Világosságom és segítségem az ÚR, kitől félnék? (Zsolt 27,1)
Tatabánya és környéke evangélikusságának lapja – VIII. évfolyam 1. szám 2009. húsvét

Páska helyett úrvacsora
Hogyan értelmezte újjá Jézus húsvét ünnepét?
avagy: mi a kapocs Ó- és Újszövetség között?

A legtöbb ünnep szubjektív tartalmú. Húsvét ünnepe azonban nemcsak személyes vonatkozásaiban,
hanem „objektív” tartalmában is különösen tarka képet mutat.
– Minek az ünnepe húsvét? – kérdezem.
– A nyuszié. A tojásé. A tavaszé. A locsolásé –
válaszolod.
De tovább megyek: minek az ünnepe húsvét a
Bibliában?

S ha az Ószövetséget lapozod fel, így válaszolsz:
Isten Izraellel való szövetségkötésének, nemzetté
születésüknek ünnepe. Neve páskaünnep, és napjainkig ható, meghitt, mély tartalmú, szép liturgiája van.
Ilyen igék kerülhetnek látókörödbe:
„Ennek a hónapnak a tizennegyedik napjáig tartsátok a bárányt magatoknál, azután estefelé vágja le
Izráel egész gyülekezeti közössége. Vegyenek a vérből, és kenjék a két ajtófélfára... Az a vér jel lesz házaitokon... Ha meglátom a vért, tirajtatok nem lesz
pusztító csapás...” (2Móz 12,6-7.13)

„Annak a szövetségnek a vére ez, amelyet az ÚR
kötött veletek...” (2Móz 24,8)
„A veled kötött szövetség véréért szabadon bocsátom foglyaidat a kútból...” (Zak 9,11)
Ha viszont továbblépsz az Újszövetséghez, akkor
ezt a választ találod: bűneink eltöröltetésének, a
megváltásnak az ünnepe; Jézus kereszten elszenvedett, bűntől-haláltól szabadító halálának és Isten erre
adott hitelesítő pecsétjének, Jézus feltámasztásának
ünnepe.
Jézus mondja: „... ez az én vérem, a szövetség
vére, amely sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára.” (Mt 26,28)
Mit is tesz Jézus, tanítványaihoz fordulva, a velük
elköltött hagyományos páska-vacsorán? Elmondja
az évezredes liturgikus szöveget – épp csak egy picit
másként! Isten irántunk való halálos szeretetének az
igéit mondja, azoknak új értelmet adva – vagy még
inkább azokat pontosítva: a „szövetség vére”,
amelyre való tekintettel Isten megment, életre megtart, magáénak szeret bennünket: nem más, mint Jézus Krisztus vére, amely a kereszten lefolyt.
A fenti igék újra:
„... ha meglátom Krisztus vérét rajtatok – nem
lesz pusztító csapás...” – mondja Isten (2Móz 12)
„... az Úr ennek a vérnek az alapján köt szövetséget veletek...” (2Móz 24)
„... Krisztus véréért szabadon bocsátalak a kárhozatból...” (Zak 9)
Kedves Olvasó! Olvasd nyugodtan, hálaadással mind az Ó-, mind az Újszövetséget! Bennük
ugyanaz az ige szól. Csak értsd (Jézus szavaival:
akinek van füle, hallja)! A szövetséget, Isten szeretetét nem adja meg más, mint Jézusod! Ő a kapocs!
schg
Nem értem, miért nem tudnak
a zsidók és az arabok leülni
és jó keresztények módjára
rendezni ezt az ügyet.
A vicceket válogatta és közreadja:
Juhász Dénes
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Újabb nemzetközi felmérés mutatta ki, hogy a magyar
Európa legbánatosabb népei közé tartozik. De mit
gondoljunk arról, hogy az adatok szerint tágabb
környezetünkkel elégedettebbek vagyunk, mint
családunkkal és barátainkkal?

autonómiát, kompetenciát, illetve a másokkal való
együttműködési képességet. A társadalmi jólét két fő részből
áll: támogató kapcsolatok, valamint bizalom és valahova
tartozás. Az előbbi a közeli hozzátartozókkal – család, baráti
kör – való kapcsolatok minőségét tükrözi, míg az utóbbi
általában a másokkal való kapcsolatokat: mennyire érzik az
emberek úgy, hogy mások méltányosan, tisztelettel bánnak
velük, mennyire érzik szorosnak embertársaikhoz,
közösségükhöz fűződő kötelékeiket?

B.G.: Rengeteget hallunk mostanság a folyó fizetési
mérleg és a költségvetés hiányáról, a GDP csökkenéséről, a
háztartások eladósodásáról, a forint árfolyamának
zuhanásáról. Ezekből az adatokból tudjuk, hogy
Magyarország gazdasági válságban van. Mindennapi
tapasztalataink alapján azt is sejtjük, hogy a válság nem
csupán a gazdaságot, hanem a társadalmi élet egészét érinti.
A magyar társadalom nem csak a gazdasági, hanem a
szélesebb értelemben vett jólét szempontjából is szomorú
helyzetben van. De mi az, amit valójában tudunk a magyar
társadalom válságáról? Milyen adatok alapján ítélhetjük
meg a szélesebb értelemben vett jólétet?

