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MINDEN6Ó

Ez a furcsa szó egy film címe. Aranyos, könnyed vígjáték, melyben a
főhős  egy  időre  megkapja  Istentől  a  mindenhatóságot,  mely  először
természetesen nagyon vicces és felszabadító élmény, azután belekóstol
annak terhébe és  felelősségébe is.  Hát  még ha  továbbgondoljuk  ezt  a
terhet, és megsejtjük: mi minden nyomja a Jézusban emberré született
mindenható Isten vállát!

„Mert az volt  méltó Istenhez, akiért  van a mindenség, és
aki által  van a mindenség, hogy őt,  aki számtalan fiát

vezeti  dicsőségre, üdvösségük szerzőjét  szenvedések által
tegye tökéletessé.” (Zsid 2,10)

Ki  jut  eszünkbe  a  Biblia  történeteiből  Jézuson
kívül,  ha  szenvedésről  van  szó?  Valószínűleg
többeknek beugrik Jób, a mérhetetlen szenvedésű igaz
ember. Kevesebben tudják, hogy Jób könyvének csak
vékony  szelete  a  fájdalmas  történet  a  hős
szenvedéseiről.  A könyv nagy része  barátaival  való
vitájának,  sértegetésekig  fajuló  veszedésének
„jegyzőkönyve”. Pedig szépen indult a dolog: eljöttek
Jóbhoz  a  barátai,  hogy  mellette  legyenek  bajában.
Mellé  ültek,  és  ott  voltak  némán,  együttérzéssel,  7
napon  át.  De  tovább  nem  bírták.  Mert  nem  tudtak
segíteni. Mert nem lehet segíteni azon, aki elvesztette
tíz gyemekét, vagyonát, egészségét. A megváltás nem
vehető le a polcról, nincs a kezünkben. Ők sem tudtak
mit  kezdeni  a  tehetetlenséggel,  hogy  nincs
magyarázat, gyógyír, jótanács. Ezt a terhet nem bírták
el,  fel  kellett  állniuk,  meg kell  szólalniuk,  le kellett
rázniuk  magukról  a  szenvedés  terhét,  magyarázatot,
érveket, ésszerű szavakat kellett keresniük rá. És hol
máshol  kereshetnék  a  „hibát”,  mint  szenvedő
barátjukban? Így lett  a  terhet  együtt  hordozni  akaró
baráti  közösségből  bűnről és  büntetésről  folyó
lélektelen  szópárbaj  –  mai  kifejezéssel
„áldozathibáztatás”:  vergődés  önmagukban  szép  és
igaz  szavakkal,  de  az  adott  helyzetben,  a  bűn és
szenvedés zárkájában üresen  zengő ércként és  pengő
cimbalomként (1Kor 13,1). Mert nem tudunk semmit
mondani  a  szenvedésről,  hiszen Isten  nem  adta  a
kezünkbe a  megváltást,  a  bűnbocsánatot.  Nem

teremtett
bűnbocsánatot.

Mindenre,
amit teremtett, azt mondta: Legyen! – és lett. Minden,
amit  Isten  teremtett,  az  rendelkezésre  áll,  áldásként
vagy  rosszra  használva  átokként,  de  itt  van,
kezünkben  van,  arra  rendeltettünk,  hogy  az  egész
világgal  együtt  birtokoljuk  és  használjuk.  Tudunk
beszélni róla, kezelni jól vagy rosszul, adni, elfogadni
vagy visszatartani, részesülni belőle vagy elveszíteni.
Legyen – és lett. Ilyen egyszerű.

De a megváltás útja ennél sokkal rögösebb.  Soha
nem  mondta  azt  Isten:  Legyen üdvösség!  Ehelyett
átélte a bűn következményeit. Velünk együtt részesült
belőlük. Nem átvehető irgalom-csomagokat alkotott a
számunkra,  hanem  magára  vette bűnünk  minden
súlyát – mi így vagyunk szabadok tőle.

