
Világosságom és segítségem az ÚR, kitől félnék? (Zsolt 27,1)
Tatabánya és környéke evangélikusságának lapja – XII. évfolyam 2. szám 2013. Advent

„Mikor pedig abban a városban üldöznek, szaladjatok a másikba.” (Mt 10,23)

Luther ezt így magyarázza:

Lehetetlen, hogy az evangélium bárkitől megtagadtassék, 
mert az evangélium olyan tanítás, amely nincs helyhez kötve, 
hanem az ég alatt szabadon jár-kel. Az igaz, hogy akkor és 
ott, abban a városban, ahol az evangélium, a prédikáció el-
hangzik, az urak hatalmi szóval betilthatják. Te azonban el-
hagyhatod azt a várost vagy települést,  és követheted az 
evangéliumot  egy másik városba. Nem szükséges, hogy az 
evangélium végett a várost vagy a helységet elfoglald, és fog-
va tartsad, hanem hagyd az uraknak az ő városukat, te pedig 
kövesd az evangéliumot; így szenvedsz ugyan a veled szem-

ben elkövetett igazságtalanság és az elűzetés miatt, de ugyan-
akkor nem szenvedsz amott, hogy tőled az evangéliumot el-
veszik. Íme, így egyezik a kettő: szenvedni és nem szenved-
ni. Különben, ha a várost el akarod foglalni az evangélium-
mal, úgy a város urát attól fosztod meg, ami az övé, és köz-
ben azt képzeled, hogy mindezt az evangéliumért teszed. 
Kedves, az evangélium nem arra tanít, hogy rabolj és hogy 
elvégy, még akkor sem, ha az említett úr a javakkal Isten el-
len cselekszik, velük jogtalanul a te károdra visszaél. Az 
evangéliumnak ahhoz, hogy megálljon nincs szüksége hely-
re, sem városra, az evangéliumnak a szívben kell maradnia.

Karácsony igéje: Fiú születik – velünk az Isten! (Mt 1,23)

Velünk az Isten – ami nem azt jelenti, hogy a mi kívánsá-
gainkat teljesíti; sem nem azt jelenti, hogy velünk együtt enyé-
szik el a semmibe; sem nem azt jelenti, hogy többre tart bennün-
ket bárki más embernél. Hanem azt jelenti: a mi oldalunkon – te-
remtménye, az Ember oldalán – harcol abban a nagy háborúban, 
amely életünk, énünk birtoklásáért folyik, a nagy Megtévesztő, e 
világ Ura – és a nagy Megváltó, menny és föld Ura között.

Velünk az Isten – abban a nagy vándorlásban, mely egész 
földi életünkön át ugyanzon a helyen zajlik, s a tétje nagy: meg-
látni, megérteni és szívünkbe zárni a Szeretetet, amely megjelent 
Jézus Krisztusban, a mi Urunkban.

Áldja meg a mi Urunk, Jézus Krisztus a tisztelt Olvasók napjait
csenddel, igével, szeretettel! Áldott, boldog Karácsonyt kívánunk Mindnyájuknak!

Egyszer egy az egy (1 x 1 = 1)

Mindenki ismeri ezt a matematikai kijelentést. Ugyanúgy, ahogy mindenki hallott már Istenről és Jézusról is. Van, aki életé-
nek bizonyos szakaszában, s van, aki már „beleszületett hitébe”.

Én utóbbiak közé tartozom. Már kiskoromban édesapám ölében ültem a templomban, ma pedig amikor csak tehetem, 
édesanyámmal együtt látogatjuk a vasárnapi és egyéb alkalmakat. Lehet, hogy az én életemnek is voltak kétes pontjai, néha 
„elvetemülten”, „vakmerően”, „bátran”, „elszántan” hittem, de 
nem gondolom, hogy az intenzitáson múlna a dolog. Inkább az 
állandóságon és a bensőségen. Még akkor is el lehet mormolni 
egy-egy imát, hittel, alázatosan, csendesen, ha közben körülöt-
tünk a világ vadsággal teli. Csak egyszerűen. Mint az egyszeregy.

