásait
bemutató, mindenki számára közérthető nyelven megfogalmazott, kép- és hanganyaggal
illusztrált gyermek- és felnőtt „hittan”.
U nyugat.lutheran.hu - Dunántúli Egyházkerületünk honlapja, az országos
lapon belül helyi események és szolgáltatások érhetők itt el.

U bolt.lutheran.hu - Az Evangélikus Egyház Luther Kiadójának elektronikus könyvesboltja.
Interneten keresztül lehet itt megvásárolni a kiadó budapesti könyvesboltjában kapható
árucikkeket. (Vásárolni érdemes a gyülekezeten keresztül, mert úgy kedvezményt adnak!)

www.parokia.net - Egy nagyon gazdag, sok érdekességet, mindig új és új információkat,
játékokat, lehetőségeket nyújtó, református kezelésben levő honlap.

U ifjusag.lutheran.hu - Egyházunk ifjúsági oldala, melyen megtalálhatók a fiataloknak
szervezett programok, táborok.

misszio.lutheran.hu - Egyházunk Missziói Központjának honlapja Nagy mennyiségű,
folyamatosan frissített írásos és hanganyagok vannak itt, melyek mind saját részre, mind
rokonoknak, ismerősöknek „ízletes” lelki táplálékot jelenthetnek.
U evangelikus.lap.hu - A Startlap portál keretein belül az evangélikus és evangélikus
vonatkozású internetes oldalak igényes, teljességre törekvő gyűjteménye, magyar és
nemzetközi szinten.

HÍREK, ESEMÉNYEK
Kedves Szülők, Gyerekek, Ifjak!
Tele van a nyár táborokkal. Evangélikus táborokkal is. Ízelítőül csak néhányat közlünk itt - bővebb információ
róluk a lelkészi hivatalban és az interneten található (ifjusag.lutheran.hu).
Milyen tábor lesz?

Mikor lesz?

Hol lesz?

Mennyibe kerül?

Országos Természetvédő Tábor

június 17-23.

Szokolya-Királyrét

13.000 Ft

Országos Sporttábor

június 24-30.

Bonyhád

18.000 Ft

Országos Zenei Tábor

június 24-30.

Bonyhád

19.200 Ft

Országos Ifjúsági Konferencia

július 1-7.

Révfülöp

17.400 Ft

Országos Ifjúsági Konferencia

július 1-6.

Telekgerendás

11.000 Ft

Országos Művészeti Tábor

július 9-14.

Békéscsaba

25.000 Ft

Országos Vezetőképző Tábor

július 8-14.

Gyenesdiás

15.000 Ft

Országos Természetjáró Biciklis Tábor

július 13-17.

Őrimagyarósd

16.000 Ft

Országos Hagyományőrző Kézműves Tábor

július 15-22.

Kőszeg

17.500 Ft

Országos Íjász-Hagyományőrző Tábor

július 15-22.

Szügy

6.000 Ft

Országos Egyetemi Gyülekezeti Találkozó

július 22-25.

Országos Médiatábor

július 22-28.

Gyenesdiás

15.000 Ft

Országos Gyerektábor

augusztus 5-11.

Piliscsaba

12.000 Ft

Országos Természetjáró Tábor

augusztus 19-25.

Nagybörzsöny

12.000 Ft

Országos Fiatal Felnőtt Konferencia

augusztus 19-26.

Balatonszárszó

23.100 Ft

Országos Színjátszó Tábor

augusztus 19-25.

Szeged

15.000 Ft

Csákvár, Fehérvár, Tatabánya, és környékeik
Hittantábor

július 8-14.

Nagyveleg

11.000 Ft

Fejér-Komáromi Egyházmegyei Ifjúsági
Nagytábor

július 29 augusztus 4.

Nagyveleg

11.000 Ft

Fejér-Komáromi Egyházmegyei Zenei Tábor

július 22-28.

Csákvár

10.000 Ft

KIE sporttábor

Augusztus 5-12.

Nagyveleg

11.500 Ft

Gyülekezetünk alapítványa (Tatabányai Evangélikus Alapítvány) az idén is támogatja a táborozó fiatalok részvételi költségeit.
Bővebb tájékoztatás kérhető a lelkészi hivatalban, illetve az adott tábor táborvezetőitől.

U

U

U

U

U

U A tatabányai református és evangélikus gyülekezetek héttagú
küldöttsége
utazott
Aalenbe
március
30-tól
április
1-ig,
testvérgyülekezetünkhöz: nyugdíjba vonult Erich Haller esperes, az aaleni
gyülekezet vezető lelkésze. A nagyszabású ünnep keretében kulturális és
megemlékező est volt a gyülekezeti házban, illetve részt vettünk a
nyugalomba vonuló lelkész búcsúistentiszteletén, valamint a Martinskirchei közösség virágvasárnap délelőtti ünnepén.

