Világosságom és segítségem az ÚR, kitől félnék? (Zsolt 27,1)
Tatabánya és környéke evangélikusságának lapja – VI. évfolyam 4. szám 2007. ádvent

Minden féltve őrzött dolognál jobban óvd szívedet,
mert onnan indul ki az élet! (Péld 4,23)
Nagy tömeg, nagy sebesség, nagy árak, nagy hangerő, nagy mellény. A Vándor igyekszik tartani az iramot. Mi az, hogy igyekszik?! El sem tudja képzelni az életet másképp, mint benne lenni ebben a forgatagban, s
kivenni a részét mindabból, amit e forgatag tartogat áldozatainak.
Kedves Vándor! Álljunk meg egy szóra! Mielőtt életedet adnád e forgatagért, kérdezd meg: nincs-e
jobb cél az életed számára? Vannak célok, melyek jobbak, és vannak kevésbé jók. Vannak, melyek jobban fontosak, és vannak, melyek kevésbé.
A fenti mondás, mely az Ószövetség Példabeszédek könyve című bölcsesség-gyűjteményében olvasható, a végsőkig jut ebben: mindennél jobban óvd szívedet.
Szív = legbelső részünk; túl az arcon, a vonásokon, a bőrön, a szerveken, a külső-belső testrészeken; túl
a hangulatokon, az ismereteken, az érzéseken, érzékeléseken és érzelmeken. Ahonnan az Élet indul: nem a biológiai, az erek útján, hanem az örök, a hitből kapott irgalom révén. Bensőnk, amelyik, ha tiszta, meglátja Istent
(Mt 5,8). Lehet-e nélküle élni? Igen, de akkor nincs, ahonnan kiinduljon az Élet.
Tele van a Példabeszédek könyve olyan bölcsességekkel, melyek az élet e jobb részére figyelmeztetnek:
amelyben megmarad a szív. Íme, álljon itt egy kis ízelítő ezekből a „jobb-igékből”:
 Jobb a kevés az ÚR félelmével, mint a sok kincs, ha nyugtalanság jár vele.
Jobb egy tányér főzelék ott, ahol szeretet van, mint a hizlalt ökör, ahol gyűlölet van. (15,16-17)
 Jobb az igaz úton szerzett kevés, mint a törvénytelenül szerzett nagy jövedelem. (16,8)
 Jobb a száraz falat ott, ahol békesség van, mint ha lakomával van tele a ház, de veszekednek
benne. (17,1)
 Amit az embertől megkívánnak, az a hűség, ezért jobb a szegény ember a hazugnál. (19,22)
 Jobb a feddhetetlenül élő szegény annál, aki gazdag, de görbe utakon jár. (28,6)
Kedves Vándor! Álljunk meg, és számoljunk! Mire, mennyire van szükség az ünnepen? Jézus szerint
kevésre, valójában csak egyre: a jobb részre (Lk 10,42).
Meg kellene hagyni a bankok csodálatos karácsonyi hitel-akcióit a bankároknak, mert aki 7 évi törlesztőrészletet vállal magára, hogy gazdag ajándékot adhasson egyetlen karácsonyon, annak ez az ünnep hamarosan
Isten irgalmasságának ünnepe helyett az emberek irgalmatlanságának ünnepévé válik.
Számolj, Vándor! És válaszd a jobbat!
schg

