Világosságom és segítségem az ÚR, kitől félnék? (Zsolt 27,1)
Tatabánya és környéke evangélikusságának lapja – XVI. évfolyam 1. szám 2017. Tavasz

GONDOLATOK DOBORKA SZÁSZ EVANGÉLIKUS TEMPLOMÁBAN
AVAGY:

AMIT UNOKÁINK TEHENEI SEM FOGNAK LÁTNI
Egyik beszélgetőkör különösen késői óráig tartott.
Hosszan vitatkoztunk azon: lesz-e, hová lesz
gyülekezetünk, nemzetünk, templomaink égre

mutató keresztjei, ha mi, akik még itt vagyunk s
őrizzük hitünket és kultúránkat, elmegyünk innen?

Doborka, Szászföld, a volt (?) lutheránus
templom.
Nagyszebentől
40
kilométerre.
Nemcsak azt látjuk, hogy hogyan pusztul a
szászok öröksége, hanem hogy az új gazdák
hogyan viszonyulnak egy szakrális építményhez.
Ezt
a
templomot
szász
generációk
építgették/szépítgették évszázadokon keresztül.
Szász mesterek rakták a köveket egymásra, latin
írástudók festették a feliratokat, kultúra fellegvára
volt századokon át. Most meg tehenek laknak
benne. Így múlik el a világ dicsősége. Avagy a
civilizált népeket mindig a barbárok hódítják meg
és űzik el őket életterükről. Mi ebből a tanulság,
nekünk, magyaroknak? Nem kell kihalni és
magára hagyni a templomot. Itt nem a falakról
van szó, hanem az eltűnt közösségről. Nem a
falakért kár, azok csupán kövek. A szász
civilizációért kár, az emberekért, akik már soha
többet nem fognak itt német misét hallgatni, a
közösségért, amelyet nem hoz vissza senki.
Magyar asszonyok, szüljetek gyermeket! Vagy
gondoljátok át: a mi templomainkban is tehenek
lakjanak majd? (Gál Levente – közli: Szeverényi
János)
De mit tehetnek a keresztyének egy posztkeresztyén korban? – teszi fel a kérdést mostanában
megjelent könyvében Rod Dreher amerikai
keresztyén író, publicista. A könyvről megjelent
recenzió (http://valasz.hu/vilag/ez-itt-a-szekularisdiktatura-kora-123016) nyomán, kedves Olvasó
Testvéreim, tegyük fel magunknak a kérdést –
amolyan káté-szerűen, ahogy eleink tanulták a

konfirmációi vizsga anyagát:
Miért őrizzük kultúránkat, és miért hirdetjük
Isten igéjét?
Miért őrizzük kultúránkat?
Azért őrizzük kultúránkat, mert emberek
vagyunk, s szeretjük a földet, a hazát, a nyelvet,
megkönnyezzük a szép szavainkat és verseinket,
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kijárunk édesanyáink sírjaihoz, megemlékezünk
őseinkről, akik az életüket adták azért, hogy mi itt
ma magyarok legyünk.
Vagy azért nem tesszük ezt, mert csak egy számít:
legyen hova menni vásárolni, olcsón, olcsót, legyen
internet, amelyen keresztül káromolhatjuk egymást,
és ahol közzétehetjük nekünk éppen izgalmas,
egyébként azonban semmitmondó szelfijeinket –
amíg
élünk.
És
legyen
hely,
ahol
megrökönyödhetünk, amikor váratlanul, és anélkül,
hogy valaha gondoltunk volna rá, meghalunk.
És miért hirdetjük Isten igéjét?
Azért hirdetjük Isten igéjét, mert tudjuk, hogy túl
kultúrán, nemzeten, nyelven és verseken, túl őseink
sírhalmain és róluk őrzött emlékeinken, NEKÜNK,
ma itt élő embereknek véges az időnk és a helyünk
ezen a földön. Véges a ránk bízott és a körülöttünk
élő, sodródó embertársaink ideje és helye is. És
tudjuk, hogy ha véges időnk lejárta előtt nem
omlunk bele mennyei Atyánk karjaiba, megtalálva a
megváltást és irgalmat nála, akkor őseink hiába
építették templomainkat, őrizték kultúránkat, adták
tovább verseinket – minket menthetetlenül elnyel a
Semmi. Őket – őseinket, akik építették, őrizték,
továbbadták – nem. De minket igen.
Elgondolkoztató, hogy sem Jézus, sem az
apostolok az Újszövetség lapjain nem buzdítanak a
gyülekezet közösségének megőrzésére, a tradíció
átadására azért, hogy a gyülekezet közössége
megmaradjon a jövő nemzedékek idejére. Arra