Turáncsics Edit
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Ha péntek akkor Neckar
Oroszlányi Evangélikus Ének- és Zenekarban, most már 

másfél éve vagyok szopránként kórustag. Annak ellenére, 
hogy ilyen rövid időt töltöttem még csak az kórusban, meg-
ajándékozott ezzel a németországi úttal. 
Előrejelzés szerint 35 Celsius fok vár minket, a biztonság 
kedvéért van nálam három kabát. Egy dög nehéz táska, és 2 
blézer komplementernek, de a ruhák nem számítanak, csak 
legyen  kottám.  Elindultunk  a  buszhoz,  végre  leadtam a 
táskát, és két kabátot. Felszálltam a buszra, azonnal kiszúrtam 
Mónikát, aki épp hímzett, és tudtam, hogy ott a helyem. 
Úton:  Erős  kezdés  pálinkával,  mentünk,  megálltunk, 
fésülködtünk, kávéztunk, közben Károly hímzési praktikákat 
osztott meg Mónikával. 

Megérkeztünk, aztán mégse, sajnos Balázs már addigra 
kipakolt,  mire érkezett  a hírnök, máshova vártak minket. 
Nagyszerű, sebaj visszaülünk és nézzük, ahogy Balázs pakol. 
Tíz perccel később megérkeztünk. Megismerkedtünk a befo-
gadó családdal, akik örömmel nyugtázták, hogy beharango-
zott 4 pótgyerek helyett, csak három érkezett. Másnap vasár-
nap, kórustalálkozóval összekötött istentisztelet. A németem, 
mivel kicsit rozsdás, egy szót sem értettem a prédikációból, 
amivel teljesen elveszett a kapcsolat, ami minden magyar 
nyelven elhangzó igehirdetéskor él, hálás szívvel gondoltam 
Lutherra. Délután megérkeztünk az esti koncert színhelyére, 
ahol az épület kialakítása miatt a hallgatóság csak biztonsá-
gos távolságból élvezhette a koncertet. Halleluja! A további 
napok délelőttjei szabadfoglalkozással teltek, mi Mónika fo-

nalait kerestük a labirintusban, eközben Károly megörökített 
minden helyi menetrendet és KENYÉR feliratot. A délutá-
nok pedig a pihenés után jól megérdemelt munkával teltek. 
Az utolsó este a minket fogadó gyülekezet színtársulata a ke-
véssé emlékezetes Grimm testvérek Hamupipőkéjének, a vi-
lághírű aaleni feldolgozását adta elő. Sztárvendégek: a füg-
gönytartó lánykák. Vendégszerepben: Martina,  a tolmács. 
„Wir sind schön!”, „Oké”. Másnap délben búcsúebéd mézzel 
és borral.

Következő állomás Plochingen. Már messziről láttuk a 
piros fehér zöld lobogót, kivételesen jó helyre érkeztünk. Este 
egy piknik vacsora mellett megismerhettük a pótszüleinket. 
Mindennap délelőttjén valami izgalmas programmal leptek 
meg minket, például a legemlékezetesebb Esslingen, ahol 
szakmai kíváncsiságomat is kiélhettem, mert megláttam a 
központi homeopátiás gyógyszertár feliratot, ide azonnal be-
rohantam, és a kezdeti félreértések ellenére, a helyi kollega 
megmutatta, hogy a megszokott golyócskák helyett, porokat 
és oldatokat használnak, amit ott kevernek ki, hogy elkészít-
sék a gyógyszereket. Később furcsa kenu úton vettünk részt, 
amely a megtervezett 2 óra helyett egy fél órával tovább tar-
tott, hogy közelebbről is megismerkedhessünk a Neckar fo-
lyójának vízi világával, magyarul beleborultunk, ez az ese-
mény mindenkiben mély nyomot hagyott.  A plochingeni 
polgároknak is feltűnt a jelenlétünk, az éjszakába nyúló meg-
engedett  hangerőn túllépő sörözgetéseknek köszönhetően. 
Még a buszon is hallottuk Plochingen megkönnyebbült sóha-
ját távozásunkkor.

Götzel Andrea

Kedves emberek! 

Szeretnék megosztani veletek egy emlékezetes élményt: a 
salgótarjáni kirándulást. Sok jó embert ismertünk meg ebben 
a két napban. Hollókő volt az első hely, ahova mentünk, ott 
nagyon szép kézműves, népies házakat láttunk, e mellett egy 
Panoptikum Múzeumba tértünk be.

Utána láthattuk a tari Buddha templomot és annak kisebb 
részeit.

Később egy fiatal lelkész, Malik Péter várt minket nagy 
fogadtatással, ahol hallottunk a Lucfalvai Templom történe-
téről és megvendégelt minket.
Gergely Emese és Anyukája nagyon szívélyesen fogadott 
minket salgótarjáni otthonukban. A nap végén elmentünk a 
szálláshelyre, meleg étellel vártak. Másnap a Somosi és a 
Salgói várakhoz utaztunk, gyönyörű kilátásban volt részünk. 
Külön gratulálok azoknak az idős hölgyeknek, akik képesek 
voltak ekkora utat megtenni a fiatalokkal.

