
Világosságom és segítségem az ÚR, kitől félnék? (Zsolt 27,1)
Tatabánya és környéke evangélikusságának lapja – XIX. évfolyam 3. szám 2020. Advent

„Örvendj nagyon! Királyod érkezik hozzád!”
(Zak 9,9)

Ahogy  a  járvány  folyamán  ezt  már
megszokhattuk,  minden  tervünk  és
rutinunk  esetlegessé,  kérdésessé,
kiszámíthatatlanná vált.  E Lámpásban
felsorolt,  jövőre  vonatkozó  események,
tervek  is  csak  annyiban  bizonyosak,
amennyiben  azt  a  gyorsan  változó
lehetőségeink  megengedik.  Jelenleg,  a
tavaszhoz  hasonlóan,  videóra  vett
istentiszteleteket töltünk fel az internetre,
bibliaórák,  más  alkalmak  pedig
nincsenek.  Telefonon,  integetve,
üzenetekkel  és  óvatosan  találkozunk,

ahogyan Tóth Árpád versében, a Lélektől lélekig-ben: „... Küldözzük a
szem csüggedt sugarát, S köztünk a roppant, jeges űr lakik!” (Igaz, a
költő  a  vírusnál  is  alattomosabb és  maradandóbb  űrről szól...)  Nem
tudom megmondani, lesz-e és hogyan szentesti, karácsonyi ünnepünk.
Forgatókönyvek,  „A”,  „B”  és  „C”-tervek  cikáznak,  és  csak  a
Mindenható tudja, hogy végül hol leszünk, mit teszünk majd.

Itt, most, mégis a maradandóra és stabilra figyelünk. Mert anélkül
nem létezhetünk. A maradandó és stabil egy nagyon egyszerű, három
szavas  tőmondat:  Királyod  jön  hozzád. Mindhárom  szó
nélkülözhetetlen és nagyszerű.

A  Király:  felejtsük  el  a  történelem  viharaitól  korrumpálódott
politikai tisztséget! Nem egy mások vére árán feltörekvő zsarnokkal, új
ifjú  titánnal,  celebbel  vagy  istenostorával  van  dolgunk.  A  Biblia
szigorúan védett fogalma ez: Istent jelenti az ő népe számára.

A Király – a tiéd! –  jön: nem megy. Nem indul a dolgára, zavaros
hatalmi ügyeiben, idegen érdekekben, magasztos céljaiért. Hanem jön.
Ide tart. Ha a király itthon van: az a béke, biztonság, rend és nyugalom
állapota.  Amikor  nem  kell  riasztó  híreket  várni  a  frontról  vagy  a
kórházból,  mert  nincs  veszély,  a  Király,  a  tiéd,  a  számodra
legfontosabb, itthon van. Ha ő a helyén – minden a helyén van.

A Királyod, a számodra legfontosabb, Istened –  hozzád jön!  Érted
dolgozik.  Neked szolgál.  Rád figyel.  Javadra munkálkodik.  Immár –
hála Istennek,  Zakariás  próféta  óta  múltbeli  tényként  beszélhetünk a
Messiás születéséről – eljött, és újra eljön, hogy ellenségedet, a benned
lakó bűnt,  végleg megsemmisítse  és téged megmentsen.  Igen,  téged.
Kifejezetten  hozzád,  érted,  neked  jön.  Kívánom,  hogy  ezen  a
magányos, szívszorító adventen is átéld jövetelét és szeretetét!

Schermann Gábor lelkész

Benedek Elek: Újévi ének

Esztendő borul esztendőre,
Az új az ót eltemeti.

Ki búsul ezen? Csak a dőre,
A bölcs mindezt csak neveti.

Bánatra öröm, erre bánat,
Jövő-menő vendég nálad:

Mindég így volt ez s így leszen,
Bolond, ki ezért szót teszen.
Virághervadás mért búsítson,

Mikor tudod, lesz majd tavasz?
Bánatba téged mért borítson,
Ha a tél mindent behavaz?
Legyen tanítód a természet:

Végképp semmi el nem enyészhet:
Haló porodból fű fakad

Az Élet él, meg nem szakad.