buzdítanak, hogy adjuk tovább az örömhírt és
fogadjuk be közösségünkbe a velünk egy időben
élőket, a körülöttünk élőket és a ránk bízottakat,
gyermekeinket. Nem azért, hogy a közösség
megmaradjon, hanem azért, hogy ők, a körülöttünk
élők és ránk bízottak közösségre, gyülekezetre
találjanak, és a hallott ige révén Isten Országa
számára megtartassanak.
Amikor egy futballcsapat a jövőre gondol, akkor
utánpótlást nevel. Mert azt akarja, hogy ha a mostani
gárda kiöregszik, legyen, aki a csapat nevét
továbbviszi, dicsőségét öregbíti.
A gyülekezettel más a helyzet. Az Egyháznak
nem utánpótlást kell nevelnie, hanem a most élőket
felráznia, ráébresztenie arra, hogy késő lesz. Utódok
talán lesznek, ahogyan elődök is voltak, mert az
Egyházat nem mi, hanem Jézus Krisztus építi és
tartja fenn. Elődök és utódok voltak és lesznek. Ha
nem Európában, akkor máshol. Ha nem magyarok,
akkor mások. Ha nem fehérek, akkor mások. De mi,
akik most élünk ezen a bolygón, nem leszünk.
Hacsak meg nem térünk, és meg nem halljuk az
evangéliumot. Hiszen azért kaptuk: „Mert én
elsősorban azt adtam át nektek, amit én magam is
kaptam; hogy tudniillik Krisztus meghalt a mi
bűneinkért az Írások szerint. Eltemették, és –
ugyancsak az Írások szerint – feltámadt a harmadik
napon...” (1Kor 15,3-4)
schg

 – 
REMÉNYSÉGROVAT
AKIK GYÜLEKEZETÜNKBEN 2016. DECEMBER 11., ADVENT 3.
VIRÁGVASÁRNAP KÖZÖTT ELHÍVÁST KAPTAK…
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 ... az élet és halál Urától:
febr. 23.

Götzel Róbertné sz. Mészáros Mária, Tatabánya

78 évesen

4Móz 6,24

márc. 7.

Vertényi Domonkosné sz. Nagy Edit, Tatabánya

76 évesen

Zsolt 71,9b

Kedves Olvasó!
Nagy örömmel tájékoztatom, hogy az istentiszteleten elhangzó prédikációkat
diktafon segítségével felvesszük, majd feldolgozás után a honlapra kerülnek mp3
formátumban, így aki lemaradt róla, az is meg tudja hallgatni utólag.
A prédikációk elérhetősége:
http://tatabanya.lutheran.hu/magvetok
A képre kell kattintani, és látható a lista.
Szeretettel: Remport Richárd, hangfeldolgozó :)