A legvégső hely Szentkút volt, ahol rengeteg kedves és jó 
emlékkel lettünk gazdagabbak.

Iván Krisztina
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TANÁCSKOZÁST TARTOTTAK A FEJÉR-KOMÁ-
ROMI EVANGÉLIKUS EGYHÁZMEGYE 
FELÜGYELŐI 

Székesfehérvár – A Fejér-Komáromi Evangélikus Egy-
házmegye gyülekezeti felügyelői és helyetteseik együtt 
töltötték november 15-e délutánját. A gyülekezeti veze-
tők többek között meghallgatták Bárdossy Tamás szoli-
daritási alapról szóló tájékoztatását, valamint a hitok-
tatással  és  más  aktuális  kérdésekkel  kapcsolatos  ta-
pasztalatokat osztották meg egymással. 
Fotó: Bokor Béla, szöveg: Kadlecsik Tibor

 „A  Seregek  Ura  velünk  van,  Jákob  Istene  a  mi 
várunk!” (Zsolt 46,12)
A székesfehérvári konferencián az egyházmegye 18 gyüle-
kezetéből  26  egyházközségi  tisztségviselő/vezető  vett 
részt. Az alkalom közös énekkel, majd Szarka István es-
peres  áhítatával  kezdődött.  Ezt  követően Molnár  Ist-
ván egyházmegyei felügyelő ismertette a napirendi ponto-
kat.
Ezt követően az egyes egyházközségek felügyelői/tisztség-
viselői  röviden  ismertették az  elmúlt  félév  eseményeit, 
beszámoltak a gyülekezetük életéről, és vázolták a jövőbe-
ni terveiket. Sok új ismerettel gyarapodhattunk mindannyi-
an,  új  ötleteket,  gondolatokat  oszthattunk  meg  egymás-
sal. Láthattuk, hogy szinte minden gyülekezetben munkál-
kodik a Szentlélek megújító ereje. Mostanra már minden 
egyes gyülekezetnek van lelkésze, több helyen történtek az 
elmúlt  időszakban,  illetve vannak folyamatban templom, 
illetve  parókia  felújítások.  A  gyülekezetek  kreativitását 
mutatta, hogy több helyen került sor evangélizáció megtar-
tására,  különféle  szolgálatok,  körök  megszervezésére,  a 
gyülekezet tagjainak bevonásával, mint például a teljesség 
igénye nélkül: aktív ifjúsági élet megszervezése, fenntartá-
sa, a gyülekezet fiataljai elszántan segítik a gyülekezet idő-
sebb  tagjait,  jótékonysági  koncertek  szervezése,  családi 
napok szervezése missziós céllal,  illetve az előttünk álló 
időszakra vonatkozó tervként hangzottak el karácsonyi fa-
lunap, adventi vásár, karácsonyi jótékonysági koncert szer-
vezésére. Isten áldása legyen gyülekezeteinken, a tervezett 
szolgálatok végrehajtásában.
Második napirendi pontként áttekintették az egyes gyüle-
kezetekben a hittanórák megtartásának lehetőségeit, külö-
nös  tekintettel  a  változásokra.  Összességében  láthattuk, 
hogy városokban van nagyobb gond, ahol több az általános 
iskola, és nehezebb a különféle oktatási intézmények tan-
óráinak összehangolása a hitoktató/lelkész munkaidejével. 
A problémát sok esetben az is  jelenti,  hogy iskolánként, 
azon belül osztályonként csak pár fő venne részt hitokta-
tásban, azonban a hitoktatást vállaló gyerekeket sem hagy-
ja, nem hagyhatja felügyelet nélkül (joggal) az oktatási in-
tézmény, így részt vesz, még ha passzívan is az erkölcstan 
órákon is. Másik nehézség, hogy ha nem iskolai tanítás ke-
retében valósul meg a hitoktatás, hanem tanórán kívül dél-
utáni alkalommal összevontan, akkor ezt a plusz elfoglalt-
ságot már nem biztos, hogy a szülő tudja biztosítani. Te-
kintettel arra, hogy a kötelező hit-/erkölcstan oktatás fel-