Nehezebb lesz-e a Jövendő,
Mint volt a Múlt, ki tudja azt?

Sohasem volt még oly esztendő,
Mely ne hallott volna panaszt.
Bízzál Istenben rendületlen,
Boldogtalan csak a hitetlen,
Jaj annak, kinek hite nincs,

Ezt nem pótolja semmi kincs.
Teher alatt nő meg a pálma,
Régi bölcs mondás és igaz.

Sorsod bármily gyászosra válna,
Ne csüggedj, megjön a vigasz.

Eszed s szíved, ha helyén lészen
Kezed örökké csak jót tészen,
Jót úgy, hogy ne tudja a bal...

Tiéd a végső diadal.

Húsz perc
olvasmány,
„Húsz perc

szíverősítő”-vel!
Érdemes

fogyasztani!

20perc szíverősítő

https://issuu.com/gyumi/docs/sziverosito_lapozo
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REMÉNYSÉGROVAT

AKIK GYÜLEKEZETÜNKBEN 2020.  MÁRCIUS 8.,  BÖJT 2.  VASÁRNAPJA ÉS 2020.  NOVEMBER 29.,
ADVENT 1. VASÁRNAPJA KÖZÖTT ELHÍVÁST KAPTAK…

 ... a keresztségben Isten országába:

jún. 27. Bartus Lara Tatabánya Horváth Anita rk. és Bartus Norbert ev. 2Kor 8,9

aug. 9. Saller Molnár Bálint Tatabánya Németh Kinga rk. és Saller Molnár Róbert ev. 2Thessz 3,1-5

aug. 16. Csővári Adél Tarján Takács Edina rk. és Csővári Ádám ev. Zsid 11,1-12

 ... az élet és halál Urától:

máj. 18. Veres Jánosné sz. Somogyi Borbála, Tatabánya 88 évesen Jn 14,1-4

júl. 17. Balog Ilona, Budapest 64 évesen Mt 5,81

júl. 31. Tóth Tamás, Tatabánya 67 évesen Jn 112

szept. 21. Gubán Istvánné sz. Varga Mária, Tatabánya 81 évesen Zsolt 88,9b-13

okt. 7. Kende Péter, Tatabánya 70 évesen Jn 12,46

  –  
Hírek, események

 Nyári  napközis  gyerektáborunk,  melyet  a  tavaszi
vesztegzár idején úgy tűnt, hogy nem tudunk megtartani,
végül  mégis  megrendezésre  került Isten  kegyelméből,
rendben, baj nélkül, rekordlétszámmal, június 29-július 3.
között. 25 gyermek és 9 vezető/segítő vett részt rajta. A
délelőtti témák Dániel könyvének történetei voltak:

 A fogságba hurcolásról (1.fej.): a Hűség (kitartás a
hitben – körülményektől függetlenül)

 A tüzes kemencéről (3.fej.):  az  Áldás (akik Istent
szeretik,  azoknak  minden  javukra  szolgál  –
körülményektől függetlenül)

 Bélsaccar lakomájáról (5.fej.): az Alázat (Isten előtt, akármilyen mélységben vagy magasságban – a
körülményektől függetlenül)

 Az  oroszlánok  verméről  (6.fej.):  a  Tisztesség (a
feladatokban  való  helytállás  –  a  körülményektől
függetlenül)

A  tábor  „aranymondása”  –  mindenki  által  megtanult
vezérigéje  –  Dán  7,13-14 („Láttam  az  éjszakai
látomásban:  Jött  valaki  az  ég  felhőin,  aki  emberfiához
hasonló volt; az öregkorú felé tartott, és odavezették hozzá.
Hatalom,  dicsőség  és  királyi  uralom  adatott  neki,  hogy
mindenféle nyelvű nép és nemzet őt tisztelje. Hatalma az
örök hatalom, amely nem múlik el, és királyi uralma nem
semmisül  meg.”)  volt,  mely  az  Ószövetség  lapjain
misztikus jövendölés  ugyan,  de  a  Krisztusról  tanúskodó
Újszövetség fényében nagyon világossá válik.