9.,
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Hírek, események
 Családi istentisztelet van a Jókai utcai templomban minden hónap 3. vasárnapján. E szokottnál kevésbé
„hagyományos” alkalmakon lehetőség szerint az orgona mellett/helyett más hangszerek is megszólalnak, és
szívesen alkalmazkodunk az istentisztelet rendjével a gyermekes családokhoz.
 Mivel a Tatabányai Evangélikus Alapítvány a mostani adórendelkezés alkalmával, tehát 2017-ben nem
fogadhat 1%-os felajánlásokat, ezért erre az esztendőre javasoljuk Testvéreinknek, hogy aki teheti, adója
civil 1%-át az Evangélikus Gyülekezeti Alapítvány (Oroszlány) javára ajánlja fel. Adószáma: 191490551-11. Emellett mindenkit kérünk, hogy rendelkezzék adója egyházi 1%-áról a 0035-ös technikai számmal
Magyarországi Evangélikus Egyházunk javára. Köszönjük segítségüket!
 Templomudvar rendezést hirdet gyülekezetünk Presbitériuma a Jókai utcában április 22-én, szombaton
9 órától, hogy lélekben és munkában mellé álljunk az ebben a szolgálatban fáradozó áldozatkész
keveseknek. Várjuk a segítőkész férfiakat és asszonyokat! Köszönjük azoknak, akik munkájukkal vagy
imádságukkal erre is gondolnak!
 Április 30-tól május 4-ig közösségünk kis csapata gyülekezeti kirándulásra utazik Rómába. Április 30án, húsvét ünnepe utáni 2. vasárnapon a Jókai utcai istentiszteleten Selmeczi Lajos ny. lelkész (Tata)
szolgál.
 Május 14-én, húsvét ünnepe utáni 4. vasárnapon
ökumenikus családi nap lesz Tagyospusztán, a
Bánhidai
és
az
Óvárosi
Református
Gyülekezetekkel közösen. Közös utazáshoz
találkozó fél 9-kor a Jókai utcai templomban. Ezen
a
vasárnapon
templomunkban
nem
lesz
istentisztelet. Aki nem jön a családi napra, az
istentiszteleten a bánhidai református templomban
vehet részt. Kérjük, hogy aki szívesen jön erre az
alkalomra, a templomban kitett lapra iratkozzon
fel, vagy más módon jelezze a lelkészi
hivatalban!
 Június
4-én,
pünkösd
vasárnapján
az
istentiszteleten konfirmációi jubileumi ünnepet
tartunk. Várjuk a régen és kevésbé régen itt
konfirmált Testvéreinket és szeretteiket!
 Pünkösd hétfőn, június 5-én hagyományos
egyházmegyei nap lesz Nagyvelegen. Közös
utazáshoz találkozó 8 órakor a Jókai utcai
templomban. Ekkor szintén nem lesz helyben
istentiszteletünk. Kérjük szépen erre is a
részvételi szándék előzetes jelzését!
 Tatabányai Reformációi Tábor – ökumenikus
napközis tábor általános iskolás gyermekek részére
– június 19-től 21-ig (hétfő-szerda) az Óvárosi
református templomban (Május 1. park). Június 22-23-án, csütörtök-pénteken folytatásra várjuk a Tátra
utcai Kistemplomban az evangélikus gyermekeket!
 Gyülekezeti kirándulást tervezünk a nyár folyamán Budapestre, a nemrég megújult Deák téri Evangélikus
Országos Múzeum megtekintésére. Utazás vonattal. Kérjük, figyeljék a hirdetést, várunk szeretettel minden
érdeklődőt!
 A reformáció 500. évfordulója alkalmából emlékmű állítását tervezzük a Jókai utcai templom kertjében.
Csakúgy, mint a tervezett fűtéskorszerűsítési munkákra, erre is hálásan fogadunk önkéntes adományokat
mindazoktól, akiket Isten erre indít.
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Rendszeres gyülekezeti alkalmaink
Alkalom

Mikor?

Hol?

Imaközösség

Istentiszteletek előtt

Jókai út 81.

Istentisztelet

Vasárnap 10 00 kor

Jókai út 81.

Családi
istentisztelet

Hónap 3. vasárnapja
10 00 kor

Jókai út 81.

Bibliaóra

Csütörtök 17 00-kor

Tátra u. 13.

Hitmélyítő
beszélgető kör

Kedd 1900-kor

megbeszélés
szerint

A lelkészi hivatal címe:
Tatabánya-Alsógalla, Tátra u. 13.
Telefon: 34/316-201
Schermann Gábor lelkész elérhető ezen kívül a
06-20-824-2764-es telefonszámon, valamint a
gabor.schermann@lutheran.hu illetve
tatabanya@lutheran.hu e-mail címen.
Hivatali idő: megbeszélés szerint

Minden hónap első vasárnapján, valamint ádventben, böjtben
és a nagy ünnepeken úrvacsoraosztás van az istentiszteleten.
LÁMPÁS – Tatabánya és környéke
evangélikusságának lapja
Az újság előállításához adományokat köszönettel
fogadunk gyülekezetünk számlaszámára:
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
Ünnepi, rendkívüli istentiszteletek a
közeljövőben:
 Ápr. 13. 17 óra nagycsütörtöki
istentisztelet
 Ápr. 14. 10 óra nagypénteki
istentisztelet
 Ápr. 15. 16 óra Oroszlány Jánospassió koncert
 Ápr. 16-17. 10 óra húsvéti
istentiszteletek
 Máj. 25. 17 óra mennybemenetel
ünnepi istentisztelet
 Jún. 4. 10 óra pünkösdi istentisztelet

 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.

Weboldalunk címe: http://tatabanya.lutheran.hu
A weboldallal kapcsolatos írásokat, észrevételeket a
teranova2x@gmail.com címre 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

Adjon Isten békés ünnepeket,
óvjon meg útjainkon,
és tartson meg a nagy Úton!