A jóléti mérleget kérdőíves felmérések alapján állították
össze úgy, hogy több kérdésre adott válaszokból adódik össze
egy-egy komponens eredménye. A negatív érzések hiányára
vonatkozik például a következő kérdés: "Az elmúlt héten
hányszor érezte magát depressziósnak?" A bizalomra és a
valahova tartozásra vonatkozó kérdések között vannak
például a következők: "Mennyire érzi úgy, hogy szűkebb
lakókörnyezetében az emberek segítik egymást?", illetve
"Mennyire érzi úgy, hogy mások tisztelettel bánnak önnel?"
Az "életerő" komponens alatt az egészségre, az aktív életre
vagy a mindennapi fáradtságra vonatkozó kérdéseket
találunk.

A társadalomkutatók már régen felismerték, hogy az
olyan mérőszámok, mint a GDP, legfeljebb a népesség
gazdasági jólétét tükrözik, de semmit sem mondanak a
tágabban vett jólétről. Az elmúlt évtizedekben ezért a
személyes és a társadalmi jólét mérésére több módszert is
kidolgoztak. Ezekkel szemben számos módszertani és
filozófiai kifogás felhozható, s talán ezért sem sikerült
egyiknek sem a GDP-hez hasonló általános népszerűségre
szert tennie. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ezek a
mérőszámok egyáltalán ne lennének informatívak. A GDP
egy ország teljesítményének és az emberek jólétének
meglehetősen egyoldalú mércéje.
Sokat tanulhatunk az egyik legújabb kezdeményezés, a
Nemzeti jóléti mérleg tanulmányozásából. Ezt a mérleget a
brit New Economics Foundation (NEF) dolgozta ki. A NEF
célja jólét és a gazdaság kapcsolatának újragondolása, a
szélesebb értelemben vett társadalmi és környezeti
problémák beemelése a hagyományos közgazdaságtan
érdeklődési körébe.
Az év elején megjelent jelentésükben 22 európai
országot vizsgálnak a személyes és a társadalmi jólét
szempontjából. A vizsgált társadalmak között vannak a
skandináv államok, Nyugat-Európa majdnem minden
országa, szomszédaink közül Ausztria, Szlovénia, Szlovákia
és Ukrajna; a kelet-európai országok közül szerepel még a
listán Bulgária, Lengyelország és Észtország.

B.G.: Milyen képet ad Magyarországról a Nemzeti jóléti
mérleg?

A savanyújóskák országa
Bognár Gergely
2009.03.11. HVG

B.G.: A személyes jólétet öt komponensre bontották a
kutatók: érzelmi jólét (pozitív érzések és negatív érzések
hiánya); kielégítő élet; életerő; önbecsülés, optimizmus és
rugalmasság; illetve pozitív működés, beleértve az

Ami a személyes jólétet illeti, mindegyik ország, amely
egykor a szovjet blokkhoz tartozott, az átlag alatt szerepel. A
listát Dánia, Svájc és Ausztria vezeti, a sereghajtó,
huszonkettedik helyen Ukrajna áll, Magyarország és
Bulgária után. A tágabb térségünkbe tartozó országok közül
ennek megfelelően előttünk végzett Szlovákia, Észtország,
Lengyelország és Szlovénia is.
A személyes jólét dimenzióit külön-külön is
vizsgálhatjuk. Ha például csak a "negatív érzelmek hiányára"
vonatkozó indikátorokat vennék figyelembe, Magyarország
az utolsó helyen állna. A 22 ország közül messze a magyarok
élik meg a legtöbb negatív érzést a mindennapokban. Nem
sokkal állunk jobban az élettel való megelégedettségünkkel,
pozitív érzelmeinkkel, illetve önbecsülésünkkel és
rugalmasságunkkal sem: az előbbi kettőt tekintve csak a
bolgároknál és az ukránoknál, az utóbbit tekintve csak a
szlovákoknál állunk jobban.
A társadalmi jólét szempontjából már vegyesebb, de
ugyancsak nem túl biztató a kép. Szeretjük azt gondolni
magunkról, hogy családszeretők és hű barátok vagyunk,
hogy a tágabb társadalmi környezet ridegségét szoros
személyes kapcsolataink ellensúlyozzák. De a Nemzeti jóléti
mérleg szerint egyáltalán nem így van: a huszonkét vizsgált
ország közül csak az ukránok kevésbé elégedettek személyes
kapcsolataikkal. Utolsó előtti helyünk ráadásul elfedi a
nemek közötti különbséget: a magyar nők még az ukrán
nőknél is lesújtóbbnak ítélik meg személyes kapcsolataikat.
A társadalmi jólét másik dimenziója, a bizalom és a
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valahova tartozás azonban meglepő eredményeket mutat. Azt
gondolnánk, hogy a magyar társadalom egyik legnagyobb
problémája a bizalom és a szélesebb közösségek hiánya: nos,
az emberek nem így gondolják. Ebben a tekintetben a
huszonkét ország közül a harmadik helyen állunk Norvégia
és Dánia mögött, valamivel magunk mögé utasítva
Svédországot és Svájcot, kiugróan jobban teljesítve a
maradék tizenhét országnál.
Ennek köszönhetően a társadalmi jólét mindkét
komponensét figyelembe véve valamivel az európai átlag
fölött, a középmezőnyben helyezkedünk el. Bár majdnem
mindegyik kelet-európai országra jellemző, hogy a
társadalmi jólét megélt szintje magasabb a személyesnél,
Magyarország esetében a legnagyobb a szakadék a kettő
között. Míg a szomszédos Ausztria az egyéni jólét
tekintetében a lista elejéről harmadik, mi a végéről vagyunk
azok; a társadalmi jólét tekintetében viszont szomszédunk a
tizedik és mi, minimális különbséggel, a tizenegyedikek
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vagyunk.
B.G.: Mire következtethetünk ezekből az adatokból?
Mire véljük, hogy a személyes jólét és a szeretteinkhez való
viszony alapján sokkal rosszabbnak véljük az életünket, mint
a tágabb közösségünkhöz való viszonyunk szerint?
Mondhatjuk persze, hogy a meglepő eredmények oka csak
valami hiba lehet, és a felmérés nem ad rólunk valós képet.
De a többi adat egybevág mindennapi tapasztalatainkkal.
Nem ismerjük a társadalomlélektani okokat, amik a
számok mögött vannak, de annyi biztosnak látszik, hogy
rossz reflex az, ami mindig külső körülményekben keresi
bármilyen baj okát. Csak akkor fogjuk tudni, hogy miként
javíthatunk életünk minőségén, ha előbb megértjük, hogy
miért érezzük rosszul magunkat a bőrünkben még családi és
baráti körben is.
KÖZREADJA: CSER ÁKOS