1 Budapesti vendégszolgálat, családi kérés alapján
2 Gyülekezetünkhöz is kötődő testvérünk, református és golgota-gyülekezeti temetési szolgálat
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A gyermektáborról  egy  összefoglaló  vetítés is  készült,  melyet  gyülekezetünk  Youtube-csatornáján  meg
lehet nézni (Internetes kapcsolati helyeink az utolsó oldalon megtalálhatók.)

 Miközben a Tátra utcai parókián a gyermektábor zajlott, a
Jókai  utcában megkezdődött  a  régóta  tervezett
templombővítő  beruházás kivitelezése.  Azóta  sokan
kérdezik, mi zajlik ott, hiszen kezdettől fogva látványos a
munka mindenkinek, aki arra jár.

Terveink és  reménységünk  szerint  jövőre  –  ahogy  a
járvány és az időjárás engedi a munkavégzést – elkészülhet
a  beruházás:  a  templomhoz  jellegében  és  funkciójában
illeszkedő  épületszárnyban  egy  közösségi  terem kap
helyet, mely alkalmas lesz önálló gyülekezeti vagy családi
programok,  találkozók,  szeretetvendégségek  tartására,
valamint  a  templomi  istentisztelettel  egyidőben
kisgyermekek  számára  játszóhelyül  szolgál  majd,  videóközvetítés  segítségével  biztosítva  az  itt
tartózkodóknak is a templomban zajló istentisztelet figyelemmel kísérését. A terem mellett  wc, mosdó és
zuhanyzó teszi komfortossá és akár zarándokszállásként is igénybe vehetővé a templomot. Az új szárnyba
elölről a templom oldala  mentén és a hátsó kertből is lesz  bejárat, valamint egy közvetlen belső átjáró a
templomtérből.

Varga  Mihály tatabányai  építész  tervei  alapján,  majd
műszaki  ellenőri  felügyelete  mellett,  a  mórahalmi  Villa
Inferior Kft. munkatársai dolgoznak a helyszínen.

Köszönjük szakértelemmel  és  jó  szívvel  végzett
munkájukat,  és  köszönetet  mondunk  mindazoknak,  akik
rajtuk  kívül  mindeddig  hozzátettek  az  építkezés
megvalósulásához:

 Sebők  József  és  a  Tataterv  Bt. elkészítette  a
csatornabekötés engedélyezési tervdokumentációját.

 Jávorszky  Csaba és  Borvendég  Ervin a
villámvédelmi tervet készítették el a bővített épületre.

 Dr. Götzel Andrea presbiterünk a messziről érkező építőmunkásoknak szálláshelyet ad.

 A gyülekezetünk tagjai  és mások, akik szívükön viselik  a megvalósulást,  céladományaikkal  eddig
1.541.000  Ft  értékben  járultak  hozzá  közvetlenül  a  költségekhez.  De  a  Tatabányai  Evangélikus
Alapítvány,  szintén  elsősorban  Testvéreink  adományaiból
eredően,  további  1.200.000  Ft  támogatást  nyújtott  a
beruházáshoz.

 Tatabánya  Önkormányzata 17,5  millió  Ft-tal  járult  hozzá  az
építkezéshez  a  város  keresztyén  közösségeinek  beruházásait
támogatni hivatott „Egyházi pályázat” program keretében: tavaly
5 millió Ft-ot, idén pedig – a keretösszeg megemelésével – 12,5
millió  Ft-ot  kaptunk.  E támogatások  igénybevételéhez,  a
támogatással azonos összegű önerő megteremtéséhez  Országos
egyházunk 5 millió Ft kölcsönt nyújtott, valamint a Gustav Adolf
Segélyszolgálatától  980.000  Ft,  Egyházmegyénktől  pedig
1.865.000 Ft támogatást kaptunk.