U Közegyházi események, melyekre gyülekezetünk tagjai eljutottak az elmúlt hetekben:
V Egyházkerületi missziói nap, Győr: az országban három helyszínen, azonos időpontban és
témával, hasonló programmal került sor a hagyományos pünkösd előtti missziói napra. Témája: új
kezdet – saját életünkben és gyülekezeteink, egyházunk sorsában.
V Egyházmegyei nap, Bakonyszombathely: a hagyományos nagyvelegi pünkösdhétfői alkalom
megújított változata volt ez, új helyszínen. A közös istentiszteleten és a sok-sok személyes
találkozáson túl rövid beszámolókat hallgattunk-néztünk meg: egy sárbogárdi missziós sorozatról, a
lajoskomáromi szeretetszolgálatról, a tatai internetes misszióról, a bakonycsernyei
gyermekmunkáról.
V Férfimissziós konferencia: Vertényi Domonkos és Juhász
Dénes (mint a konferencia „benjáminja”) piliscsabán vett
részt egy egyházunkban új kezdeményezésen: a gyülekezeti
férfi-munkát célul kitűző és koordináló konferencián.
Ezen lelkesedve tervezzük egy férfikör megalapítását: július
7-én, szombaton 14 órakor várjuk az érdeklődő fiúkat,
férfiakat
egy
baráti
összejövetelre,
focimeccsel,
bográcsolással. A részletekről érdeklődni lehet a lelkészi
hivatalban vagy Vertényi Domonkos gondnoknál.
U Május végével lezártuk a gyülekezeti bibliaórák és filmklubok sorát. Ha Isten éltet, szeptemberben
folytatódnak ezek az alkalmak, megállapodás szerinti rendben. A bibliaórákon húsvét és pünkösd közt
elolvastuk Pál apostol Filippi levelét, s beszélgettünk minden alkalommal a levél nyomán személyes
hitünkről, kérdéseinkről és örömeinkről.
U Gyülekezetünk életével kapcsolatos képeket, írásokat köszönettel fogadunk. Másolás, digitalizálás után
visszaadjuk őket tulajdonosuknak. Köszönjük mindazoknak, akik már rendelkezésünkre bocsátottak
ilyeneket.
U Továbbra is várjuk olyanok jelentkezését, akik szívesen kitennék a Lámpás újság példányait
irodájukban, üzletükben, hogy a betérők vihessenek belőle.

REMÉNYSÉGROVAT
AKIK GYÜLEKEZETÜNKBEN 2007. MÁRCIUS 4., BÖJT 2. VASÁRNAPJA ÉS JÚNIUS 3., SZENTHÁROMSÁG
VASÁRNAPJA KÖZÖTT ELHÍVÁST KAPTAK…
... a keresztségben Isten országába:
április 14. Takács László Márk
május 20.

Horváth Gergő

Szárliget

Hegedűs Hajnalka (rk.) és Takács László (f.k.)

2Sám 22,29

Bicske

Szabó Erzsébet (ev.) és Horváth Ottó (ev.)

1Pt 4,7-11

 ... Isten szerinti életre a házasságban:
május 26.
<

3

Csővári Anett, Tatabánya-Budapest, ev.

Rózsa Gábor, Budapest, f.k.

Rm 15,5-6 3

... az élet és halál Urától:
március 22.

Kánai János

63 évesen

Rm 6,7-8.11

május 18.

Kiss Imre

78 évesen

Zsolt 27,10

május 29.

Lendvai Henrikné sz. Rohmann Erzsébet

96 évesen

Lk 2,22.36-38

Igehirdetéssel a család tagja, Smidéliuszné Drobina Erzsébet lelkésznő (Surd) szolgált.

Rendszeres gyülekezeti alkalmaink
Alkalom
Mikor?
Hol?
Imaközösség Istentiszteletek előtt
Jókai út 81.
Istentisztelet
Vasárnap 10 00-kor
Jókai út 81.
Szeptembertől az évnyitó
Hittanórák
istentiszteleten megbeszélt időpontban
folytatódnak!
Ifjúsági közösség Szombat 18 00-kor
Tátra u. 13.
Szeptembertől a megbeszélt
Bibliaóra
időpontokban folytatódnak!
Minden hónap első vasárnapján úrvacsoraosztás van az
istentiszteleten.
Az események részleteiről, pontos programjáról
érdeklődni lehet a lelkészi hivatalban illetve a
presbitereknél.
Weboldalunk címe: http://tatabanya.lutheran.hu
A weboldallal kapcsolatos írásokat, észrevételeket a
teranova@citromail.hu címre várjuk.
A Lámpás szerkesztősége köszönettel fogad írásokat az
alábbi címre:
lampas@lutheran.hu
Szeretettel hívunk mindenkit a gyülekezeti
levelezőlistákra:
fraternet-tatabanya@lutheran.hu
(általános gyülekezeti információk)
fraternet-tbifi@lutheran.hu (ifjúsági lista)
Ezekre jelentkezni lehet a lelkészi hivatal címén:
tatabanya@lutheran.hu