„Sokfélék vagyunk, de Krisztusban egyek...”
„... Mert ahogyan a test egy, bár sok tagja van, de a test valamennyi tagja, noha sokan vannak, mégis egy test, ugyanúgy a
Krisztus is.” (1Kor 12,12)
A fenti ige szellemében készültünk a március 6-i világimanapi istentisztelet megrendezésére. Isten kegyelméből gyülekezetünk nőtagjai lelkesen és aktívan vállaltak szerepet.
Az előzetesen rendelkezésünkre bocsátott programfüzet
alapján a helyi elképzelésünknek megfelelően készítettük el az
esemény liturgiáját. Az irodalom segítségével betekintést nyerhettünk Pápua Új-Guinea népének kultúrájába, társadalmi életébe, hagyományaiba, amelynek alapján megláthattuk: sokszínűségükkel különböznek egymástól és a világ népeitől is, de
Istenben egyet alkotunk.
Valamennyien együtt imádkoztunk, énekeltünk, dicsőítettük Istent, esedeztünk bűnbocsánatért, igaz szeretetért. Hiszszük, hogy az imádságaink ereje nyomán terjed és növekszik a
hit, a szeretet és a békesség.
Megtapasztalhattuk, hogy a nehéz és primitív körülmények között élő népek életében ugyanúgy jelen van a Sátán hatalma, mint a civilizáltabb népek között, amit csak Jézus
Krisztussal tudunk leküzdeni, aki bennünket a bűn sötétségéből a szeretet világosságára vezetett el.
A világimanap keresztyén asszonyok világot átfogó mozgalma. Sok tradíció, vallás találkozik ebben az
évenként ismétlődő szolgálatban.
Erős vár a mi Istenünk!
Dombi Lajosné
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Legkedvesebb éneke(i)m
Effelől érdeklődött az egyik leányom. De már többször is
hallottam ezt a kérdést többektől. Mi a legkedvesebb éneked?
Nehéz erre válaszolni. Amikor erről elgondolkodtam, elém
tornyosultak a szebbnél szebb énekek. Gyermekkoromtól,
serdülőkoromtól, felnőtt, majd most már idősebb korom énekei. Minden időszaknak megvoltak, megvannak az énekei.
Ifjú koromban, amikor csalódások is értek, az énekeskönyvből kerestem vigasztalást. Akkor találtam meg a 340. éneket:

És: „Hagyjad az Úristenre minden te utadat...” (342),
még több biztató, reménykeltő énekek is voltak.
Ha a bűneim rám nehezedtek, akkor a 407 („Ó, nagy Isten, sok a vétkem, irgalmadat keresem...”), 430 („Ím nagy
Isten most előtted szívem kitárom...”) és 412 („Ne szállj perbe énvelem, ó én édes Istenem...”) – ezeket énekelgettem. Ha
öröm ért, mert bocsánatot kaptam, akkor kerestem azokat az
énekeket, amelyek Istent és az Úr Jézust dicsőítik: 389 („Jézus, te égi szép...”), vagy az 53. ének:

Figyelembe vettem az egyházi esztendő aktuális énekeit,
jelenleg a böjti énekeket énekelem. Szinte mindegyik drága
nekem, mégis ha lehetséges (mert mindegyik mondanivalója

igaz és fontos), akkor a 198-as („Ó, drága Jézus, vajon mit
vétettél...”) 3. versszaka:
Én, én okoztam minden szenvedésed.
Bűneim vittek keresztfára téged.
Mindazt, mit, Jézus, eltűrtél helyettem,
Én érdemeltem.
A másik kedves énekem a 208-as („A keresztfához megyek...”).
A győzelmes Úr Jézusról szóló húsvéti énekeket is énekelem az év bármelyik napján, hiszen örök győzelmet aratott hű
Urunk a bűn, halál, pokol felett, és immár az ő kezében vannak a halál és pokol kulcsai. Hatalmasan, diadalmasan hangzik a 388-as ének – a minden ellenséges erő feletti teljes diadal:

Szerettem és szeretek énekelni. Sok evangélizáción, konferencián vettem részt édesanyámmal együtt, és sok szép,
kedves éneket ismerhettem meg ott is. Például:
Ott a messze földön árván, hontalan
Halld meg a kiáltást fiam, fiam!
Vár Atyád szerelme, vár rád vigasza,
jöjj a messze tájról, ó jöjj haza.”
Férjemnek is sokat jelentett ez az ének, úgy gondolom, az
Úr ezen keresztül szólította meg.
A zsoltárossal együtt vallom: „Dicsérjétek az Urat, mert
a mi Istenünkről énekelni jó, hiszen őt dicsőíteni gyönyörűséges és illendő dolog.” Bizony illendő! Minden időben és bármilyen élethelyzetben.
Az elmondottakból nem derül ki, melyik a legkedvesebb
énekem, de az igen, hogy az Úr gondoskodott minden élethelyzetemben a megfelelő tartalmú énekekről, amelyekben
kifejezhettem érzéseimet.
Gergely Istvánné
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Gyülekezetünk pénzügyi mérlegéről és terveinkről
A számvevőszék és a presbitérium február végén megvizsgálta gyülekezetünk 2008-as számadását és elkészítette a 2009. év pénzügyi tervét. Az elmúlt év mérlegének egyszerűsített, diagramos formája alább látható.
Az idei évvel kapcsolatban pedig a következő tervek születtek:
•

2008. elejére jelentős pénzügyi hiány keletkezett (elfogyott, illetve mínuszba került a gyülekezet
szabadon felhasználható pénzvagyona). 2008. folyamán ez a hiány örvendetesen csökkent, idén
reménység szerint teljesen megszűnik. Ehhez továbbra is kérjük azon testvéreink felelősségvállalását és
gondosságát, akik tavaly a gyülekezet anyagi bázisát előteremtették (ők kb. 160-an vannak), illetve
akiket a szívük még erre indít.

•

Egyházmegyénk, a Fejér-Komáromi Egyházmegye jövőre, 2010-ben a szokásos épület-felújítási
támogatási keret kétszeresével tud gazdálkodni. Ezt kihasználva szeretnénk 2010-ben jelentős
beruházásként hozzáfogni a Tátra utcai kistemplom felújításához és többfunkciós közösségi hellyé való
átalakításához. Ehhez már idén szükséges félretenni mindazt, ami a napi szükséges kiadásokon felül
összegyűlik. Az időről időre meghirdetett időszakos céladományok helyett ezért ebben az évben ezt az
egyetlen, egész évre szóló külön gyűjtést hirdetjük meg.

Mindezekkel kapcsolatos további információk a lelkészi hivatalban illetve a tisztségviselőknél kérhetők. Az
istentiszteletek alkalmával is igyekszünk rendszeres tájékoztatást adni a pillanatnyi helyzetről.

Leszek Kolakowski: Legújabb kis előadásaim
nagy kérdésekről
Mostanában olvastam a címben említett lengyel pszichológus könyvét, ebből szeretnék néhány megállapítást közreadni.
1. Istenről azt írja többek közt: Isten igazságtalan. Ez
egy kicsit megdöbbentett, de jó, hogy tovább
olvastam és megkaptam a választ: Isten azért
igazságtalan, mert ha igazságos volna, senki sem
jutna a mennyekbe. Ő irgalmas és türelmes.
2. Nincs ember, aki ne szeretne jó lenni. Olvastam egy
gyilkosról, aki szörnyű tette után a kalitkában

csicsergő madárnak enni adott, hogy az éhen ne
haljon.
3. Olvastam a franciák nemzeti hőséről, Jeanne d'Arcról, hogy a máglyára kötözve meglátott maga mellett
egy virágot, s kérte hóhérját, vegye le onnan, hiszen
csak őt ítélték tűzhalálra.
4. Az emberekben találkozol a jóság igyekezetével,
mely bennük látható formát öltött: tisztelet, hűség,
bátorság, igazmondás, szeretet. A jóság és szeretet
igazi megjelenése Krisztusban volt, amikor a földön
járt. Ő a mi példaképünk, Ő a mi üdvösségünk.
id. Bánszky Pál
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Müller György: Bízzál az Úrban (részlet)
„Boldog lehetsz Izrael, van-e hasonló hozzád? Nép, amelyet védelmez az Úr! Ő a te segítő pajzsod és dicsőséges kardod. Hízelegnek majd ellenségeid, és te azok magaslatain lépdelsz.” (5Móz 33,29)
Az Úr mondta ezeket a szavakat Mózes által, amikor a nép
bevonulni készült az ígéret földjére.
„Boldog lehetsz Izráel.”
Amint mondottuk, kevéssel az ország elfoglalásának megkezdése előtt álltak, de még előttük voltak a nagy és hatalmas
népek.
S ha ez Izrael számára valóság volt, valóság ez a mi számunkra is! Kedves hívő testvéreim, valóság ez? „Boldog vagy
Izráel?”
Szeretnék bizonyságot tenni arról, hogy rám nézve tény.
Noha szegény, szánalomra méltó bűnös vagyok, mégis nagyon boldog vagyok. Noha már majdnem 70 éves vagyok, és
már közel 50 esztendeje, mint keresztyén élek, mindmáig nem
voltam soha boldogtalan, és még most is nagyon boldog vagyok. És ez mindegyikőtök számára valóság lehet! Miért is
ne? Az Úr Jézus azt akarja, hogy minden tanítványa boldog legyen. A mi célunk is ez! Mert lehetséges, hogy szent és boldog
gyermekek legyünk, aminthogy az is lehetséges, hogy teljesen
elkötelezett keresztyénekként, boldogan éljünk. Mi az oka annak, hogy nem mindnyájan vagyunk boldogok? Midegyikőtöknek fel kellene tennie ezt a kérdést önmagának, és Isten előtt
felelni rá. „Miért, miért? Nem vagyok Isten boldog gyermeke,
nem vagyok boldog tanítványa az Úr Jézus Krisztusnak.”
Semmi sincs, ami ebben Isten részéről akadályozna minket. Isten örül annak, ha mindnyájan boldogok vagyunk. Ne mondd
nekem: „Müller úr! Ha maga az én kísértéseimet, az én terheimet hordozná, maga se tudna boldog lenni.” Micsoda tévedés!
A keresztyén ember mindig boldog lehet. Míg a világ látszatboldogsága a külső körülményektől függ, addig a keresztyén
ember valóban boldog lehet bármilyen körülmények között,
ha szilárdan bízik Istenben, és benne megelégszik.
Ezért szeretett Testvéreim:
Soha ne próbáljátok meg terheteket ti magatok hordani, hanem tanuljátok meg az Úrra vetni! Igyekezzetek mindenről