 Végül  de  nem  utolsó  sorban,  sokak  imádsága  és  biztatása,
bátorító  jelek  és  megnyíló  lehetőségek kísérték  az  építkezés
eddigi  útját,  oszlattak  el  a  beruházással  kapcsolatos  sok
aggodalmat.  Hálásak  vagyunk  ezekért  is,  csakúgy,  mint  a
támogatásokért és hozzájárulásokért.

https://www.youtube.com/watch?v=duLvts5q6fs&fbclid=IwAR00_u3JeHDIuqbQcJ1CyxOyP3FMNBdPZ21TBbc5wCPod4d1JnqXNMyobPU
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 A  külső  építkezés  közepette  belül  is  megújult  a
templomtér: az oltárhoz új úrvacsorai térdeplő készült,
Brunner András munkájaként. Igényes, szép anyagával és
kialakításával  jól  illeszkedik  a  templombelsőhöz.  A
járványidőben ugyan ennek használata is háttérbe szorult,
hiszem  azonban,  hogy  sorakozunk  még  hozzá  együtt,
egymás mellett, átélve a közösséget.

 A  járvány  miatt  sok  egyéb  mellett  elmaradt
közösségünkben a konfirmáció alkalma, és ezzel együtt a
jubiláló,  itt  konfirmált  testvéreink  áldása is.  Most,
ezúton igyekszünk egy kicsit  pótolni  ezt:  mindazoknak,
akikről  tudunk,  áldással  és  imádsággal  küldjük

emléklapjukat az évfordulóról. Az utolsó előtti oldalon pedig – a 2007-ben megjelent gyülekezettörténeti
füzetünk  konfirmációi  melléklete  alapján  –  felsoroljuk  ezen  Testvéreinket.  Sokan  nincsenek  már  itt
közülük,  de  olyanok  is  sokan  vannak,  akikről  nem tudunk,  mert  elköltöztek.  Tőlük,  róluk  köszönettel
fogadunk híradást!

 Nemcsak jubiláló, hanem minden Olvasónknak mellékeljük egyházunk Gyülekezeti és Missziói Osztályának
Húsz perc szíverősítő c. kiadványát. Azért  készült,  hogy az elmaradó vagy megfogyatkozott  közösségi
alkalmak miatt szomjazó, megsoványodó hitünket, lelkünket a benne levő  lelki-gyakorlatok végigjárása
során is erősítse Szentlelke által a mi Urunk Jézus Krisztus. Figyelem: jótékony hatását Isten igéjével
együtt, annak alávetve fejti ki hatékonyan!

Azoknak, akik nem kapják meg papíron, postán a Lámpást,  ennek a füzetnek az internetes formáját
ajánljuk figyelmükbe: https://issuu.com/gyumi/docs/sziverosito_lapozo 

 A korábbiaknál kisebb aktivitással, de a járvány
ellenére is megszervezésre került Tatabányán a
72  óra  kompromisszum  nélkül ökumenikus
önkéntes akció. Október 9-én, pénteken délután
a  Tátra  utcai  kistemplomban gyülekeztünk
össze  megnyitóra.  Bencsik János országgyűlési
képviselő  és  Hamar László református  lelkész
útnak indító szavaival és az aktuálisan előttünk
álló feladatok ismertetésével kezdetét is vette a
péntek-szombati  fő  projekt:  az  Óvárosi
Református  Gyülekezet  udvara sokféle  könnyű
és nehéz fizikai munka árán tisztult, újult meg.
Ezen  a  két  napon  és  a  következő  hetekben
végzett  további  munkák  során  egy  darabon  új
kerítés is épült.

https://issuu.com/gyumi/docs/sziverosito_lapozo
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 Szeptembertől mindeddig zavartalanul, minden korábbinál nagyobb létszámmal folynak a hittanórák.
Heti 19 órában 32 gyermek vesz rész gyülekezetünk égisze alatt hitoktatáson. Ezen órák közül egy a Tátra
utcában, gyülekezeti  keretek közt,  a többi pedig 10 iskolában, órarendi keretek között  zajlik.  Jelenleg a
járvány okozta nehézségek és bizonytalanság miatt csak Kemény Ilona és Vörösné Hermann Judit vesz részt
folyamatosan a hitoktatásban. Köszönjük szolgálatukat!

