
Világosságom és segítségem az ÚR, kitől félnék? (Zsolt 27,1)
Tatabánya és környéke evangélikusságának lapja – XVII. évfolyam 2. szám 2018. Tél

Karácsonyi rege

Áldásra  várunk.  Különös  melegségre,  olyanfélére,  amit  a  régi,
elhomályosult,  de  mégis  csillogóvá  tisztult  emlékképek,  meg  a
romantikus filmek elmaradhatatlan kellékei őriznek számunkra.

Olyan könnyű elhinni, hogy ehhez a remélt, illetve már általában nem
is  remélt,  csak  nosztalgiával  elképzelt  áldáshoz  ilyen  „kellékek”
szükségesek: dolgok, melyeknek a beszerzése akkora tortúra és stressz,
hogy  már  előre  teljesen  tönkreteszi  az  egészet;  körülmények,  melyek
csak a távoli múltban, esetleg egy távoli helyen adatnak meg, de itt és
most  biztosan  nem;  tulajdonságok,  melyek  csak  olyan  emberekben
vannak  meg,  akik  számunkra  elérhetetlenek  –  de  mi  egész  mások
vagyunk.

Áldásra várunk. Olyan könnyű elhinni, hogy az áldás – egy feladat,
mely ránk vár; egy teljesíthetetlen feladvány: gordiuszi csomó, Excalibur.

Ám az áldás igéje soha nem hagyja helyben ezt a hiedelmet:  egyre
csak arról szól, amit ad nekünk, és soha nem arról, amit elvár tőlünk:

 „... fiú adatik nekünk...” (Ézs 9,5)

 „... királyod érkezik hozzád...” (Zak 9,9)

 „... vesszőszál hajt ki...” (Ézs 11,1)

 „...  megváltottalak,  neveden  hívtalak,  enyém  vagy....”
(Ézs 43,1)

 „... levettetett testvéreink vádlója...” (Jel 12,10)

Barátaink, hazatérve a Keresztyén Európa nagyvárosaiból, szomorúan
mesélik: az advent kilúgozott, üres. Az ünnepelt,  Jézus Krisztus, sehol.
Csak a csillogás, a hangulat verejtékszagú kellékei mindenütt.

Ne  félj!  Ne  félj  meglátni  az  ünnepben  a  Megfeszítettet!
Ne félj átélni az áldást!

A  törvény,  mely  alá  vettettünk,  így
szól: élj úgy, hogy senki se vádolhasson
téged semmivel!

Az  evangélium,  melynek  születése
napját  ünnepli  karácsony,  így  szól:  a
vádló,  aki  vádolt  téged,  eltöröltetett!
Ámen! Jöjj, Uram, Jézus!

SchG

Karácsonyi Emlékképek

Kint hull a hó, fehér a táj.
Bent a tűzhely melege vár.

Fenyő illat, zizegő ág,
rajta alma és gyertyaláng.

Anyám szorgos keze alatt
mákoskalács tészta dagad.
Fehér abrosz, tiszta szoba,

illatozik a vacsora.

Kiskarácsony, nagykarácsony,
kihűlt-e már a kalácsom?
Vidám dallal az ajkamon,
így várom a Kisjézusom.

A szemek csillagként ragyognak,
Szeretetet sugároznak.
Az ajándék a fa alatt

árválkodik – ott marad.

Asztalhoz ülünk kipirulva.
Fehér ingben, ünneplőben.
Kezünk imára kulcsolva,

Isten áldására várva.

Gyertyafényes szent vacsora,
Nem jön vissza többé soha.

Szeretteim eltávoztak,
a menny kapujában várnak.

Tatár Lajosné
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REMÉNYSÉGROVAT

AKIK GYÜLEKEZETÜNKBEN 2018.  MÁRCIUS 18., BÖJT 5.  VASÁRNAPJA ÉS DECEMBER 9., ADVENT 2.
VASÁRNAPJA KÖZÖTT ELHÍVÁST KAPTAK…

 ... a keresztségben Isten országába:

máj. 26.
Havasi Máté Pécs Havasi Zsolt (ker.) és Havasi Judit (ker.) 2Tim 1,141

Madarász Árpád Zsolt Tatabánya Juhász Lilla (ev.) és Madarász Árpád (rk.) Ézs 43,1b1

júl. 15. Szöllősi Ketrin Tatabánya Tabi Erika (fk.) és Szöllősi István (fk.) Lk 19,41-48