beszélni vele. Ha kísértéseitek támad, ha összezavarodtok. És
akkor megtapasztaljátok, hogy Ő milyen szívesen segít, és akkor a körülmények ellenére elmondhatjátok: „Boldog vagyok.”
Ha boldogtalanok vagyunk, akkor a hiba bennünk van.
Semmi alapja nincs annak, hogy ne legyünk boldog gyermekek. Atyánk szeret, és biztos kézzel vezet minket. S mert ilyen
atyánk van, valóban el lehet rólunk mondani: „Boldog vagy
Izrael! Van-e hasonló hozzád? Nép amelyet védelmez az Úr!
Ő a te segítő pajzsod és dicsőséges karod.”
Ezek az izraeliták nagyon boldogok voltak, mert ilyen Istenük volt. Ő volt az, aki megmentette őket az egyiptomiaktól,
aki átvezette őket a Vörös- tengeren és megsemmisítette az üldöző fáraó seregét. Ő volt az, aki átvezette őket a pusztán,
mennyei kenyeret adott nekik és vizet a sziklából, és végül bevitte őket az ígéret földjére.
Ok az örömre
Emlékezz, hogy minket (téged és engem) egy Egyiptomnál gonoszabb hatalomtól szabadított meg. Az egyiptomi seregnél rosszabb ellenségtől mentett meg minket, és Ő visz át az
élet nehézségein. Mindennap vezérel bennünket, míg végül
biztonságban leszünk nála a mennyben. Hát hogyne lennénk
boldogok a mi Urunkban? Nyomatékosan kérdem: nálatok
így van ez? Mindnyájan boldog keresztyének vagytok? Azok
lehettek, ha felnéztek rá. Bízzatok benne gyermeki egyszerűséggel, és meglátjátok, hogy milyen szívesen segít, és meg
akar titeket áldani.
Müller György, kinek imádkozó élete és gyümölcsöző
munkássága sok magyar keresztyén előtt ismeretes, 1805
szeptember 27-én született Németországban (Kroppenstedtben, Halberstadt mellett). Halleban tanult teológiát. 1829-ben
ment át Angliába, és itt előbb a zsidómisszióban dolgozott. Később Bristolban telepedett le. Itt alapította 1836-ban a híres
árvaházakat. Élete utolsó éveiben nagy evangelizáló utazásokat tett a világ minden részében. 93 éves korában halt meg,
1898. május 9-én.
Közreadja: Gergely Emese

Egy hatalmas oroszlán kerget egy vézna keresztény embert. Az ember bukdácsolva menekül
árkon-bokron keresztül, ám a vadállat nem tágít, továbbra is a nyomában van. Amikor az üldözött érzi, hogy már nem bírja tovább ezt az őrült hajszát, letérdel és kétségbeesetten imádkozni kezd:
– Uram, végtelen a te hatalmad! Kérlek tedd meg, hogy ez a vad oroszlán kereszténnyé váljon!
Ugyanebben a pillanatban megáll, és térde borul az oroszlán is.
– Édes Jézus, légy vendégünk, áldd meg, amit adtál nekünk...
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Tatár Lajosné: Ha remete lennék
Bebújnék egy odúba, barlangba
Fejemre húznám az ég sötétjét,
S hallgatnám a mindenség zenéjét,
Remeteszívem ütemes verését.
Félnék a kígyómarástól.
Éhségtől, fagytól és a magánytól.
Éberen figyelnék minden neszre,
Az idő múlására a napkeltére.
Figyelném a felhők vonulását.
Vadak csörtetését, madár szárnycsapását.
A bimbóból hogyan lesz virág?
S ebből később gyümölcsös ág.
Tüzet csiholnék, hogy lámpásom égjen,
Világítson majd a csillagtalan éjben.
Új érzést élne át, testem, lelkem,
Azt hogy a mindenséggel egy lettem.

ICHTUS focicsapat hírei
Kedves Testvérek!
A Jubileum parkban ősszel lezárult a 2008. évi bajnokság. Csapatunk a III. osztályban az utolsó helyen
végzett. Egy győzelmet értünk el. A legsportszerűbb csapat díját kaptuk meg ebben az osztályban.
Novemberben Tácon az egyházmegyei bajnokságon két csapattal vettünk részt. Itt második és harmadik
helyezést értünk el.
Januártól február végéig a Dózsakerti sportcsarnokban szerepeltünk. Itt a csoportunkban az utolsó helyen végeztünk, egy győzelemmel.
Március végétől újra a Jubileum parkban játszunk, megkezdődik a 2009. évi bajnokság. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk! Mérkőzéseink a templomban kitett faliújságon megtekinthetők!
A csapatban vannak olyan játékosok is, akik nem járnak gyülekezetbe. Egyik ilyen csapattársunk megvallotta:
szeret velünk együtt lenni, mert jó a közösség – pedig más
csapathoz is hívták focizni. Isten munkálkodik!
Áhítatokat nem mindig tudunk tartani, de vannak olyan
alkalmak, amikor tudunk egymással beszélgetni és jobban
megismerni egymást. Hiszem, hogy így nemcsak barátság
van közöttünk, hanem mi, keresztény fiatalok adunk Jézusból
azoknak, akik nem ismerik őt.
Köszönjük a Testvérek imádságos szeretetét és a csapat
anyagi támogatását!
TESTVÉRI SZERETETTEL A CSAPAT NEVÉBEN:
VERTÉNYI DOMONKOS
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A zsidó papok kihívják a katolikusokat egy focimeccsre. Amikor ez a pápa fülébe jut, magához
hívatja az egyik bíborost.
Azt mondja neki:
- Valahogy meg kéne nyerni ezt a meccset. Kérjük meg Figot, hogy segítsen be egy kicsit.
- Dehát ő nem is pap!
- Hát, ki tudja, addig még az lehet...
A meccset elvesztik a katolikusok. Magához hívatja a pápa a bíborost:
- Na mi az, Figo pap nem volt elég jó?
- De, csak Ronaldo rabbi jobb volt.
Egy képzeletbeli levél az ICHTUS FC baráti futballcsapat játékosai, ellenfelei és szurkolói részére:

Kedves Játékos és kedves Szurkoló!
Mielőtt pályára lépsz vagy nézőtérre ülsz – nyisd ki
a szíved, és csukd be a zsebkésed.
Amikor látod jönni a labdát – ujjongjon a lelked a
rúgásra készülve, de soha ne gondolj arra, hogy
merre járt a labda, mielőtt ideért.
Amikor lyukat rúg a társad – nyújts kezet neki, és ne
kiálts hangosabban, mint egy csecsemőre kiáltanál.
Amikor hibázik az ellenfél védője és gólt rúgsz –
úgy nézz rá, mint kedvesedre nézel, midőn a „Ki
nevet a végén?”-ben kiütötted a bábuját.
Amikor téved a bíró a károdra – mielőtt visszaszólsz, gondolj egy percig a kis- unokájára, aki
talán a te gyermeked párja lesz egykor.
Amikor győzöl – hajtsd meg a fejed ellenfeled előtt,
aki vállalta a vesztes szerepét melletted.
Amikor veszítesz – nyújts kezet ellenfelednek, de emelt fővel tegyed: egy nálad erősebbel voltál méltó játszani.
Amikor lemégy a pályáról – ne feledd: minden meccset lefújó sípszó kicsiny mása az utolsó szívdobbanásodnak; míg végigfutottad a játékot, önmagad tudtál-e maradni?
schg

Ádventről idejekorán
Bár még messze van az ádvent, a kezdeményezők – a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége és a Polgári Körök tatabányai szervezetei – kérésére most, időben tesszük közzé felhívásukat.
Az elmúlt években hazánk több településén állítottak fel ádvent idején köztéri betlehemet. Városunk társadalmi és szellemi közösségének erősítése, lelki és kulturális hagyományaink tudatosítása érdekében szeretnénk,
ha Tatabányán is megvalósulhatna ez, és 2009 ádventjén a város főterén, az Életfa-szobor előtt igényes, művészi kivitelezésű betlehem állhatna. A város költségvetése azonban nem teszi lehetővé ennek központi forrásból
való megépítését. Ezért köszönettel fogadjuk mindazok e célra szóló adományait, akik szívesen hozzájárulnak
ennek az álomnak a megvalósulásához. Gyülekezetünkön keresztül befizetett adományokat is szívesen továbbítjuk.
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Segítség és kapcsolat – állami támogatással
Ingyenes, azaz működését állami forrásból finanszírozó házi segítségnyújtó szolgálat kezdte meg munkáját Tatabányán ez év elején. A szolgálat működtető gazdája az Evangéliumi Pünkösdi Közösség, de városunkban ott vannak a már dolgozó vagy munkára váró gondozók között gyülekezetünk és a református gyülekezetek
tagjai is.
Az elmúlt hónapok, az elindulás ideje a jogi keretek szervezésével, a munkások és a segítséget igénylők öszszegyűjtésével és a városunk „illetékesei” által gördített akadályok elhárításával teltek. Emellett természetesen
január eleje óta folyik a munka, a már jelentkezett, idős koruk vagy betegségük miatt gondokkal küzdők körében, és reménység szerint megelégedésére.
Eddigi tapasztalataink és a szolgálattal kialakult kapcsolatunk nyomán gyülekezetünk körében is szeretettel
ajánljuk ezt a lehetőséget, nemcsak mint fizikai segítséget, hanem mint a hittestvéri kapcsolattartás lehetőségét
is.
A szolgálat segítségét jelenleg kétféle területen lehet igényelni:
• Otthoni segítségnyújtás: a házban, ház körül elvégzendő, a segítséget igénylő számára életkora
vagy egészségi állapota miatt nehézséget jelentő munkák, ügyintézési, bevásárlási segítség,
mozgásban, sétában való támogatás, mentális gondozás – térítésmentesen.
• Szociális étkeztetés: szociális rászorultság alapján kedvezményes térítésű vagy ingyenes napi
meleg étel biztosítása mindazoknak, akik az előzőekben írtak alapján (életkor vagy egészségi állapot)
azt kérik.
További részletekért gyülekezetünk gondnokát, Vertényi Domonkost, a szolgálat munkatársát érdemes keresni: 0620 / 824-7130.
A szolgálat szervezői és munkatársai nevében is köszönet illeti azokat az igénylőket, akik vették a „bátorságot”, és rászorultságuk alapján kérelmezték az Önkormányzatnál a segítség jóváhagyását. Köszönet illeti azokat
a háziorvosokat és köztisztviselőket is, akik jóindulattal és segítő szándékkal álltak az ügy mellé, felismerve,
hogy városunk sok ezer, a mindennapok feladataival magára maradt lakója nem üzleti kérdés, hanem emberi
odafigyelés kérdése.