Bizalommal kérjük azok jelentkezését, akik egészségi
állapotuk miatt nem tudnak az istentiszteletekre vagy
más alkalmakra eljönni. Szívesen segítünk autóval,
hogy ilyen akadály ne válasszon el senkit a gyülekezet
közösségétől!
Várjuk a kórházban fekvő betegekről való híradást,
hogy személyesen meglátogathassuk őket, illetve azok
jelzését, akik otthonukban szeretnének úrvacsorát venni.
 Kérjük az új otthonba költözöttek, illetve az újonnan a
gyülekezet területére került testvérek lakcímének
jelzését.
Köszönettel fogadunk minden, a gyülekezet szokásaival
vagy személyes igénnyel kapcsolatos kéréseket.
LÁMPÁS – Tatabánya és Környéke Evangélikusságának Lapja
Megjelenik negyedévente
Az újság előállításához adományokat elfogadunk erre a számlaszámra: Tatabányai Evangélikus Egyházközség
OTP Bank: 11740009-20201533
Felelős kiadó: Tatabányai Evangélikus Alapítvány
Szerkesztőbizottság: Cser Ákos, Kemény Ilona, Kemény István,
Vertényi Domonkos

Felelős szerkesztő: Schermann Gábor

A lelkészi hivatal címe: Tatabánya-Alsógalla, Tátra u. 13.
Telefon: 34/316-201
Schermann Gábor lelkész elérhető ezen kívül a
20/824-2764-es telefonszámon, valamint a
gabor.schermann@lutheran.hu illetve
tatabanya@lutheran.hu e-mail címeken.
Hivatali idő: megbeszélés szerint

Vicc
Egy amerikai zsidó üzletember elküldte a fiát Izraelbe
egy évre, hogy kicsit magáévá tegye a kultúrát. Amikor a
fia hazatért azt mondta:
- Apa, nagyon jól éreztem magam Izraelben. Ja, egyébként meg keresztyén lettem.
- Ó, ne! – mondta az apa. – Mit tettem?! - eztán elment a
legjobb barátjához és elmesélte problémáját.
- Ike, - mondta, - elküldtem a fiamat Izraelbe, erre ő meg
keresztyén lett. Mit tegyek?
- Érdekes amit mondasz – felelte Ike, - én is elküldtem a
fiamat Izraelbe és ő is keresztyénként jött haza. Talán
kérdezzük meg a rabbit.
Elmondták hát problémájukat a rabbinak.
- Érdekes amit mondtok, én is elküldtem a fiamat Izraelbe, és ő is keresztyén lett. Vajon mi történik a fiainkkal?
Ezután imádkoztak Istenhez a fiaikért, és kérték, hogy
mutassa meg nekik mit tegyenek. Amint befejezték az
imát, egy zengő hang szólalt meg odafentről:
- Érdekes amit mondtok – mondta a hang – Én is elküldtem a fiamat Izraelbe…

Őzgerinc sütés nélkül
Hozzávalók: 25 dkg margarin, 25 dkg porcukor, 4 dkg
kakaópor (nem cukrozott), 1cs főzős csoki puding, 15
dkg darált dió, 2 db tojás, 1cs babapiskóta
Elkészítés: a piskóta kivételével a többi hozzávalót egy
lábosba tesszük, és vízgőz felett kevergetve, 20 percig
gőzöljük. Egy őzgerinc formát folpack-kal kibélelünk
úgy, hogy a forma szélein jócskán hagyunk ráhajtást. A
massza 1/3 részét beleöntjük, majd erre hosszában rakunk
egy sor babapiskótát a lapos oldalukkal felfelé. Ezután
ismét massza jön, majd piskóta és a maradék massza.
Másnap a folpack-ot lehajtva róla egy tálcára borítjuk,
majd a folpack eltávolítása után szeleteljük.
Nagyon mutatós és finom! Ha valaki szereti a piskótát
egy kis rummal is meg lehet locsolni.
Jó étvágyat!
Vörösné H. Judit