 ... Isten szerinti életre a házasságban:

máj. 19. Horváth Anita, Tatabánya, rk. Bartus Norbert, Tatabánya, ev. Ruth 4,11

 ... az élet és halál Urától:

ápr. 5. Nagy Béláné sz. Adorján Zsuzsanna, Tatabánya 83 évesen 1Jn 1,1-2

jún. 2. Galgán Károlyné sz. Mód Lídia, Oroszlány 89 évesen Jób 30,23-24

nov. 15. Zsedényi Sándorné sz. Pleszkács Erzsébet, Tatabánya 81 évesen 1Kor 15,42

  –  

Támogatás, önkéntesség, küzdelem

Vertényi  Domonkos presbiter  testvérünk
családjával  Budapesten  él,  a  budai  Sarepta
Evangélikus  Szeretetotthonban  dolgozik,  és  a
napokban  várják  második  gyermekük  világra
jöttét.  Mindez azonban nem gátolja abban, hogy
egyházunk és tatabányai gyülekezetünk életének
sokféle területén jelen legyen. Erről tanúskodnak
alábbi beszámolói.

1.  Munkatársaimmal  Piliscsabán voltunk  a
kórház-lelkigondozói  konferencián,  ahol
érzéseink és indulataink témakörében hallhattunk
előadásokat.  Világossá vált,  hogy a Bibliában is
számtalan helyen előforduló érzések, indulatok a
mai  ember életének is  velejárói.  Mi okozza,  mi
váltja  ki  ezeket  az  emberben?  Számos  dolog,
helyzet  lehet  előszobájuk.  Megfigyelhettük,
hogyan  tudnánk  ezeket  jól  kezelni  a

mindennapokban,  az  élet  minden  területén.  A test  és  a  lélek  harmóniája  fontos,  ezáltal  tudunk  igazán
önmagunkra  találni  és  eggyé  válni  Istennel.  Az  előadóknak  köszönhetően  változatos  volt  a  hallgatókhoz
közvetített  üzenet.  Személyenként  mások  vagyunk,  ezért  személyre  szabottan  szóltak  a  gondolatok  a
résztvevőkhöz.

1 Juhász Dénes bokodi lelkész szolgálatával

Kedves Testvérem! :)

Szeretnénk  alakítani  egy  kis  énekkart,
zenekart,  aminek  elsődleges  célja,  hogy  az
egyházi  alkalmakat  színesíthessük  ifjúsági
zenével, énekszóval.
Kérem  Isten  áldását,  hogy  kialakuljon  egy
vidám  csapat,  egymás  hasznára  és  Isten
dicsőségére :)
Kottaismeret nem árt, de nem feltétel :)
Trallala - trallala :)
Sok szeretettel várom az érdeklődőket:
Remport Richárd 
70/510-2336 remportrichard@gmail.com

mailto:remportrichard@gmail.com
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2. Az idei  „72 óra kompromisszum nélkül” keresztyén önkéntes program október 11-14. közt került
megrendezésre.  Komárom-Esztergom  megyéből  közel  700  önkéntes,  15  településen,  45  projektben
tevékenykedett  a  szeretet  nyelvén,  Böjte  Csaba testvér  fővédnöki
hívó  szavára:  „Merj  szeretni,  merj  jó  lenni.”  Tatabányán
gyülekezetünkből való és református testvéreinkkel együtt a Turul és
a Dózsakerti óvodában serénykedtünk: játékelemek és padok festése,
állagmegóvása volt a feladat, a gyerekek és óvó nénik nagy örömére.

3.  Minden  év  novemberében  gyülekezetünk  fiataljai,  fiatal  felnőttek  részt  vesznek  az  egyházmegyei
focikupán.  Idén  Esztergomban a  hatodik  helyezést  érték  el.  A tornán megemlékeztünk  a nyáron elhunyt
Szíjártó Csaba csapattársunkról, aki hűségesen, szívvel-lélekkel rúgta a labdát, gólokat gyülekezetünkben.  A
kupát ezúttal Nagyveleg I. csapata hódította el. Minden csapatnak gratulálunk!