A tavasz első napján a bibliaköri közösség szervezésében kis kirándulást tettünk a felsőgallai kálváriához és kápolnához. Megemlékeztünk a kis templom és a stációk történetéről, beszélgettünk a történelem tanulságai kapcsán korunk gyülekezeteiről, s – amint a képeken látható – megnéztük felülnézetből
kis városunkat.

A kápolna bejárata előtt

A város felett
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HÍREK, ESEMÉNYEK
 Az előttünk álló ünnepek istentiszteletei terveink szerint a következőképpen lesznek a Jókai utcai
templomban:
o Nagycsütörtök, április 9. 17 óra: Az Isten által adott Szövetség vére – az úrvacsora istentisztelete
o Nagypéntek, április 10. 17 óra: Isten békítő áldozata – úrvacsorás istentisztelet
o Húsvét vasárnap és hétfő, április 12. és 13. 10 óra: Jézus él – én is vele! – úrvacsorás istentiszteletek
o Mennybemenetel napja, május 21. 17 óra: A régiek elmúltak – újjá lett minden! - istentisztelet
o Pünkösd vasárnap, május 31. 10 óra: Konfirmáció! Reménység szerint vallást tesz hitéről, számot
ad tudásáról és áldásban részesül Hargitai Kitti, Kossela Lili, Pátkai Andrea.
o Pünkösd hétfőn, június 1-én itthon nem lesz istentisztelet. Közös utazásra hívunk mindenkit
Tordasra, a Fejér-Komáromi Egyházmegye gyülekezeteinek közös pünkösdi ünnepére. Indulás
előreláthatólag 8 órakor a Jókai utcai templomtól.
 Pünkösdig tart a bibliaköri évad. Május végéig várunk mindenkit szeretettel kedd esténként, 17 órától
kis közösségünkbe beszélgetésre, közös bibliaolvasásra és -tanulmányozásra. Ezek az alkalmak rend szerint
az Előd vezér utcában, Klespitz Jenőné testvérünknél vannak. Aki nem ismerős arrafelé, annak szívesen
segítünk!
 Minden hónap első szerdáján este Dr. Sassi Endrééknél van házi bibliaóra. Kb. 2 hetenként pedig,
megbeszélés szerinti időpontban, Cser Ákoséknál beszélgetőkör. Ezekkel kapcsolatban további információ a
szervezőktől és a lelkészi hivatalban kapható.
 Kamarakórus alakult gyülekezetünkben. Reménység szerint húsvét ünnepén az istentiszteleten is szolgál
ez a közösség. Próbák alkalmanként, megbeszélés szerinti időben és helyen vannak. Szeretettel várunk ebbe
a csapatba is olyanokat, akik szívesen próbálkoznak közös énekléssel, az istentiszteleti énekeken kívül is.
 Megköszönjük azon Testvéreink szeretettel adott adományait, akik az elmúlt esztendőben hordozták
gyülekezetünk anyagi terheit, istentiszteleti persely-adományaikkal vagy csekken, személyesen történt
befizetésekkel. A pénzügyi mérlegről szóló beszámolóban az elmúlt év anyagi helyzetéről és az idei
tervekről bővebben is lehet olvasni.
 Továbbra is várjuk olyanok jelentkezését, akik szívesen kitennék a Lámpás újság példányait irodájukban,
üzletükben, hogy a betérők vihessenek belőle.
Kérjük szervezetek, vállalkozások segítségét, akik internetes honlapjukon szívesen feltüntetnék
gyülekezetünk elérhetőségét.

Téli krízis Tatabányán
Véget ért az Utcai Szociális Segítők Egyesületének téli krízis ellátó időszaka. Ez a november elejétől március végéig tartó idény azt jelenti, hogy az egyesület anyagi lehetőségeinek erejéig napi ellátást biztosít az utcán
élő hajléktalanok részére: meleg teát, kenyeret, ha van, akkor meleg levest, konzervet, vitamint visz ki, ezen kívül mindazt, amire éppen szükségük van (ruhát, takarót stb.).
Gyülekezetünkből ifj. Kónya Lajos, Sterczer György, Sterczerné Bányi Etelka, Vertényi Domonkos, Schermann Gábor vettek részt önkéntesként ebben a szolgálatban: péntek esténként egyikünk elkísérte az esti „teajáratra” az ügyeletest. Megújult szociális munkási gárdával és – legalábbis számomra úgy tűnt – megújult szemléletmóddal dolgozhattunk együtt péntek esténként a város utcáin. Lehet, hogy ezt csak a frissen a szolgálatba és
a városba került munkatársak kezdeti „útkeresése” láttatta velem, de bízom abban, hogy a közvetlenség, bizalom és elfogadás tartósan megmarad „hivatalos” és „önkéntes” szolgálattevők között.
Köszönjük azokat a támogatásokat, adományokat, melyeket erre a célra juttattak a Testvérek.
schg
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REMÉNYSÉG ROVAT
AKIK GYÜLEKEZETÜNKBEN 2008. OKTÓBER 26., SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁNI 23. VASÁRNAP ÉS 2009. MÁRCIUS 29.,
BÖJT 5. VASÁRNAPJA KÖZÖTT ELHÍVÁST KAPTAK…

 ... a keresztségben Isten országába:
dec. 28.