menő rendszerben valósul meg, így a jövő tanévben ezek a 
problémák hatványozottan fognak jelentkezni, ezért szük-
séges erre felkészülnünk mind szervezésben, mind imád-
ságban, hiszen a jövő generáció hitéletéről van szó.
A harmadik napi rendi pont a szolidaritási alappal, annak 
változásaival kapcsolatos beszámoló volt. Ezt a Magyaror-
szági  Evangélikus  Egyház  Országos  Irodájától Bárdossy 
Tamás  gyülekezeti  referens  tartotta.  Elmondta,  hogy  a 
szolidaritási alap többek között a lelkészek nyugdíját, öz-
vegyi nyugdíjat, árvaellátást, lakhatási, és kilépési támoga-
tását szolgálja. Ehhez a források előteremtése 3 részből áll, 
a  lelkészek,  a  gyülekezet,  és  az  evangélikus  egyház 15-
15%-ban járul hozzá. A lelkészek és az evangélikus egy-
ház részéről ez megvalósul, azonban a gyülekezetek részé-
ről még nem működik teljeskörűen, mert a befizetett járu-
lék eddig az országos alapba ment. Az Országos Egyház 
tervei  szerint  a  támogatás  rendszere  legyen  normatív,  4 
szempont  szerint  legyen  meghatározva  annak  kifizetési 
rendszere az alábbiak szerint:

– mekkora a gyülekezetei tagok önkéntes hozzájárulása?
– mennyi a lelkész fizetése?
– hány tagot vontak be az egyházfenntartói tagok közé?
– mekkora súlyt  képvisel  a  lelkész fizetése a  gyülekezet 

részéről?

A 4 pont rámutatott arra, hogy nagyban a gyülekezet fele-
lőssége is, hogy lelkészt tudjon eltartani, beleértve a nyug-
díjas lelkészeket is.
Az egyház országos gazdasági bizottsága egyenlőre konk-
rét számadattal nem tud szolgálni, ugyanis ehhez még nem 
áll rendelkezésre kellő adat, ezt a gyülekezeteknek kell fel-
töltenie, mert adatok nélkül nem lehet számokról beszélni.
Az új támogatási rendszer fokozatosan, három év alatt lép 
életbe, a gyülekezetek által fizetendő járulékot évente 10 
százalékkal emelve, de az utolsó évben 20 százalékot meg-
haladó összegben nem emelkedhet.  Fontos  kérdés  azon-
ban az, hogy van-e annyi teherbíró gyülekezet, amit fenn 
lehet  tartani,  el  tud-e tartani  minden gyülekezet  egy lel-
készt, vagy összevonásokra van szükség.
A továbbiakban szó volt arról, hogy a gyülekezeteknek ak-
tívabban  kell  részt  venniük  a  gyülekezeti  munkában,  a 
gyülekezeti tagoknak segíteniük kell a lelkészek munkáját, 
ehhez az egyházmegye munkatársképzőt is tervez indítani 
2014. február 21-23., és 2014. március 21-23. között.
A megbeszélésen a tisztségviselők figyelmébe ajánlották 
a Dunántúli Harangszó folyóiratot. Emellett készülni kell 
arra, hogy 2014. szeptember 06-án az ifjúsági munka 50. 
évfordulója alkalmából találkozó lesz Nagyvelegen.
A találkozó imádsággal zárult.  Az egyházmegyei felügye-
lői konferencia lehetőséget nyújtott kapcsolatok építésére, 
beszélgetésekre, mely mindannyiunk lelki épülésére szol-
gál, és újabb erőt és ötletet adott a további szolgálatok vég-
rehajtására.
„Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, és az Istennek sze-
retete, és a Szent Léleknek közössége legyen mindnyá-
jatokkal. Ámen.” (2Kor 13,13)
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Egy ateista professzor és diákja

Az ateista filozófia-professzor arról beszél a 
tanítványainak,  mi a problémája  a  tudo-
mánynak Istennel, a Mindenhatóval. Meg-
kéri az egyik új diákját, hogy álljon fel és a 
következő párbeszéd alakul ki:

Prof: – Hiszel Istenben?
Diák: – Teljes mértékben, uram.
Prof: – Jó-e Isten?
Diák: – Természetesen.
Prof: – Mindenható-e Isten?
Diák: – Igen.
Prof: – A bátyám rákban halt meg, annak 
ellenére, hogy imádkozott Istenhez, hogy 
gyógyítsa meg. Legtöbbünk törekedne arra, 
hogy segítsen másokon, akik betegek. De 
Isten nem tette ezt meg. Hogyan lehetne ak-
kor jó Isten? Hmm?
A diák hallgat.
Prof: – Erre nem tudsz választ adni, ugye? 
Kezdjük elölről, fiatalember. Jó-e Isten?
Diák: – Igen.
Prof: – Jó-e Sátán?
Diák: – Nem.
Prof: – Honnan származik Sátán?
Diák: – Istentől?
Prof: – Így van. Mondd meg nekem, fiam, 
van-e bűn ebben a világban?
Diák: – Igen.
Prof: – A bűn mindenhol jelen van, nemde?
Diák: – Igen.
Prof: – És Isten teremtett mindent. Így van?
Diák: – Igen.
Prof: – Tehát ki teremtette a bűnt?
A diák nem válaszol.
Prof: – Vannak-e betegségek? Erkölcstelen-
ség? Gyűlölet? Csúfság? Mindezen szörnyű 
dolgok léteznek ebben a világban, ugye?
Diák: – Igen, uram.
Prof: – Tehát, ki teremtette mindezeket?
A diák nem felel.
Prof: – A tudomány állítása szerint öt érzé-
künk van, melyekkel felfogjuk és megfi-
gyeljük a dolgokat magunk körül. Mondd 
meg nekem, fiam! Láttad-e már valaha Is-
tent?
Diák: – Nem, uram.
Prof: – Mondd meg nekünk, hallottad-e már 
valaha a te Istenedet?
Diák: – Nem, uram.
Prof: – Érezted-e már valaha a te Istenedet, 
megízlelted-e a te Istenedet, vagy érezted-e 
már a te Istened illatát? Különben is, volt-e 
már valamilyen kézzelfogható tapasztalatod 
Istenről?

Diák: – Nem uram, attól tartok nem.
Prof: – És mégis hiszel benne?
Diák: – Igen.
Prof: – A tapasztalati, igazolható, bemutat-
ható bizonyítékok alapján a tudomány kije-
lenti, hogy a te ISTENED nem létezik. Na 
erre mit mondasz, fiam?
Diák:  –  Semmit.  Nekem  „csak”
HITEM van.
Prof:  – Igen.  A hit.  Pontosan ezzel  van 
problémája a tudománynak.

A professzor ezzel befejezettnek tekintette 
volna a szemléltetést, de a diák nem moz-
dul.
Diák:  –  Professzor  úr,  kérdezhetek
valamit?
Prof: – Persze, kérdezz csak.
Diák: – Professzor úr, létezik-e a hő?
Prof: – Igen.
Diák: – És létezik-e a hideg?
Prof: – Igen.
Diák:  –  Nem,  uram,  téved!  Nem
létezik!

Az események ezen fordulatára az előadó-
terem elcsendesedik.
Diák: – Uram, lehet sok hőnk, még több 
hőnk, túlhevíthetünk valamit, vagy még an-
nál  is  jobban  felhevíthetjük,  lehet  kevés 
hőnk, vagy semennyi hőnk. De nem lesz 
semmink, amit hidegnek hívnak. -273 fok-
kal tudunk nulla alá menni, ami a hő nélküli 
állapotot jelenti, de annál lejjebb nem mehe-
tünk. A hideg nem létezik. A hideg szót a 
hő nélküli állapot jellemzésére használjuk. 
A hideget nem tudjuk lemérni. A hő: ener-
gia. A hideg nem az ELLENTÉTE a hőnek 
uram, hanem a HIÁNYA.
Az előadóteremben ekkor már egy gom-
bostű leejtését is meg lehetne hallani.
Diák:  –  És  mi  van  a  sötétséggel,
Professzor? Létezik-e a sötétség?
Prof: – Igen. Hogyan beszélhetnénk az éj-
szakáról, ha nem lenne sötétség?
Diák: – Ismét téved, uram. A sötétség vala-
minek a hiányát jelzi. Lehet kis fényünk, 
normális fényünk, nagy erejű fényünk, vil-
lanó fényünk, de ha sokáig nincs fény, ak-
kor nincs semmi, S azt hívjuk sötétségnek, 
így van? De a valóságban a sötétség nem 
létezik. Ha létezne, még sötétebbé tudnánk 
tenni a sötétséget, nemde?
Prof:  –  Tehát,  mire  akarsz  utalni
mindezzel, fiatalember?
Diák: – Uram, azt akarom ezzel mondani, 
hogy a filozófiai eszmefuttatása hibás.