 November 22-én,  Örökélet vasárnapján, ezúttal virtuálisan, a  videós
istentisztelet  keretében,  megemlékeztünk azon Testvéreinkről,  akiket
az elmúlt  évben, advent óta temettünk el:  Dr. Dely Lászlóné, Veres
Jánosné,  Balog  Ilona,  Tóth  Tamás,  Gubán  Istvánné,  Kende  Péter.
Velük együtt  figyeltünk mindazokra az előrementekre, akikről János
apostol  úgy  ír  Jelenéseinek  könyvében,  mint  „megszámlálhatatlan
sokaság, akik a nagy nyomorúságból jöttek, és ruhájukat megmosták a
Bárány vérében”.

Különös tartalmú nap ez az Örökélet-vasárnap: az ünnepek körforgását
mutató órán a „kezdőpont”, advent előtti utolsó másodperc.  A „zöld” időszak – a Szentháromság ünnepe
utáni közel fél esztendő, az igéből növekvő és kisarjadó gyülekezet vasárnapjainak – utolsó tagja. Mégis,
minden ízében a „lila” adventről szól (a keleti egyház a mi utolsó vasárnapjainkat is „karácsony böjtjéhez”,
adventhez számítja!): mint egy kapocs – vagy műszaki nyelven interface –, összeköti és összehangolja a
földön járó gyülekezet földi reménységét és földi életét az eljövendő teljesség ígéretével, az Úr eljöttének,
adventnek a  mennyei  realitásával.  Figyelmeztet  is:  adventnek  nem az  üzenete,  csak a kiindulópontja  a
Kisgyermek Jézuska emberré születése:  egy múltbeli  tény, melyre építkezik advent reménysége: hogy a
Teremtő  és  Megváltó  Úr  Krisztus  hozzánk  hajol,  eljön,  és  mindent  helyreállít,  amit  bűnünk  és
mulandóságunk tönkretesz.

 Szintén  „képletesen”  került  megtartásra  október  31-én  a  hagyományos  ökumenikus  reformációi
ünnepünk. Gyülekezetünkben volt közösségi istentisztelet, de a máskor közösen ünneplő gyülekezetek nem
gyűltek össze egy helyre. A  lelkészek leírt igei üzenetének felolvasásával valósult meg valamennyire a
lelki  közösségünk.  Köszönjük  azoknak,  akik  ebben  imádságaikkal,  tanúságtételükkel,  felolvasásukkal
szolgáltak!

Ez  a  reformációi  (személyes  közösségi)  istentiszteletünk  is  megtekinthető  az  interneten.  E  felvétel
különlegessége, hogy a YouTube rendszere a feltöltést követően korlátozó megjegyzéssel látta el a videót,
mivel a templomban a gyülekezet által énekelt, dr. Sassi Endréné orgonajátékával kísért 254. énekben (Erős
vár a mi Istenünk) szerzői joggal védett, művészi előadók „teljesítményét” vélte felfedezni. Istennek legyen
hála és dicsőség az ének szívből és szépséggel való átéléséért!

 Az ősz folyamán néhány alkalommal  bibliaórákra is  sor kerülhetett  – ez azért  volt  nagy öröm, mert a
márciusban leállt alkalmak után a nyár rohanása, majd az erősödő őszi járvány igen kilátástalanná tette a
maroknyi,  nagyrészt  idős,  veszélyeztetett  testvérünk  találkozását.  Köszönjük  Gergely  Istvánnénak és
Emesének, hogy otthonukban helyet és nyitott szívet biztosítottak a kis közösség számára.