Jókai u-i templomunk 70. születésnapja alkalmából templomszentelési emlékünnep lesz a helyszínen
és a szemközti Jókai Általános Iskolában december 16-án, ádvent 3. vasárnapján a délelőtti istentisztelet
időpontjában, 10 órától. Ezen az ünnepen felidézzük gyülekezetünk és templomunk történetét, és Isten
Lelke segítségével levonjuk a mögöttünk levő út tanulságát az előttünk álló időkre nézve.
Az ünnepre örömmel várjuk minden Testvérünket: a gyülekezet jelenlegi és egykori tagjait, városunk és
a környék keresztyén gyülekezeteit, az érdeklődőket, és mindazokat, akik velünk együtt várják a mi Urunk
Jézus Krisztus eljövetelét.
Az ünnepen Isten igéjével szolgál Ittzés János, egyházkerületünk püspöke.
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Dr. Papp Lajos : Az én Miatyánkom
Mikor a szíved már csordultig tele,
Mikor nem csönget rád, soha senki se,
Mikor sötét felhő borul életedre,
Mikor kiket szeretsz, nem jutsz eszükbe.
Ó, “Lélek”, ne csüggedj! Ne pusztulj bele!
Nézz fel a magasba, -reményteljesen,
S fohászkodj: Miatyánk, Ki vagy a mennyekben!
Mikor a magányod ijesztően rádszakad,
Mikor kérdésedre választ a csend nem ad,
Mikor körülvesz a durva szók özöne,
Átkozódik a “Rossz”,- erre van Istene!
Ó, “Lélek”, ne csüggedj! Ne roppanj bele!
Nézz fel a magasba, -és hittel rebegd,
Uram! Szenteltessék meg a Te neved!
Mikor mindenfelől forrong a “nagyvilág”,
Mikor elnyomásban szenved az igazság,
Mikor szabadul a Pokol a Földre,
Népek homlokára Káin bélyege van sütve,
Ó, “Lélek”,ne csüggedj! Ne törjél bele!
Nézz fel a magasba, -hol örök fény ragyog,
S kérd: Uram! Jöjjön el a Te országod!
Mikor belédsajdul a rideg valóság,
Mikor életednek nem látod a hasznát,
Mikor magad kínlódsz, láztól meggyötörve,
Hisz bajban nincs barát, ki veled törődne…!
Ó, “Lélek”, ne csüggedj! ne keseredj bele!
Nézz fel a magasba, -Hajtsd meg homlokod,
S mond: Uram, legyen meg a Te akaratod!

Mikor a “kisember” fillérekben számol,
Mikor a drágaság az idegekben táncol,
Mikor a “gazdagság” milliót költ, hogy éljen,
S millió szegény a “nincstől” hal éhen,
Ó, “Lélek”, ne csüggedj! Ne roskadj bele!
Nézz fel a magasba, -tedd össze két kezedet,
S kérd: Uram! -Add meg a napi kenyerünket!
Mikor életedbe lassan belefáradsz,
Mikor hited gyöngül,- sőt - ellene támadsz,
Mikor, hogy imádkozz, nincs kedved, sem erőd,
Minden lázad benned, hogy - tagadd meg “Őt”!
Ó, “Lélek”, ne csüggedj! Ne egyezz bele!
Nézz fel a magasba, s hívd Istenedet!
Uram!- Segíts! -S bocsásd meg vétkeimet!
Mikor hittél abban,hogy téged megbecsülnek,
Munkád elismerik, lakást is szereznek,
Mikor verítékig hajszoltad magad,
Később rádöbbentél, hogy csak kihasználtak,…!
Ó, “Lélek”, ne csüggedj! Ne ess kétségbe!
Nézz fel a magasba, sírd el Teremtődnek:
Uram!- Megbocsátok az ellenem vétőknek…
Mikor a “nagyhatalmak”, a békét tárgyalják,
Mikor a BÉKE sehol!- Csak egymást gyilkolják!…
Mikor a népeket a vesztükbe hajtják,
S kérded: Miért tűröd ezt?
Istenem MIATYÁNK!
Ó, “Lélek”, ne csüggedj! Ne pusztulj bele!
Nézz fel a magasba,- s könyörögve szólj!
Lelkünket kikérte a “Rossz”, támad, tombol!
Uram! Ments meg a kísértéstől!
Ments meg a gonosztól!!! AMEN

UTÓHANG
S akkor szólt a Mester, kemény szelíden,
Távozz Sátán, SZŰNJ vihar! Béke, csend legyen!
Miért féltek ti, kicsinyhitűek?…
Bízzatok! Hiszen én megígértem nektek,
Pokoli hatalmak rajtatok erőt nem vesznek!…
Hűséges kis nyájam, én pásztorod vagyok,
S a végső időkig, - veletek maradok!!! AMEN

Stresszes, zaklatott korunkban zaklatott az életed, a lelked?
Bizonyára a korunk is teszi.
De a zsoltáros már évezredekkel ezelőtt is tudta a valódi okot:
„Csak Istennél csendesül el a lelkem...” (Zsolt 62,2)