Vertényi Domonkos

  –  

Egy lutheránus lelkész gondolatai az Időről

Ez  most  nem  arról  szól,  hogy  bárkitől  is  irigyelném  a  hosszú  hétvégéket.  Talán  érdemes  mégis
elgondolkodni egy-két dologról az IDŐvel kapcsolatban.

Az idő egyike azoknak a szakrális bölcsőknek, amelyek az emberi élet méltóságát hivatottak biztosítani. A
Bibliában  már  a  legelején  azt  olvassuk,  hogy  a  teremtés  első  aktusa,  a  világosságnak  a  sötétségtől  való
elválasztása után „lett este és reggel: első nap”, vagyis megteremtetett az idő. Az Úr hat napon át teremt, alkot,
majd  a  hetedik  napon megpihen,  megszentelve  – vagyis  önnön tulajdonává nyilvánítva  – azt.  Innen jön a
Tízparancsolat rendelkezése: „Szenteld meg az ünnepnapot!”

Az időnek szakralitása van. Nem egyszerűen elmúlik, hanem ritmust ad az ember, sőt a természet életének.
Mindennek  megvan  az  ideje,  sóhajt  fel  ugyancsak  az  Ószövetségben  a  Prédikátor.  Tavasz,  nyár,  ősz,  tél.
Rügyfakadás,  érlelődés,  csendes  pihenés.  Hétköznapok  és  ünnepek.  Munka  és  pihenés,  tevékenység  az
életfeltételek biztosítása érdekében és lélekben való felülemelkedés a mindennapin. Örök rend ez, vagyis az
idők kezdetétől az idők végezetéig tart.

(Zárójel: nem is akarta megbontani ezt a hétnapos ciklust az emberiség történelmének utolsó két évezredében
senki, csak az embert leginkább semmibe vevő, egymástól nem függetlenül kialakult rendszerek, a jakobinus és
a bolsevik rezsim. De ezek a kísérleteik sem tartottak sokáig.)

Azt hinnénk, hogy az idő elszaladt az ember mellett, de nem: mostanában úgy fest, hogy az ember próbál
elszaladni  az  idő  mellett.  És  ezzel  porba  rántja  annak  kezdetektől  meglévő  szakralitását.  Csak  ebben  az
esztendőben is jó néhány úgynevezett hosszú hétvége bolygatta meg az életünket. Nem azzal van baj, hogy
sokan el tudnak menni wellnessprogramokra egy-egy ilyen három-négynapos pihenő alkalmával, hanem hogy
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az ünnepek lassan kezdenek eltűnni ebben a pragmatikussá csupaszított időértelmezésben. Hogy március 15-e,
augusztus 20-a vagy az egyházi ünnepek, karácsony, húsvét, pünkösd sokak szemében csak  hosszú hétvége,
nem pedig ünnep, a megemlékezés napja.

(Újabb zárójel: a jelzett egyházi ünnepek eredetileg nyolc naposak voltak, de mi már a két nappal is alig
tudunk mit kezdeni...)

Ha  bedőlünk  a  lélektelen  pragmatizmus  prófétáinak,  és  felszámoljuk  az  idő  szakralitását,  akkor
menthetetlenül el fogunk veszni benne. Élvezzük az összevont hétvégéket, de lássuk meg a kellemes napok
hátterében  az  ünnepet,  amelyet  a  maga  karakterének  megfelelően  meg  kell  szentelni.  Hévízen  vagy
Hajdúszoboszlón, idegenként is el lehet menni a helyi emlékműhöz március 15-én, és beszélni néhány percet a
gyermekeinknek  a  nemzetről,  a  szabadságról,  Kossuthról  és  Petőfiről.  A mátrai  erdei  lakból  is  le  lehet
gyalogolni  nagypénteken vagy pünkösdkor a  közeli  falu -  akármilyen felekezetű -  templomába,  és  a helyi
közösséggel együtt hálát adni a mennyei ajándékokért. Ne sajnáljuk rá az időt, mert különben hamar elszalad, és
a végén csak egy keserű sóhaj marad: de hamar eltelt...!

Mert  az  idő  különös  szerzet.  Minél  inkább  próbáljuk  magunkhoz  ragadni,  annál  inkább  rohanni  fog,
bennünket is magával sodorva. De ha megfékezzük a mohóságunkat, és kiaknázzuk az időben rejlő mindenkori
üzenetet, annál inkább lelassul, és annál több marad belőle. 