A bibliaórák témája – még kora tavasztól kezdődően – az úrvacsora. A bibliai és felekezeti áttekintéseket
követően utoljára elkezdtük olvasni dr. Luther Márton Nagykátéjának erről szóló fejezetét.

 A  karácsonyi  időszak  tervezett  programjai  gyülekezetünkben –  a  járványügyi  intézkedésektől függ,  hogy
megtarthatjuk-e őket. Ezért kérjük, figyeljék a hirdetéseket, vagy érdeklődjenek a lelkészi hivatalban!

 December 20. 10:00 Advent 4. vasárnapi istentisztelet
 December 21. 10:00 karácsonyfa díszítés a templomban
 December 24. 13:30 és 15:30 Szentesti istentiszteletek
 December 25. és 26. 10:00 Karácsonyi istentiszteletek
 December 27. 10:00 Karácsony utáni vasárnap 

istentisztelete
 December 31. 15:00 Óévi istentisztelet
 Január 1. 10:00 Újévi istentisztelet
 Január 3. 10:00 Év első vasárnapjának istentisztelete
 Január 6. 10:00 Vízkereszti istentisztelet

Köszönjük a Jókai utcai templom
takarításában részt vevő Testvérek

szolgálatát!
Beosztás alapján jelenleg 7 család vesz részt
ebben a munkában. Bár most, amíg nincs

közösségi istentiszteletünk, nincs szükség erre a
szolgálatra, de a reménybeli jövőben szívesen

vesszük olyanok jelentkezését,
akik csatlakoznának ehhez a csapathoz!

https://www.youtube.com/watch?v=MFXFdX0L4SE
https://www.youtube.com/watch?v=V57EopmqcHQ
https://www.youtube.com/watch?v=V57EopmqcHQ
https://www.youtube.com/watch?v=V57EopmqcHQ
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A tranzakció ~ anekdota Luther Mártonról

Luther  egyszer  találkozik egy olyan  asszonnyal,  aki
vagy  20  évvel  korábban  nála  takarított.  Látja,  hogy  az
asszony teljesen depressziós, megkérdezi, hogy mi történt
vele.

– Jaj, Luther mester, amióta nem találkoztunk, eladtam
a  lelkem  az  ördögnek!  -  szakad  ki  az  asszonyból  a
sopánkodás.

Sehogyan  sem  lehet  megvigasztalni,  kimozdítani
depressziójából,  mire Luther a rá jellemző vaskossággal
ezt mondta:

– Na, figyeljen ide, hölgyem! Szóval eladta magát az
ördögnek?

– Igen, eladtam.
– És most már nem Jézusé?
– Nem vagyok már Jézusé, kész, vége.
– De hát valamikor a Jézusé volt.
– Hát,  hogyne,  de boldog is  voltam akkor!  De most

már vége mindennek.

– Na ide figyeljen! Engem érdekel ez a tranzakció –
így Luther – Mondja, mégis mennyibe került?

– Hogyhogy mennyibe került?
– Mármint mennyit fizetett  az ördög önért? Az életét

adta önért?
– Szó sincs róla.
– Hát ki adta az életét önért?
– Hát Jézus.
– Akkor hát kié?...
Ekkor engedett fel a depresszió, a szorongás. Mert az

lehet,  hogy kicsúszott  a  talaj  a  lábam alól;  lehet,  hogy
nem voltam jobb annál, aki nem hívő; de senki sem adott
értem semmit, inkább megpróbáltak kizsigerelni, hasznot
húzni  belőlem.  Azt  az  árat,  amit  Jézus  fizetett  értem a
kereszten,  senki  sem  tudja  felülmúlni.  Márpedig akkor
maradtam az, aki voltam: Isten szeretett gyermeke, Jézus
által megváltott ember.