LÁMPÁS
Nők a gyülekezetben
Október végén városunk protestáns gyülekezetei együtt ünnepelték a reformációt, egy négy estén át tartó ökumenikus sorozat keretében. E sorozat egyik alkalmán a két református és
az evangélikus gyülekezet asszonyai szolgáltak igével és bizonyságtétellel. Gyülekezetünk történetében Labossa Lajossné testvérünk emlékezett meg a női szolgálattevőkről, az
alábbi gondolatokkal.
A reformáció kezdetére emlékezünk október 31-én.
1517 óta több száz év telt el, ebben a történelemben a mi kis
gyülekezetünk is, mint egy kis porszem, benne él.
Decemberben 70 éves lesz templomunk. 48 évig férjem
volt a lelkésze a gyülekezetnek, 41 évig voltam lelkészfeleség.
A három műszakban dolgozók, szellemi munkában tevékenykedők vagy iparosként élő férfiak mellett, a lányok és
asszonyok kezdettől fogva kivették részüket a gyülekezet életéből. Talán Tatabánya az elsők között volt, ahol női presbiterek kezdhették el szolgálatukat, 1958-tól!
Urunk iránti hála és szeretet késztette testvéreinket a család
és a munkahely mellett az önkéntes szolgálatokra.
A templom takarítása, az oltár díszítése, a kert gondozása a
mai napig is asszonyaink feladata. 70 év alatt mindig akadt öt,
hat, nyolc kedves testvérünk, aki ezt vállalta. Ha valaki valami okból kimaradt, Istenünk mindig állított helyébe mást.
Természetesen a szeretetvendégségek, rendezvények előkészítésénél és lebonyolításánál is sokat segítettek és segítenek
ma is.
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A rendszerváltás előtt nem volt természetes, hogy valaki
felajánlotta lakását bibliaórák tartására. Évekig egy kedves
asszony vendégszeretetét élvezhettük hetenként.
Másik asszonytestvéremet említem, aki kérés nélkül meglátta, hogy hol tud szolgálni. Sok éven keresztül járta a várost,
egyházi hozzájárulást szedett; betegeket, időseket látogatott;
énekléssel segítette a lelkész szolgálatát a temetéseken.
Kicsiny gyülekezetünk anyagi életében sokat segített egy
másik asszonytestvérünk, aki kárpótlási jegyeken kapott földjét a gyülekezetre hagyta.
Akadtak fiatal lányok, akik a gyermekmunkában segítettek. A város három részén gyermek bibliakört vezettek.
Akadtak családanyák, akik hetente helyet adtak ezeknek a
gyermekeknek. (Hittant csak a templomban lehetett tartani!)
1970-ben változás történt, két lelkész helyett egy maradt
Tatabányán. Több lett a szolgálat, több lett a feladat. Lányok
és asszonyok kezdettől fogva hűségesen végezték és végzik
most is a kántori szolgálatot. A rendszerváltás után idős és fiatal tanárnők segítettek a lelkésznek a hitoktatásban.
Kedves nők és asszonyok alakja jelenik meg előttem. Sokan már a temetőben nyugszanak lelkészükkel együtt. Sokan
még itt vagyunk. Kedves Testvéreim, addig tegyünk és szolgáljunk, járjunk a gyülekezeti alkalmakra, amíg időnk van!
Emberileg nézve sok feladat megoldható gyülekezetünkben,
de a jövőjét bebiztosítani emberi intézkedésekkel nem lehet.
Amit tehetünk, hogy imádkozhatunk, és imádkozzunk gyermekeink, unokáink jövőjéért, és kérjük Isten Szentlelkét,
hogy munkálkodjon közöttünk!
Labossa Lajosné

KEDVES ÉNEKEM...
Velem vándorol utamon Jézus (Evangélikus énekeskönyv, 459. ének)
Miért is oly kedves nekem ez az ének?
Megerősít abban a tudatban, hogy Jézus mindig velünk van. Soha
ne csüggedjünk, mert Ő nagyon szeret minket. Nincs az a mélység életünk során, amiből ne segítene ki!
Hosszú, boldog házasság után, mikor az Úr magához szólította
szeretett férjemet, bizony úgy gondoltam, hogy nincs értelme
napjaimnak. Drága gyermekeink családosok voltak már, megvolt
a maguk gondja, öröme, amiből engem sem hagytak ki, de én akkor is egyedül voltam a nap legnagyobb részében. Nem gondoltam, hogy idős koromban az Úr ad még nekem egy társat, akivel
magányom megoszthatom. Anélkül, hogy én kerestem volna, az
Úr utamba küldte jelenlegi párom. Most nyugodt elégedettségben
élem napjaimat. Hála legyen az Úrnak!
Gyermekeimet is arra biztatom, hogy Jézusban bízzanak, mert Ő
mindig megsegíti a hozzá imádkozókat.
Varga Györgyné
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Ez év május 1. és június 20-a között
végigjártam a Camino-t, a Szent
Jakab útját. Ez egy zarándokút, ami
Dél-Franciaországból indul, és
Spanyolország északi felén visz keresztül, Santiago de Compostellaig.
Onnan még kimentem az Óceánig. Egyedül indultam el nyelvtudás nélkül, de soha nem voltam egyedül. A hátizsákomban csak
egy könyv volt. Egy újfordítású Újszövetség és a Zsoltárok. 880
km-t gyalogoltam.