Minden perc ajándék? Nem. Maga az idő az ajándék. Legalábbis annak, aki bölcsen tud élni vele. 

Ne akarj elszaladni a saját időd mellett!

Tubán József lelkész, Csorna

Családi, gitáros
istentisztelet

minden hónap
harmadik

vasárnapján!
Várunk!

  –  
A Tatabányai Evangélikus Alapítvány szeretettel várja fiatalok jelentkezését az Alapítvány  tanulói

ösztöndíjára. Az ösztöndíjra minden közép-, vagy felsőfokú intézményben tanuló, a Tatabányai Evangélikus
Egyházközséghez  tartozó  fiatal  jelentkezhet.  Információk,  részletek  a  lelkészi  hivatalban  és  a
http://tatabanya.lutheran.hu/alapitvany internetcímen.

Alapítványunk  szolgálatának  szinte  teljes  anyagi  forrása  a  személyi  jövedelemadót  fizetők  „civil”  1
százalékos felajánlásaiból származik. Így tisztelettel  kérjük azon Testvéreket, akik személyi jövedelemadó
bevallásra kötelezettek az állami adóhatóság felé, hogy éljenek az 1 százalékos rendelkezés lehetőségével, és
támogassák  alapítványunkat  ezen  a  módon.  Másrészt  kérjük,  hogy  országos  egyházunk  szolgálatához  is
járuljunk  hozzá  minél  többen  azzal,  hogy  az  adóbevallás  másik,  „egyházi”  egy  százalékáról  is
rendelkezünk, a Magyarországi Evangélikus Egyház javára.

A kétféle rendelkezéshez szükséges adatok:
„Civil” 1%: beírandó a Tatabányai Evangélikus Alapítvány adószáma: 18603718-1-11
„Egyházi” 1%: beírandó a Magyarországi Evangélikus Egyház technikai száma: 0035
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Minta a rendelkezések kitöltéséhez – mind postán feladva, mind pedig az interneten kitöltve az alábbi
tartalommal, ehhez hasonlóan kell megadni ezeket a számokat:

  –  
„URam, kegyelmes tetteidről éneklek örökké, nemzedékről nemzedékre hirdetem hűségedet.” (Zsolt 89,2)

Jóbarátok az 
istentiszteleten

Nagyapák és unokák
a Béla király körtéri

Élesztő Ház (keresztény közösségi tér, teaház,
könyvesbolt) megnyitóján

Bibliaóra: csütörtök 17 óra
Jellege: egy-egy bibliai könyv

végigolvasása apránként (könnyen
áttekinthető, rövid szakaszok egy-egy

alkalommal)
Jelenlegi téma: János evangéliuma

Beszélgetőkör:
kedd esténként

Jellege: kötetlen beszélgetés,
aktuális témák.
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Hírek, események

A gyülekezet és egyházunk mozgalmas – választásokkal, új tervekkel és ajándékokkal gazdag – évet lát, ha
visszanéz 2018-ra. Néhány példa – a közösségünket leginkább érintő események:

 A  gyülekezeti  tisztségviselők  választását
követően (az előző Lámpás  újság beszámolt
erről)  sorra  került  vagy  folyamatban  van
egyházunkban  az  egyházmegyei,
egyházkerületi, országos tisztújítás is. A Fejér-
Komáromi  Egyházmegye  tisztségviselőit  a
hagyományos  pünkösd  hétfői  találkozó
keretében,  május  21-én, Bakonyszombat-
helyen választottuk  meg.  A nap  programja
azért nem csak erről szólt,  hanem nagyszerű
programok és mély,  testvéri  beszélgetések is
zajlottak.

 A nyár – az elmúlt évekhez hasonlóan – a napközis táborral indult, június 25-29. között. A bázis-helyszín a
Tátra  utcai  kistemplom  volt,  ahol  a  pénzek,  kincsek,  bérek  és  adósságok  bibliai  összefüggéseivel
ismerkedtünk. Közben pedig el-elbarangoltunk: Komáromba, a közeli játszótérre, vagy éppen a Gyémánt
Fürdőbe.