Prof: – Hibás? Meg tudod magyarázni, mi-
ért?
Diák: – Uram, ön a kettősségek talaján mo-
zog. Azzal érvel, hogy van az élet, utána pe-
dig a halál, van egy jó Isten és egy rossz Is-
ten. Az Istenről alkotott felfogást végesnek 
tekinti, mérhető dolognak. Uram, a tudo-
mány még egy gondolatot sem tud megma-
gyarázni. Elektromosságot és mágnesessé-
get használ, de sohasem látta egyiket sem, 
arról nem is szólva, hogy bármelyiket is 
megértette volna.
Ha  a  HALÁLT  az  ÉLET  ellentéteként 
vizsgáljuk, akkor tudatlanok vagyunk arról 
a tényről, hogy a halál nem létezhet külön-
álló dologként. A halál nem az élet ellentéte, 
hanem annak hiánya! És most mondja meg 
nekem, professzor: Ön azt tanítja a diákjai-
nak,  hogy a majmoktól  származnak,  így 
van?
Prof: – Ha a természetes evolúciós folya-
matra célzol, akkor természetesen igen.
Diák: – Látta-e már valaha az evolúciót a 
saját szemével, uram?
A professzor megrázza a fejét.
Diák: – Mivel eddig még senki sem látta az 
evolúciós-folyamatot  végbemenni,  sőt  azt 
sem tudja bizonyítani, hogy ez egy folya-
matos történés, azt jelentené mindez, hogy 
Ön a saját véleményét tanítja, professzor? 
Akkor ön nem is tudós, hanem prédikátor?
Nagy zajongás támad az osztályban.
Diák: – És csak egy utolsó kérdést engedjen 
meg, professzor úr. Van-e valaki az osztály-
ban, aki látta már valaha az Ön agyát?
Az osztály nevetésben tör ki.
Diák: – Van-e itt valaki, aki hallotta már a 
Professzor agyát,  érezte, megérintette azt, 
vagy érezte az illatát? – Mivel nem érkezik 
válasz, a diák folytatja: – Úgy tűnik, senki 
sem tette. Tehát, a tapasztalati, állandó, ki-
mutatható bizonyítékok megalapozott sza-
bályai szerint a tudomány kimondja, hogy 
önnek nincs agya, uram. Ne vegye tisztelet-
lenségnek, uram, de hogyan adhatnunk így 
bármilyen hitelt az előadásainak?
A teremben síri csend.A professzor a diákot 
nézi, arca kifürkészhetetlen.
Prof:  –  Azt  hiszem,  a  hit  alapján  kell
elfogadnod, fiam.
Diák: – Erről van szó, uram! Ember és Isten 
között is a HIT a kapcsolat. És ez minden-
nek a mozgatója és éltetője!

A diák neve Albert Einstein volt.

A cikket közreadta: Kemény István
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72óra

Több gyülekezet fiataljai összefogásának köszönhetően megszépültek Tatabánya városrészei a hétvégén. A 72 
óra kompromisszum nélkül elnevezésű projekt keretében evangélikus, református, baptista, pünkösdista, sza-
badkeresztény fiatalok dolgoztak együtt a „ProChrist” csoport keretében.A fiatalok péntektől vasárnapig a vá-
ros különböző pontjait tették rendbe: a Hunyadi téren, a Hospice Idősek Otthona udvarán és a Cseri Idősek Ott-
honában szemetet szedtek és összegereblyézték a lehullott leveleket, Felsőgallán kerítést festettek, a Síkvölgyi 
temető felé vezető úton pedig az árokpartot tisztították meg az avartól és az aljnövényzettől. A 72 óra kompro-
misszum nélkül egy szociális önkéntes akció, amelyet a három történelmi keresztény felekezet (római katolikus, 
református, evangélikus) felkérésére az Ökumenikus Ifjú-
sági Alapítvány szervez, és amely Magyarország fiatalsá-
gát hívja közös összefogásra, hogy együtt tegyenek máso-
kért, a környezetért. Országszerte fiatalok kisebb-nagyobb 
csoportjai három napon, azaz 72 órán keresztül teljesítenek 
közhasznú feladatokat.
 (Tatabánya város honlapja)
  
2013.október 25-én a Kodály téri közösségi ház adott ot-
hont az MPE-OCM Segítő Szolgálat idősek napi alkalmá-
nak,  ahol  gyülekezetünkből  is  többen szolgáltak  verssel, 
énekkel a szépkorúaknak.

Vertényi Domonkos

Hírek, események

{ Elhunyt Lukonits Ottó testvérünk, nyugalmazott presbiter és jegyző, a Magvető istentiszteleti feljegyzés 
„Íródeákja”. Szolgálatát, mindazt amit végzett közöttünk, a kedves Olvasók javára, áldja meg Urunk ke-
gyelme, aki Ottó bácsit a tenyerén tartja!