„Nézz vele szembe!”
Közeledtem az aluljáróhoz. Istenem! Csak ezt ne! Borzalmasak ezek! Lefújva mindenféle undorító, ijesztő dolgokkal. Kiráz
tőle a hideg! Mit keres például horogkereszt a Camino-n? No,
majd gyorsan áthúzok! Már a színek is, amiket használnak! Le
sem fényképeztem egy aluljárót sem!
Sietek, körül sem nézek, lehajtom a fejem, hogy ne lássam, és
túl legyek rajta minél előbb. „Uram, add, hogy hamar átjussak
ezen a borzalmon!” Sietek, mély levegő, már mindjárt itt a vége!
Halleluja!! Mindig rossz érzés átmennem ezeken. Rossz a lelkemnek! Nem akarom látni ezt!
Még mielőtt kiérnék, egy hang a fejemben. Nem is hang, ...
érzés. Érzés-hang egyszerre. Le nem írható hang-érzés, ami halkan, finoman, szeretettel ezt súgja, érezteti:
„Nézz vele szembe!”
Olyan nyugodtan és olyan szeretettel mondta-éreztette, hogy
nem is értettem hirtelen, mi van? Micsoda??
– Uram! Te viccelsz! Ezt nem akarhatod! Nézzek „ezzel”
szembe?
– „Nézz vele szembe!”
Már csak pár méter a vége! Álljak meg? Itt? Minden olyan
gyönyörű a Camino-n, csak ezek! Ezek ne lennének! És álljak
meg? És még nézzek is vele szembe?? Ember sehol a környéken! Egyedül vagyok – testileg. És nézzek szembe!!
Én egy szerelmes típus vagyok. Tudok szeretetet adni és kapni. Gondoltam ezt eddig, eddig a mondatig: „– Nézz vele szembe!”
Megálltam. Levegő hosszas kifúvása a tüdőmből. Megadom
magam. Ennek a hang-érzésnek, ennek a megnyugtató, simogató, erőt adó, olyan szerelmet sugárzó hangnak, amit még életemben nem hallottam – meg! – nem éreztem, nem mondtam, megálltam és szembenéztem. Mély levegő megint.
– Mit nézzek, Uram?
– Nézz vele szembe!
És én csak néztem. Néztem az addig undorítónak, általában
rossznak vélt aluljárót teljes valójában, és lassan megszállt egy
hatalmas nyugodtság. Lehiggadtam. Már nem akartam átsietni
lehajtott fejjel, már nem akartam nem tudomást venni róla. Már
akarni sem akartam. Hagytam, hogy lássak. Ahogy ott álltam, és
láttam-néztem a rajzokat, „festményeket” és firkákat, előttem
jobb oldalon kicsi-pici fekete betűkkel magyar (!) szöveg! 3 fia-