A monostori Duna-parton az erőd-kalauzunkkal Öreg hadihajó birtokbavétele (Komárom)

A hosszú várséta végére „kidőlt” a csapat Játék a kistemplomban
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 Július-augusztus folyamán elkészült  a  Jókai  utcai
templom villanyhálózat-korszerűsítése, padfűtés-
rendszere és villámvédelme. A beruházás költsége
közel  4,3  millió  Ft  volt,  melyhez  gyülekezetünk
tagjain  kívül  támogatásával  hozzájárult  Tatabánya
Önkormányzata és a Fejér-Komáromi Egyházmegye
is.  A  jelentős  belső  téri  rombolással  járó
villanyszerelés  minden  nyomát  Goór  István és
Juhász  Dénes festő  testvéreink  tüntették  el  a
falakról.  A  munkálatokat  megelőző  és  követő
pakolásban  és  nagytakarításban  is  sokan
szorgoskodtak. A templomtéri előkészítés, építkezés
és  visszarendeződés  folyamata  olyan  gördülékeny
volt,  hogy  egyik  vasárnaptól  a  másikig  teljes
egészében lezajlott, az istentiszteleteket nem akadályozta.

 A  Jókai  utcai  templom további  újításának,  bővítésének tervezése folyamatban van.  Ha Isten is  úgy
akarja, a következő Lámpásban már további részletekkel is szolgálhatunk.

 Ősszel megkezdődött a templom fala menti magas,
a rendelkezésükre álló helyet immár jócskán kinőtt
öreg  tuják  kivágása.  A  Juhász  család,
alkalmanként  egy-két  presbiter  segítségével,
tiszteletreméltó  pontossággal  tette  földre  a  szűk
helyen a 8-10 méteres fákat.

 A  hit-  és  erkölcstan  oktatás gyülekezetünk
szervezésében ezen az őszön 8 általános iskolában,
26 gyermek részvételével, heti 16 órában kezdődött
el.  Schermann Gábor lelkész mellett  Kemény Ilona
hitoktató  és  Juhász  Dénes bokodi  lelkész  végzi  a
rendszeres  munkát,  de  továbbra  is  segítségünkre
vannak  Nagy Gabriella és  Sassi Endréné presbiter
testvéreink.  Köszönjük  szerető,  áldozatkész

munkájukat!

 December  1-én,  advent  küszöbén  adventi  koszorú  készítő
délután volt  a kistemplomban.  Mindkét templomunk mellett
bőven  jutott  az  elkészült  munkákból  családi  otthonokba,
iskolákba,  munkahelyekre,  ajándékozásra.  A  képen  az
alkotásoknak csak egy része látható.

Újságunkat marketing-jellegtől mentesen, tájékoztatás és a
hitben való bátorítás céljából küldjük azoknak, akik ezt

korábban kérték.
A kérés történhetett kifejezetten a Lámpás újság iránti

érdeklődéssel, vagy egyházközségünkhöz való csatlakozással,
illetve valamilyen egyházi szolgálat ügyében való

megkereséssel.
Amennyiben a továbbiakban nem kívánja megkapni

újságunkat, kérjük, hogy ezt jelezze személyesen, postán,
email-en vagy telefonon (elérhetőségek az utolsó oldalon).
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Rendszeres gyülekezeti alkalmaink

Alkalom Mikor? Hol?

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

Minden hónap első vasárnapján, valamint ádventben, böjtben
és a nagy ünnepeken úrvacsoraosztás van az istentiszteleten.

Adjon Isten áldott ünnepeket,
reményteli új esztendőt

minden Olvasónak!

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: Kemény Ilona,
Kemény István,Vertényi Domonkos

Felelős szerkesztő: Schermann Gábor

Weboldalunk címe: http://tatabanya.lutheran.hu
Facebook: Tatabányai Evangélikus Egyházközség
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

 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.

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

Ünnepi, rendkívüli istentiszteletek, 
alkalmak, melyekre mindenkit 
várunk szeretettel:

 Dec. 23. 10 óra advent 4. vasárnapi 
istentisztelet

 Dec. 23. 16 óra karácsonyfa díszítés a
Jókai utcai templomban

 Dec. 24. 16 óra szentesti istentisztelet
 Dec. 25. és 26. 10 óra karácsonyi 

istentiszteletek
 Dec. 30. 10 óra karácsony utáni 

vasárnap istentisztelete
 Dec. 31. 16 óra óévi istentisztelet
 Jan. 1. 10 óra újévi istentisztelet
 Jan. 6. 10 óra vízkereszti 

istentisztelet
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