Tóth Viktória

Tatabánya

Zsömle Gertrúd (rk.) és Tóth Balázs (ev.)

Jel 2,7b

... az élet és halál Urától:

nov. 14.

Meier Vilmosné sz. Schnell Margit, Tatabánya

86 évesen

Jób 2,11-13

dec. 13.

Thúróczy Zoltán, Vértesszőlős

81 évesen

Lk 1,31.33

jan. 2.

Kerékgyártóné Vass Erzsébet, Tatabánya

57 évesen

Zsolt 16,8

febr. 14.

Siklósi Károlyné sz. Grásl Terézia, Szárliget

74 évesen

1Kor 11,32

Kertész Eszter: Kezdődik
Erősnek hiszem magam, keménynek,
míg meg nem zökken a testben a lélek.
(Gerincem, mint a gallyak,
Koponyám könnyű kagyló.)

Kertész Eszter: Hatvan utánra
Egy sivatagot kaptál
megművelésre.

Könnyen kicsordul, repedek, sajgok.
Veszendőt, romlót mivégre alkot
miféle kéz, miféle szeretet?
Nevetek, sírok, sajgok, repedek.

Ásd föl,
fakassz vizet a kavicsokból,
hódítsd vissza homoktól
a földet.

Néha alábbhagy a fájás, szünetel.
Elringat, ölel, szívéig fölemel.
Jeges és kemény lesz köröttem máskor.
Taszít és ellök, gúnyol és gáncsol.

Éhezz,
szomjazz,
de sose csüggedj,
sose add föl magad.

Tudom a leckét a levegőről:
Mélyen beszívni, hosszan tartani.
Talán a repedések, rianások
a kezdődő hosszas vajúdás kínjai.
Szülök és születek, hogy belehaljak.
Koponyám könnyű kagyló.
Gerincem, mint a gallyak.

Már készülődnek valahol
a madarak,
melyek jövendő erdeid
lombjában akarnak énekelni.

Kocsis saláta
Hozzávalók: 2 pár virsli, 25 dkg enyhén csípős csalamádé, 1 db savanyúalma, 1 nagy fej lilahagyma, 2 dl majonéz, 2 dl tejföl, 1
evőkanál mustár,1 dl bor, só, törött bors
Elkészítés: A mustárt összekeverjük a majonézzel, tejföllel és simára keverjük. Ízesítjük sóval, borssal. Ízlés szerint a virslit forráspontig melegítjük, és nagyon vékonyra vágjuk, és belekeverjük az előbbi mártásba. Hozzáadjuk a szeletelt almát – héjasan. A csalamádét felaprózzuk, az előbbiekhez keverjük. Utoljára hozzáadjuk a szeletelt hagymát. Ismét jól összekeverjük, 2-3 órára hűtőbe
tesszük. Pirított kenyérrel vagy szikkadt zsemlével fogyasszuk.
Jó étvágyat!
Hollósi Lászlóné
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Rendszeres gyülekezeti alkalmaink
Alkalom

Mikor?

Hol?

Imaközösség
Istentiszteletek előtt
Jókai út 81.
00
Istentisztelet
Vasárnap 10 -kor
Jókai út 81.
Hittan (alsós)
Hétfő 15 30-kor
Tátra u 13.
00
Hittan (felsős)
Péntek 16 -kor
Tátra u. 13.
Bibliaóra
Kedd 17 00
Előd vezér u 18.
Konfirmandus óra
Szerda 16 30-kor
Tátra u. 13.
Minden hónap első vasárnapján, illetve ádvent és böjt minden
vasárnapján úrvacsoraosztás van az istentiszteleten.

Weboldalunk megújult!
Címe a régi: http://tatabanya.lutheran.hu
A folyamatosan frissülő, bővülő weboldallal kapcsolatos írásokat,
észrevételeket a teranova@citromail.hu email-címre vagy a weboldal
„Kapcsolat” pontjában (jobb felső sarok) várjuk.
A Lámpás szerkesztősége várja az írásokat
erre a címre: lampas@lutheran.hu
Várjuk az érdeklődőket a
gyülekezeti levelezőlistákra:
fraternet-tatabanya@lutheran.hu
(általános gyülekezeti információk)
fraternet-tbifi@lutheran.hu (ifjúsági lista)
E listákra jelentkezni lehet a lelkészi hivatal
címén: tatabanya@lutheran.hu

Kedves Testvérek!
A Lámpás ezen számához egy-egy csekket mellékelünk.
Aki bármilyen jogcímen – egyházfenntartói járulék, általános vagy céladomány – szeretne befizetni gyülekezetünk
pénztárába, megteheti e csekk segítségével is.
Köszönjük figyelmességüket!

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

Kérjük azokat, akiknek bármilyen formában (saját, munkahelyi vagy adóhivatali kitöltéssel) adóbevallási kötelezettségük van, hogy rendelkezzenek a Magyarországi
Evangélikus Egyház javára szóló 1%-ról, a 0035 technikai számmal (ezt annak is érdemes megtenni, akinek
nincs ténylegesen fizetendő adója, mert ennek az 1%nak a továbbításánál nemcsak a rendelkezett adóösszeg,
hanem a rendelkezők létszáma is számít). Aki pedig még
nem döntött a másik 1% felhasználásáról, annak bizalommal ajánljuk gyülekezetünk alapítványát: Tatabányai Evangélikus Alapítvány, 18603718-1-11.
További információ a lelkészi hivatalban kérhető.
Minta az adóbevallás 1%-os rendelkező részének fentiek
szerinti kitöltéséhez:

 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.