tal fiú arra buzdít, hogy kitartás és hajrá! Ők ezt 2004-ben írták
oda. Istenem! Mennyire fontos, hogy mit hagyunk magunk
után!
Uram! Olyan jó, hogy Te látsz bennünket teljes valónkban!
Olyan jó, hogy Te meglátod bennünk a jót, és akarod, hogy ne
féljünk! Merjünk szembenézni magunkkal, mindennel! A roszszal, amin át akarok sietni, rá sem akarok nézni, tudomásul sem
akarom venni, és Te csak mondod:
– „Nézz vele szembe!”
Olyan jó, Uram, hogy Te megmutatod, hogy nem baj, hogy
ilyen vagyok! Te azt mondod:
– „Szeretlek! Nekem Te édes fiam vagy! Nem tudsz undorító
lenni, nem tudsz olyat tenni, amiért én nem állok meg, és ne látnám meg benned azt az ici-pici jót, amit beléd ültettem. Állj meg
te is, vedd észre a jót magadban is és másokban is! Ne csak a bűneidet, bűneiket! A jót is! Növeld! És akkor már a rossznak vélt
dolgot is más szemmel látod!”
De jó, hogy megálltam! Uram! Köszönöm!
Hiszen ők is, akik itt firkálnak-rajzolnak, egyet akarnak: hogy
szeressék őket, és tudjanak szeretni. Ezért van minden. Minden
kiáltás. Hol rajzban, hol szóban, hol hallgatásban, hol tömegben,
hol egyedül.
Többé nem tartottam az aluljáróktól. Előttük mély levegőt
vettem, nyögtem egyet, mosolyogtam, lassan végigsétáltam, és
figyeltem a rajzokat, firkákat a falon. Van még mit tanulnom!
Halleluja!
Isten
szerelmi
vallomása

Ézsaiás 43,1-5:
„De most így szól az ÚR ...
Ne félj, mert megváltottalak,
neveden szólítottalak, enyém vagy!
Ha vízen kelsz át, én veled vagyok,
és ha folyókon, azok nem sodornak el.
Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg,
a láng nem éget meg.
Mert én, az ÚR, vagyok a te Istened,
Izráel Szentje, a te szabadítód! ...
Mivel drágának tartalak,
és becsesnek, mivel szeretlek, ...
Ne félj, mert én veled vagyok!”
Gergely Emese

LÁMPÁS
VALLÁSISMERET
Ezúttal a muszlim (avagy moszlim) vallásból szeretnék ízelítőt adni. Az eredetileg közreadandó vallásbemutató cikk nyelvezete kicsit nehezen érthető és hoszszú is (három egész oldal), ezért egy érthetőbb és rövidebb (irodalmi) szemelvénynél maradnék.
[a rovatszerkesztő]

Kahlil Gibran: A próféta
(, a szeretetről) Édesvíz, Bp. 1994

18-23. o.

Orfalisz népe, mi egyébről beszélhetnék én nektek,
mint ami még most is lelkeitekben él?
És akkor Almitra azt mondá: Beszélj nekünk a
Szeretetről.
És ő fölemelte fejét, és az emberekre nézett, és csöndesség szállott reájuk. Aztán fennszóval ezeket mondotta:
Amikor a szeretet int felétek, kövessétek őt, jóllehet minden útja nehéz és meredek.
És mikor szárnyai átölelnek, engedjétek át néki magatokat, jóllehet a belsejében rejlő kardok sebet ejthetnek rajtatok.
És amikor szól hozzátok, higgyetek szavának, jóllehet
hangja összetörheti álmaitokat, miként az északi szél
pusztává sepri a kertet.
Mert amiként a szeretet koronával ékesít, azonképpen fog keresztre feszíteni is. Amiként növe-kedésteket segíti elő, azonképpen nyeseget is.
Amiként felszárnyal magasságotokba, és megsimogatja leggyengébb ágaitokat, azonképpen száll le gyökereitekhez is és megrendíti őket a földhöz való kapaszkodásban.
Mint a gabona kalászait, úgy gyűjt be benneteket magának. Kicsépel benneteket, hogy mezítelenné váljatok. Megrostál benneteket, hogy megszabadítson a
pelyvától. Fehérre őröl benneteket. Megkeleszt benne-