Ima járvány idején

Mindenható Istenünk, bár mindnyájan méltók vagyunk ítéletedre, kegyelmedben bízva mégis hozzád könyörgünk.
Könyörgünk mindazokért, akiket sújt a világjárvány. Te adj enyhülést a betegeknek. Ha lejárt itt életük ideje, Te légy

mellettük, és kísérd őket emberszertő irgalmad örök, égi hajlékába, hozzátartozóikat pedig tartsd meg a gyász rémisztő
mélységeiben.  Az  egészségügyben  dolgozókat  vértezd  fel  erővel,  hittel,  és  őrizd  meg  hivatástudatukat,  hogy  ne
omoljanak össze az erejüket meghaladó terheléstől és döntésektől.

Kiáltunk Hozzád,  Urunk az oktatásban résztvevőkért,  gyermekinkért,  tanáraikért.  Őrizd meg őket  egészségben és
bizakodó hitben,  hogy ne sérült  generáció  növekedjen,  hanem olyan  nemzedékké  váljanak,  akik a  mélységekben is
győztesen vívták meg a hit és élet harcát.

A szociális területen, a diakóniában dolgozóknak és a rájuk bízott testvéreknek Te légy, Urunk, pajzsuk, védelmük.
Amikor  a  segítő  hivatást  szinte  lehetetlen  megvalósítani,  Te  újítsd  meg  erejüket,  egymás  iránti  és  irántad  való
bizalmukat.

Könyörgünk Hozzád gyülekezetünkért, Te segítsd, hogy szereteted jó híre új utakon is
célhoz érjen, és sokan tapasztalhassunk meg, hogy semmi nem választhat el minket a Te
szeretetedtől.  Küldd el az igazságra vezető Lelkedet,  hogy a kiszámíthatatlan viszonyok
között  ne  a  félelem,  a  rettegés  útjára  tévedjünk,  hanem  megtaláljuk  a  bűnbánat  és  a
békesség útját.

Könyörgünk a világért. Ítéld meg a bűnt, de irgalmazz a bűnösöknek! Szabadítsd meg a
természetet az emberi önzés és a felelőtlenség következményeitől! Adj józan bölcsességet a
népek vezetőinek, hogy igazság és békesség uralkodjék a földön, és a természet fogyatkozó
életereje megújuljon!

Hallgass meg minket,  Urunk, és teljesítsd ígéretedet:  ítéld meg a gonoszt,  és hozd el
hamar országodat, ahol nincs többé bűn, halál és szenvedés, és gyermekeid örökké láthatják
arcod dicsőségét, szent Fiad, a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen.

Laborczi Géza (forrás: https://www.evangelikus.hu)

Bárki, akinek kora, egészségi állapota, családi helyzete
vagy a járványban való veszélyeztetettsége miatt

segítségre van szüksége, jelezze a lelkészi hivatalban!
Lehetőségeinkhez mérten igyekszünk
akár lelki, akár fizikai segítséget adni.
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Alább sorakozik azok névsora, akik 30, 45, 50, 55, 60, 65, 70 és 80 éve gyülekezetünkben konfirmáltak.
Ki-ki nyugodtan keresse köztük ismerőseit, szeretteit, vagy éppen saját magát! Idézze fel nyugodtan, kiből
mi lett, ki hova jutott, kivel milyen jó vagy milyen tragédia történt! De a túloldali anekdota tanulságát ne
feledjék el: sorsunknál, tetteinknél, eredményeinknél, életünknél és halálunknál jobban minősít bennünket
az, amit Urunk és Megváltónk tett értünk. Tehát akár élünk, akár meghalunk: az Övéi vagyunk! (Rm 14,8)

80 éve, 1940-ben konfirmáltak:

Árvai János
Koch Ilona
Blaskó Mária
Lotz Aladár
Czéh Júlia

Molnár János
Diós Zsuzsánna
Nagy Julia
Fehér István
Őri László

Glióza Lidia
Pipis Zsuzsánna
Gróf János
Renner Magdolna
Grosch Rozália

Schulek Rezső
Guszman Verona
Varga Pál ifj.
Henter Olga
Varga Terézia

Karsai János
Varga Zsuzsánna
Vörös Mária
Zsidek István
Winter Ilona

70 éve, 1950-ben konfirmáltak:

Pálinkás Márta
Ebenspranger József
Pleszkács Erzsébet
Klée Mária

Puskás Katalin
Kolenc Anna
Rambold Gergely
Nagy Gyöngyi

Süttő Rózsi
Nagy Irén
Szigeti Edit
Szalay József

Csiszár Zsuzsanna
Urbán Ilona
Somogyi Mária
Zatykó János

65 éve, 1955-ben konfirmáltak:

Rittzel Katalin
Bóbis Ilona
Sáfrány Erzsébet

Horváth Julianna
Szűcs Erzsébet
Rittzel Ilona

Tóth István
Bolla Endre
Páchl Nándor

Bolla Károly
Pallag Ilona
Bolla Mária

Szalai Ilona
Erős Ilona
Tompos Csaba

60 éve, 1960-ban konfirmáltak:

Adriányi Éva
Gróf Ilona
Albu Magdolna
Gróf János

Dákai Ágnes
Józsa Botos Margit
Ferstl Károly
Kabály Anna

Triff Árkusi László
Varga Katalin
Horváth Mária
Vajda Lajos

Kakula János
Kánai Géza
Kocsis Tibor
Magyari István

Sudár Ilona
Szabó Ilona
Szalay Lajos
Tompos Ildikó

55 éve, 1965-ben konfirmáltak:

Anderla Zsuzsanna
Simon István
Mladovniczky János

Simon Judit
Nagy Gabriella
Vasas György

Recker Judit
Vasas Sándor
Labószki Mihály

Selmeczi János
Matvan István
Tebeli Éva

Nagy Attila
Tebeli Zsuzsanna

50 éve, 1970-ben konfirmáltak:

Ádám László
Borgulya János

Deák György
Hősei József

Salamon László
Salamon Zsolt

Vida Jenő

45 éve, 1975-ben konfirmáltak:

Bányi Etelka
Fenusz Mária
Gubán Mária

Gyömörei Imre
Hősei Judit
Kenderesi Hajnalka

Labossa Lajos
Labossa Tamás
Lukonits Tibor

Puskás Sándor
Tóth Ilona

30 éve, 1990-ben konfirmáltak:

Aranyos Miklós
Say Nóra
Csővári Bernadett
Szabados Mónika

Kónya Ilona
Szabó Nóra
Kónya Lajos
Kőpataki Judit

Lelkes Attila
Lelkes Tamás
Matvan Zsolt
Nagy Klára

Németh Nóra
Pokriva Eszter
Pokriva Márta
Sassi Gergő
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Rendszeres  gyülekezeti  alkalmaink  –  kérjük,  figyeljék
hirdetéseinket, érdeklődjenek ezekkel kapcsolatban!

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 (a
járványhelyzettől függően).

Adjon Isten békés, csendes karácsonyt,
bátorságot az új esztendőhöz és

reményteli 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

Egyházunk illetve tatabányai gyülekezetünk
internetes információs és lelki tartalmai:

Magyarországi Evangélikus Egyház
honlapja / hírportálja:

https://www.eva  n  gelikus.hu      

Tatabányai gyülekezetünk weboldala:
http  s  ://tatabanya.lutheran.hu      

Facebook oldalunk:
https://www.facebook.com/tbevangelikus  

Youtube csatornánk:
https://www.youtube.com/channel/UC3tjJA2-

Uz6zFxctku3Xq_w  

 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.

https://www.youtube.com/channel/UC3tjJA2-Uz6zFxctku3Xq_w
https://www.youtube.com/channel/UC3tjJA2-Uz6zFxctku3Xq_w
https://www.facebook.com/tbevangelikus
https://tatabanya.lutheran.hu/
https://tatabanya.lutheran.hu/
https://tatabanya.lutheran.hu/
https://www.evangelikus.hu/
https://www.evangelikus.hu/
https://www.evangelikus.hu/
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