Régi,  gyerekeket ugrató találóskérdés: tud-e Isten
olyan követ teremteni, amit azután nem bír felemelni?
Ne  legyintsünk  rá,  nem  is  olyan  buta  kérdés!  A
mindenhatóság  mibenlétének  lényegére  tapint  rá!
Azzal,  hogy  Jézus  Krisztusra,  a  megváltásra,  a
bűnbocsátó irgalomban való hitre építette fel a világ
egész  működését,  Isten  megtette  ezt  a  csoda-
paradoxont: olyan követ teremtett, melyet nem tudott
felemelni:  alatta  lelte  halálát  –  majd  mégis
elhengerítette azt! Ez az igazi mindenhatóság!

SchG

Böjtben

Fájdalmában gyászol ég s föld,
Sírnak a fénylő csillagok,

mert fájdalmaik oly nagyok.

A bánat könnyét hullatom,
Elhagyott a remény s öröm,

Kísérőm a fájdalom.

S ha már időm lejár,
S nem bírom a keresztet,

Uram, ne hagyj el, adj erőt,
Csak tőled jön oltalom,

Hallgasd meg fohászom!

Csabai Sándorné
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Családi, gitáros
istentisztelet minden

hónap harmadik
vasárnapján!

Várunk!

  –  
REMÉNYSÉGROVAT

AKIK GYÜLEKEZETÜNKBEN 2019. DECEMBER 8., ADVENT 2. VASÁRNAPJA ÉS 2020. MÁRCIUS 8., BÖJT

2. VASÁRNAPJA KÖZÖTT ELHÍVÁST KAPTAK…

 ... Isten szerinti életre a házasságban:

dec. 21. Saller Molnár Katalin, Tatabánya, ev. Koczka Péter, Budapest, rk. 1Jn 3,2

 ... az élet és halál Urától:

jan. 24. dr. Dely Lászlóné sz. Kerecsényi Márta, Tatabánya 91 évesen Ézs 2,11

  –  
A Tatabányai Evangélikus Alapítvány tevékenysége az elmúlt évben:

A  Tatabányai  Evangélikus  Alapítvány  2019-ben  100.000  Ft  támogatást  nyújtott  Egyházközségünknek  missziós-
ifjúsági célokra, valamint 1.200.000 Ft-ot a Jókai utcai templom bővítésére. Ez utóbbi összeg felhasználása terv szerint
2020. folyamán megvalósul, az építkezés előkészítése folyamatban van.

A  missziós-ifjúsági  támogatást  pedig  a  legjelentősebb  költségigényű  közösségi programjainkhoz  használtuk  fel:
hittanos napközis tábor (június 24-28.), Lámpás újság nyomda- és postaköltsége, karácsonyi csomagok készítése, osztása
gyermekeknek, hajléktalanoknak, rászoruló családoknak.

Alapítványunk szolgálatának teljes anyagi forrása az alapítványnak adott egyéni adományokból, valamint a személyi
jövedelemadót  fizetők  „civil”  1  százalékos  felajánlásaiból  származik.  Az  alapítvány  szolgálatát  adományukkal
támogatók szeretetét ezúton is köszönjük! Másfelől felhívjuk Olvasóink figyelmét az 1%-os rendelkezés lehetőségére,
mely olyan támogatási forma, ami a támogatónak egy fillérjébe sem kerül. Tisztelettel kérjük tehát 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

  –  
Bibliaóra: csütörtök 17 óra

Jellege: egy-egy bibliai könyv vagy téma
végigolvasása/végiggondolása apránként

(könnyen áttekinthető, rövid
igeszakaszok egy-egy alkalommal)
Jelenlegi téma: úrvacsora bibliai és

egyháztörténeti összefüggései

Beszélgetőkör:
kedd esténként

Jellege: kötetlen beszélgetés,
aktuális témák.
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Hírek, események

 A Fejér-Komáromi Evangélikus Egyházmegye hagyományos ifjúsági focikupája november 23-án volt
Bakonycsernyén.  Tatabányáról  két  csapat  indult  a  versenyen,  egyik  csapat  ezüstérmet  szerzett.  Minden
résztvevőnek gratulálunk!

 Gyülekezeti  körben  tartott  karácsonyi  programjaink  mellett  háromféle  missziós  szolgálat adódott
decemberben:  a  városi  Árpád  téri  gyertyagyújtások  során,  az  Utcai  Szociális  Segítők  Egyesületének
hajléktalan-karácsonyán  és  a  Hajléktalanok  Átmeneti  Szállásának  ünnepén  vettünk  részt.  Köszönjük
mindazoknak, akik ezeken az alkalmakon szolgáltak!