teket, míg képlékennyé nem lesztek; és azután szent
tüzére vet benneteket, hogy szent kenyérré legyetek
Isten szent lakomáján.
Ezt teszi veletek a szeretet, hogy megismerjétek
szívetek titkait, s e tudás által az Élet szívének egy darabjává váljatok.
Hanem ha félelmetekben a szeretetben csak a békét és
az örömöt keresitek, akkor jobb, ha elföditek mezítelenségeteket, és elmentek a szeretet szérűjéről az évszakok nélküli világba, ahol nevethettek, de nem teljes szívből, és sírhattok is, de minden könnyet nem
sírhattok el.
A szeretet nem ad egyebet, mint önmagát, és nem
vesz el, csupán önmagából.
A szeretet nem birtokol, és nem birtokolható.
Mert a szeretetnek elég a szeretet.
Amikor szerettek, ne mondjátok: "Isten a szívemben lakik"; mondjátok azt: "Isten szívében lakom".
És ne gondoljátok, hogy irányíthatjátok a szeretet útját, mert a szeretet, ha méltónak talál rá, maga irányítja a ti útjaitokat.
A szeretet nem vágyik egyébre, mint beteljesíteni
önmagát.
De ha szerettek, és a szeretet vágyakat ébreszt, legyenek ezek a ti vágyaitok:
Hogy összeolvadjatok, s legyetek olyanná, mint a sebes patak, mely az éjszakában zengi dalát.
Hogy megismerjétek a túlságos gyengédség kínját.
Hogy a szeretet megértése ejtsen sebet rajtatok.
És hogy véreteket akarva, derűsen hullassátok.
Hogy hajnalban szárnyra kelt szívvel ébredjetek, és
hálát adjatok az új napért, mely szeretetre virrad; hogy
délben megpihenve a szeretet mámoráról elmélkedjetek; hogy az est leszálltakor hálával menjetek haza; s
ha nyugovóra tértek, ajkaitok azért mondjon imát, akit
szerettek; dalotok őt dicsérje.
Cser Ákos

Kertész Eszter: Télidő

Kertész Eszter: Karácsonyi dal

Hó varázsolta e csudás világot:
párna csizmának, repülés a szánnak.
Dús öröm készült gyerekembereknek
– nem madaraknak.

Ma térdre hull a fényben
sötétség angyala,
mert Mária ölében
felsír Isten fia.

Megterítettünk a fenyőrigóknak.
Kis tető védi: eleség ne ázzon.
Zöldikét várunk, van ebéd a pintynek,
tengelicének.

Úgy sír, mint földi gyermek
Elhagyva otthonát,
De hordoz égi terhet:
Az Úr örök szavát.

Napraforgóra cinegék lecsapnak,
étlapon van még köles, alma héja.
Őszapók fürgén etetőnkre szállnak,
jót lakomáznak.
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LUTHER MA IS IDŐSZERŰ
Megtartónk született!
’Az ige testté lett.’ (Jn 1,14)
Krisztus születése tiszta volt, bűn nélküli és szent. Az
ember születése pedig tisztátalan, bűnös és átokvert.
Ezért nem lehet rajta segíteni, - csupán a Krisztus tiszta születésével. Mivel Krisztus születését testileg nem
lehet kiosztani - aminthogy ez nem is használna -,
azért Isten lelkileg osztja szét mindenkinek az igében.
Ha valaki szilárdan hiszi, hogy ezt ő is megkapja, annak Krisztus tiszta születése javára lesz.
Ez az útja-módja annak, hogy kitisztuljunk nyomorult Ádám-származásunkból. Krisztusnak azért kellett
emberré születni, hogy benne újjászülethessünk. Magára veszi származásunkat, belemeríti a magáéba s nekünk ajándékozza a sajátját, hogy benne megtisztulva
megújuljunk, mintha az volna a sajátunk; hogy Krisztus e születésének minden keresztyén éppen úgy örülhessen s benne éppen úgy dicsekedhessék, mintha
Krisztushoz hasonlóan testileg is Máriától született

volna. Aki ezt nem hiszi, vagy kétli, - nem keresztyén
az!
Íme ez az a nagy öröm, amiről az angyal beszél.
Nemde vigasztalás és mérhetetlen kegyelem az Istentől, mikor az ember, ha hisz, azzal a kinccsel dicsekedhetik, hogy Mária az ő valódi anyja, Krisztus a
testvére, Isten az Atyja?! Mert mindez igaz és valósággal megtörtént, ha hisszük.
Rajta légy, hogy vele cserélve, születését sajátoddá
tedd. A magadétól szabadulj meg s az Ővét vedd át.
Ami meg is történik, ha úgy hiszed. Akkor máris bizonnyal Szűz Mária ölében ülsz, mint tulajdon, édes
gyermeke. Ebben a hitben gyakorold magadat, ezért
könyörögj, valameddig élsz, hiszen soha nem teheted
azt elég erőssé!
Jézus Krisztus dicsértessél,
Hogy érettünk megszülettél,
Az ember és angyalsereg,
Ma ennek örvendenek.
Közzéteszi: id. Bánszky Pál