{ Befejeződött a KEOP pályázati támogatással lehetővé vált Tátra utcai energiatakarékossági felújítás. 
Köszönet és áldás mindazoknak, akik figyelemmel kísérték a munkákat illetve hozzájárultak ahhoz 
anyagi, fizikai erejük szerint!
A teljes beruházás – a kistemplom tetőfelújítása és mindkét épület szigetelése, ablakcseréje, fűtéskorsze-
rűsítése, napelemek és napkollektorok telepítése – közel 19 millió Ft volt. Ehhez gyülekezetünk 5 millió 
Ft egyházi és 10 millió Ft állami támogatást, valamint 1millió 800 ezer Ft kamatmentes egyházi köl-
csönt kapott. Az építkezésről fényképek láthatók gyülekezetünk honlapján és facebook-oldalán.

{ Adventi ökumenikus és evangélikus programjaink, a teljesség igénye nélkül:
o Tatabányai Pásztorkör Gyülekezeteinek missziós faháza az Árpád téren, december 1-23-ig
o Oroszlányi Evangélikus Kórus karácsonyi koncertje Oroszlányban és Tatabányán: Händel Mes-

siás I., december 14-én és 15-én
o Salamon Szilvia istentiszteleti zenés szolgálata Advent 3. vasárnapján, december 15-én
o Hajléktalan karácsony – bográcsolás a „Konténernél” Sümegi Zsolt vezetésével, december 21-én
o Ablaknyitogató gyertyagyújtás az Árpád téren gyülekezetünk csoportjának szolgálatával Advent 

4. vasárnapján, december 22-én
{ Hitoktatás és hitmélyítés rendszeres alkalmai gyülekezetünkben:

o iskolai hit- és erkölcstan órák: 4 alkalommal, 4 helyszínen, 2 elsős és 2 ötödikes gyermekkel
o Újvárosi Ifjúsági Klub – az Ó- és Újvárosi Református Gyülekezetekkel közösen, szombaton-

ként a Kodály téri közösségi házban
o gyülekezeti konfirmációi felkészülés és hittanóra a Tátra utcában péntekenként
o hitmélyítő beszélgetőkör, különböző témákban, keddenként
o bibliaóra, folyamatos bibliaolvasással és megbeszéléssel, csütörtökönként

{ Önkéntesnek vállalkozó testvéreink az idei téli krízis időszakban szombat- és vasárnaponként teljesíte-
nek szolgálatot az Utcai Szociális Segítők Egyesületének „teajáratában”, Tatabányán és a Kistérségben.
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Pályázati kiírás

A Tatabányai Evangélikus Alapítvány ismét kiírja a Tatabányai Evangélikus Egyházközséghez tartozó fiatalok számára ösztön-
díjpályázatát az alábbiak szerint: 

A pályázatra minden közép-, vagy felsőfokú intézményben tanuló, a Tatabányai Evangélikus Egyházközséghez tartozó fiatal je-
lentkezhet az erre szolgáló adatlap kitöltésével, mely megkapható a templomban ill. a lelkészi hivatalban, vagy letölthető a 
http://tatabanya.lutheran.hu/alapitvany internetcímről.

Pályázatunkkal, a korábbi évek gyakorlatának megfelelően, szeretnénk a rendelkezésre álló keretek között szerény anyagi támo-
gatást nyújtani az egyházközséghez tartozó fiatalok számára. Várjuk, hogy minél többen jelentkezzenek pályázati kiírásunkra.

Szeretettel és üdvözlettel:
a Tatabányai Evangélikus Alapítvány Kuratóriuma

Ünnepi alkalmak gyülekezetünkben:

{ December 22. vasárnap 10 óra Advent 4. vasárnapi istentisztelet úrvacsorával
{ December 22. vasárnap 17 óra Árpád téri városi gyertyagyújtás
{ December 24. kedd 16 óra Szentesti istentisztelet
{ December 25. szerda 10 óra Karácsonyi istentisztelet úrvacsorával
{ December 26. csütörtök 10 óra Karácsonyi istentisztelet úrvacsorával
{ December 29. vasárnap 10 óra Karácsony utáni vasárnapi istentisztelet,

Juhász Dénes teológus hallgató szolgálatával
{ December 31. kedd 16 óra Óév esti istentisztelet úrvacsorával
{ Január 1. szerda 10 óra Újévi istentisztelet úrvacsorával
{ Január 5. vasárnap 10 óra Újév utáni vasárnapi istentisztelet úrvacsorával
{ Január 6. hétfő 17 óra Vízkereszti istentisztelet úrvacsorával