 Köszönjük a Jókai utcai templom takarításában részt vevő Testvérek szolgálatát! Hétről hétre, egész évre
elkészített  beosztás  alapján  jelenleg  9  család  vesz  részt  ebben a  munkában.  Szívesen vesszük olyanok
jelentkezését, akik csatlakoznának ehhez a csapathoz!

 Jókai  utcai templomunk  oltárához  új  úrvacsorai  térdeplő
készül,  Brunner  András munkájaként,  akinek  a  templomkertben
álló reformációi emlékművet is köszönhetjük.

 Teológus szupplikáció keretében  Marton László másoddiplomás
hallgató hirdeti Isten igéjét  március 22-én, böjt 4. vasárnapján
az istentiszteleten.

 Az Oroszlányi Evangélikus Kórus húsvéti koncertjén – április
4-én,  szombaton 18 órakor  az oroszlányi  templomban –  előadja
J.S.Bach  106.  és  4.  kantátáját.  Igét  hirdet Hamar  László
Tatabánya-óvárosi református lelkész.

 A  MEVISZ  Bárka mozgássérült  passió körutat  tart
egyházmegyénkben  nagyhét  folyamán.  Április  5-én,
virágvasárnap gyülekezetünkben,  a  10  órás  istentisztelet
keretében  szolgálnak.  Aki  esetleg  itt  lemarad  róla,  bátran
érdeklődjön  a  további,  környékbeli  előadásokról  a  lelkészi
hivatalban!

 A  20  esztendős  Nyugati  (Dunántúli)  Egyházkerület missziói
napja lesz május 23-án,  szombaton Balatonbogláron.  A
programról, utazásról hamarosan hirdetjük a részleteket.

 Nyári  napközis  gyerektáborunkat  idén  június  29.  (hétfő)  –
július  3.  (péntek) között  tervezzük.  Hívunk,  várunk  minden
hittanos,  leendő  hittanos  és  érdeklődő  gyermeket!  Részletek  a
templomi  hirdetőtáblán,  a  lelkészi  hivatalban  és  a  gyülekezet
honlapján, facebook-oldalán lesznek elérhetőek májusban!

 A húsvét-pünkösdi időszak tervezett istentiszteleti programjai
gyülekezetünkben:
 Április 5. 10 óra virágvasárnapi istentisztelet – mozgássérült

passió előadás
 Április 9. 18 óra nagycsütörtöki istentisztelet
 Április 10. 10 óra nagypénteki istentisztelet
 Április 12. és 13. 10 óra húsvéti istentisztelet
 Május 21. csütörtök 18 óra Mennybemenetel ünnepi

istentisztelet
 Május 31. 10 óra pünkösdi, konfirmációi istentisztelet
 Június 1. Pünkösdhétfő gyülekezeti családi nap – részletek

később!

É P Í T K E Z É S

Reménység szerint tavasz folyamán
elkezdődik a Jókai utcai templom
bővítése.

Az  új  épületrész  tervezője  Varga
Mihály tatabányai építész, a munkát
a  mórahalmi  Villa  Inferior  Kft.
vállalta.  A  kb.  35  millió  Ft-os
építkezés során a templom jelenlegi
épületéhez  illeszkedve  egy
közösségi  terem  és  vizes
helyiségek kerülnek  kialakításra.
Az  a  célunk,  hogy  a  templom
épülete  komfortos  és  tágas  helyet
biztosítson  az  istentisztelekkel
egyidőben  gyermekfoglalkozások
számára, valamint az istentiszteleti
alkalmakon  túl  közösségi
programoknak is teret adjon.

A  munka  várhatóan  nem zavarja
majd  a  templomban  az
istentiszteletek tartását.

Az  építkezés  anyagi  forrása a
gyülekezet  eddigi  megtakarításai
mellett  városi,  egyházmegyei  és
országos  egyházi  támogatás.  Ezek
azonban  együttesen  is  csak
hozzájárulnak  a  beruházáshoz.
Ahhoz,  hogy  a  közösségi  tér
felépülhessen  és  mielőbb
használatba  vehessük,  kérjük,
segítsék  a  munkát  önkéntes
adományaikkal!
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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,
félelemtől mentes, csendes életet

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

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.
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