KARÁCSONYI KUGLÓF

20dkg kis kockára vágott vegyes finomság
Hozzávalók:
(aszalt gyümölcs, dió és csokoládé vegyesen)
30dkg Rama margarin
a forma kikenéséhez: Rama margarin, liszt
30dkg cukor+ 2csomag vaníliás cukor összekeverve
a bevonáshoz: 10dkg étcsokoládé vagy
5 db tojás
tortabevonó
1mokkáskanál sütőpor
30dkg liszt
A szobameleg margarint a cukor kétharmadával habosra keverjük. A
tojások sárgáját egyesével beledolgozzuk. A sütőport a liszttel összeforgatjuk, az előzőekhez adjuk. A tojásfehérjét kemény
habbá verjük, a vége felé a maradék cukrot is hozzáadjuk, óvatos mozdulatokkal az előzőekbe forgatjuk. A kis kockára vágott
aszalt gyümölcsöt, diót és csokoládét, egy kanálnyi liszttel összeforgatjuk (így nem süllyed sütéskor a tészta aljára), a kuglóf
masszájába keverjük. Margarinnal kikent, belisztezett kuglófformába simítjuk, előmelegített sütőben, a közepesnél kicsit nagyobb lánggal, kb. 1 órán át sütjük. Elkészültét a beleszúrt tűvel ellenőrizhetjük. Ha kihűlt, a tésztát olvasztott csokoládéval
meglocsoljuk, vagy bevonjuk.
Áldott, békés ünnepeket kívánok!
Vörösné Hermann Judit
Többen érdeklődtek már az alábbi imádságról, mely kb. 18 éve jelent meg egy hetilapban. Most közétesszük, ki-ki olvassa,
használja épülésére, alkalmazza saját adottságai szerint, csak egy a fontos: az autóülés, amin ülünk, ne legyen olyan magas,
hogy az alattunk levő jármű és az előttünk levő út urainak érezzük magunkat...

AZ AUTÓS IMÁJA
Uram, adj nekem biztos kezet és figyelmes tekintetet, hogy útközben ne legyek embertársaim ártalmára. Tőled származik az
élet, ezért ne engedd, kérlek, hogy az én hibámból kárt szenvedjen vagy elpusztuljon az, amit Te adtál. És azokat is, akik velem
utaznak, védelmezd meg, Uram, minden bajtól, a tűztől és más veszedelemtől. Taníts meg arra, hogy kocsimat úgy vezessem
a magam javára, hogy közben sohase feledkezzem meg másokról, és hogy útközben a sebesség szenvedélye ne tegyen érzéketlenné a világ szépségeivel szemben, melyeket Te alkottál. És engedd, hogy magam örömmel, másokkal szemben figyelmesen járhassam végig utamat. Ámen.

LÁMPÁS

7

Kedves Testvérek!
Ificsapatunk az ICHTUS FC nov.17-én a József Attila ált.iskolában vett részt egy focikupán. Két csapattal indultunk, ahol 4.-ik és
5.-ik helyezést értünk el.
Dec.8-án Ráckeresztúron veszünk részt az egyházmegyei bajnokságon.
Januártól-március végéig pedig a dózsakerti sportcsarnokban a téli kupán.
Szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket mérkőzéseinkre!
Mérkőzéseinkről a templomban kitett faliújságon is olvashatnak. Köszönjük az eddigi szurkolást és biztatást!
A csapat nevében testvéri szeretettel:
Vertényi Domonkos