ŐSZI KÉPES HÍRÖSSZEFOGLALÓ
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REMÉNYSÉGROVAT

AKIK GYÜLEKEZETÜNKBEN 2013. AUGUSZTUS 11., SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁNI 11. VASÁRNAP ÉS 
DECEMBER 15., ADVENT 3. VASÁRNAPJA KÖZÖTT ELHÍVÁST KAPTAK…

 ... a keresztségben Isten országába:

szept. 14. Ber Zsuzsanna és Zsófia Tatabánya
Eichkern Zsuzsanna (ev.) és 

Ber Ferenc (rk.)
Ökumenikus keresztelés Simon 
Péter rk. lelkész szolgálatával

szept. 15. László Enikő Tatabánya
Bartos Judit (ev.) és 

László Zsolt (rk.)
Mt 23,1-12

nov. 17. Borsiczki Tiara Jázmin Tatabánya
Borsiczki Veronika (ev.) és 
Együd Tamás József (ref.)

1Jn 2,24-29

 ... Isten szerinti életre a házasságban:

szept. 7. Szunyogh Zsófi, Tatabánya, f.k. Németh András, Tatabánya, f.k. Ruth 1,16-17; Jn 13,34

szept. 21. Szőke Beáta, Tatabánya, rk. Gott Zoltán, Tatabánya, f.k. 1Kor 13,121

 ... az élet és halál Urától:

szept. 29. Lukonits Ottó, Tatabánya 84 évesen Mt 5,38-452

Szilágyi Domokos: Karácsony

A puha hóban, csillagokban,

az ünnepi foszlós kalácson

láthatatlanul ott a jel,

hogy itt van újra a karácsony.

Mint szomjazónak a pohár víz,

úgy kell mindig e kis melegség,

hisz arra született az ember,

hogy szeressen és szeressék.

S hogy ne a hóban, csillagokban,

ne ünnepi foszlós kalácson,

ne díszített fákon, hanem

a szívekben legyen karácsony.

1 Szebik Károly csákvári lelkész szolgálatával
2 Szept. 29-én az istentiszteleten, a gyülekezet körében emlékeztünk Ottó bácsira.

Ida Bohata: Hópelyhecskék
(részlet)

Amerre a kis Jézus jár,
arany sugár követi,

Karácsonykor még a hó is
ezt a szép fényt tükrözi,

Amerre csak jársz a Földön,
te is kicsiny fény legyél,
minden munkát, feladatot
szépen és tisztán tegyél.

S ha fény leszel a világban,
s dicséred Isten nevét,

Karácsony száll le a Földre,
s öröm árad szerteszét.
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Rendszeres gyülekezeti alkalmaink
Alkalom Mikor? Hol?

Imaközösség Istentiszteletek előtt Jókai út 81.
Istentisztelet Vasárnap 10 00 kor Jókai út 81.

Hittanóra Péntek 16 00 kor Tátra u. 13.
Bibliaóra Csütörtök 17 00-kor Tátra u. 13.

Hitmélyítő 
beszélgető kör

Kedd 1900-kor
megbeszélés 

szerint
Minden hónap első vasárnapján, illetve ádvent és böjt 
vasárnapjain 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

� 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

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

Kérjük azokat, akiknek adóbevallási kötelezettségük van, 
hogy 2014. elején rendelkezzenek a Magyarországi 

Evangélikus Egyház javára szóló 1%-ról, a 0035 tech-
nikai számmal (ezt annak is érdemes megtenni, akinek 

nincs ténylegesen fizetendő adója, mert ebben nemcsak a 
rendelkezett összeg, hanem a rendelkezők létszáma is 

számít). Aki pedig még nem döntött a másik 1% felhasz-
nálásáról, annak bizalommal ajánljuk gyülekezetünk ala-

pítványát:
Tatabányai Evangélikus Alapítvány

18603718-1-11.

További információ a lelkészi hivatalban kérhető.

Minta az adóbevallás 1%-os rendelkező részének fentiek 
szerinti kitöltéséhez:

A Lámpás ezen számához mindenkinek
egy-egy csekket mellékelünk. Aki bármilyen jogcímen – 

egyházfenntartói járulék, általános vagy céladomány – sze-
retne befizetni gyülekezetünk pénztárába, megteheti e 

csekkek segítségével is.

Elvihető gyülekezeti csekkek a templomban is vannak.

Aki azonban teheti, kérjük, hogy befizetését személyes 
készpénzes befizetéssel (a templomban vagy a lelkészi hi-

vatalban), vagy banki átutalással tegye meg, mert
ezáltal gyülekezetünk kiadásait csökkenti.
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