HÍREK, ESEMÉNYEK
 Bibliaórákra jövünk össze csütörtökönként 17 órakor, a tél folyamán általában az Előd v. u. 18-ban, Klespitz Jenőné
testvérünknél. Máté evangéliumát olvassuk közösen, és az aktuális szakasz tartalmán és jelentőségén túl a felmerülő kérdésekről,
egymás hite révén épülve, beszélgetünk.
 Hittanórákra várjuk a gyermekeket:
 Alsósoknak a Tátra u-ban hétfőnként 15.30 órától.
 Felsősöknek a Tátra u-ban péntekenként 16.30 órától.
Istentiszteleten vasárnaponként vagyunk együtt a Jókai u-i templomban. Ezen kívül az előttünk álló ünnepek alkalmából az
alábbiak szerint:
December 24. 17 óra szentesti istentisztelet (előtte az ifjúság hagyományos karácsonyi misszióját a
vértesszőlősi családos gyermekotthonban tervezzük)
December 25. 10 óra karácsonyi istentisztelet úrvacsorával
December 26. 10 óra karácsonyi istentisztelet úrvacsorával
December 31. 17 óra óév esti istentisztelet úrvacsorával
Január 1. 10 óra újévi istentisztelet úrvacsorával
 Filmklubra, közös filmnézésre és beszélgetésre várjuk az érdeklődőket a Tátra utcába, előreláthatólag az alábbi, keddi
napokon:
Január 8-án 17 órakor
Február 5-én 17 órakor
Március 4-én 17 órakor
A konkrét programról érdeklődni lehet a lelkészi hivatalban, valamint hirdetjük az istentiszteleteken és a gyülekezeti
levelezőlistákon.
 SZJA 1%-os rendelkező nyilatkozatok a templomban és a lelkészi hivatalban kaphatók. A jövő évi ilyen irányú törvényi
szabályozás ismeretében a következő, tavaszi számban írunk részleteket. Az elmúlt évi rendelkezések eredményéről szóló
tudósítás az előző, őszi Lámpásban olvasható. Köszönjük mindenkinek a figyelmességét, aki ezáltal hozzájárul az evangélium
hirdetéséhez! A felajánlások felhasználásának részleteiről információ kérhető a lelkészi hivatalban.
 Idén is részt veszünk az Utcai Szociális Segítők Egyesületének téli krízis-munkájában. Köszönettel fogadunk adományokat
hajléktalan embertársaink számára: sapka, sál, kesztyű, cipő, takaró, gyertya és tartós élelmiszer a legszükségesebb.
 Továbbra is várjuk olyanok jelentkezését, akik szívesen kitennék a Lámpás újság példányait irodájukban, üzletükben, hogy a
betérők vihessenek belőle.

REMÉNYSÉGROVAT
GYÜLEKEZETÜNKBEN 2007. SZEPTEMBER 30., SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁNI 17. VASÁRNAP ÉS 2007. DECEMBER 2.,
ÁDVENT 1. VASÁRNAPJA KÖZÖTT NEM TÖRTÉNT ANYAKÖNYVI ESEMÉNY.
JÉZUS HÍVÁSA VISZONT A „HÉTKÖZNAPOKBAN” IS SZÓL MINDANNYIUNKHOZ:
„JÖJJETEK HOZZÁM MIND, AKIK MEGFÁRADTATOK ÉS MEG VAGYTOK TERHELVE, ÉS MEGNYUGVÁST ADOK NEKTEK...
AZ ÉN BÉKÉMET ADOM NEKTEK... NEM ÚGY ADOM, AHOGYAN A VILÁG ADJA...”
(MT 11,28; JN 14,27)

Rendszeres gyülekezeti alkalmaink
Alkalom
Mikor?
Imaközösség Istentiszteletek előtt
Istentisztelet Vasárnap 10 00-kor
Hittan (alsós)
Hétfő 15 30-kor
Hittan (felsős)
Péntek 16 30-kor
Bibliaóra

Csütörtök 17 00

Hol?
Jókai út 81.
Jókai út 81.
Tátra u 13.
Tátra u. 13.
Tátra u 13.
vagy
Előd vezér u 18.

Ifjúsági
Szombat 18 00-kor
Tátra u. 13.
közösség
Minden hónap első vasárnapján, illetve ádvent és böjt minden
vasárnapján úrvacsoraosztás van az istentiszteleten.
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
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
Várjuk az érdeklődőket 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!
h 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.

Matyikó Adrienn:

Dalolók.4.
…Szemed tüzében aranyat…
Szemednek tüzében aranyat lássak
Aranyló színében tükrödben álljak
Álljak előtted tűz meztelenben
Hívj Egek hívjál, taníts élni szebben
Legyek ünneped, nyitva rejlő házad
Éginek galambod, embernek társad
Csak ami bent hű legyen kint ének
Lelkemben-lelkedből születve éljek
Legyek örömöd áldott-időtlen
Törvényed szólítson, ez legyen Minden
Rendedben időm váljék alázattá
Uram erődben, ez tegyen szabaddá
2007 október 17-18
LÁMPÁS – Tatabánya és környéke evangélikusságának lapja
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Az újság előállításához adományokat elfogadunk erre a
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OTP Bank: 11740009-20201533
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