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„Legyetek irgalmasok, amint a ti
Atyátok is irgalmas!” – mondja Jézus.

(Lk 6,36)

Bence Imre budavári lelkész dalát a 2021. év igéjéről
meghallgathatjuk az interneten. Egyik visszatérő sora:
„Törékeny ám ez a lét!”

A  törékenyre  pedig,  amiből  csak  egy  van,  arra
nagyon  vigyázunk!  Inkább  lassan,  két  kézzel  fogva
veszem  elő  a  tányért,  melyből  csak  egy  van,  mert
eltörtük a társait. Nem bánom, ha tovább tart is, és ha
nem figyelek addig semmi másra – de ami törékeny,
azzal  nem  dobálózunk!  Az  irgalom  valami  effélét
jelent:  nem  dobálózom  a  másikkal,  a  szavaimmal,  a
döntéseimmel.

Mert  törékenyek  a  kapcsolataink.  Könnyű  sebet
ejteni,  „akaratlanul” (ám elővigyázatlanul)  is.  Könnyű
megsebződni,  azt  gondolva,  hogy  a  másik  bántott,
holott  a  saját  szívünk  termelte  a  mérget.  Pedig  a
kapcsolataink, egymással és az Úrral – az Élet.

Törékeny a hitünk.  Könnyű elveszteni,  belefásulni
vagy elbagatellizálni Krisztusban élő reménységünket,
hiszen annyi mást kínál az élet. Pedig a hit hallásból, a
hallás pedig az igére nyitott figyelemből árad.

Törékeny ez a lét. Lám, Krisztus, aki ott volt már a
teremtésben is, belehalt a  köztünk való létbe!  Nekünk
pedig oly hirtelenül kell tudomásul venni: ennek sem,
annak sem tudom már elmondani, amit akartam... Pedig
ez  a  lét  nem  hiábavaló.  Azért  kaptuk,  hogy  rajta  át
legyen bőven alkalmunk „magunkra ölteni az Úr Jézus
Krisztust” (Rm 13,14).

Schermann Gábor

A gyülekezet imádsága
Böjt  1. vasárnapján

Szerető  Atyánk!  Hálát  adunk  az  igéd  körüli
közösségért:  a  személyesen  vagy  készülékek
digitális  takarásában  egybegyülekezőkért;  néped
sokaságáért  világszerte;  őseinkért,  akik
imádságban  hordoztak  bennünket,  utódaikat  is;
kortárs  vértanúidért,  akik  élő  példát  adnak:  mit
jelent  követni  Téged;  hálát  adunk  szeretetedért,
amellyel  hordozol  és  bizonnyal  célba  viszel,
kísértéseken  és  útvesztőkön  át  is.  Ebben,  a  mi
Urunk,  Krisztusunk  által  megnyilvánuló
szeretetedben  bízva  fordulunk  hozzád,  vissszük
eléd, tesszük kezedbe dolgainkat!
Urunk,  aki  ítélő  és  oltalmazó  bírája  voltál  a
kísértésekben  elbukó  embernek  a  teremtéstől
fogva:  kérünk,  vedd  oltalmadba  a  kísértések
között  vergődőket!  Légy  erős  vára  az
üldözötteknek;  élő  víz  forrása  az  igazságra
szomjazóknak;  igaz  útjelzője  az  élet  sodrában
eltévedteknek;  jó  szó  a  keserűségükbe
süppedteknek;  hajnalcsillag  a  sötétben  járóknak;
felkelő nap a reményvesztetteknek!
Urunk,  aki  kemény  szóval  feddted  meg
apostolaidat, ha elszakadtak igédtől: állj mellénk,
amikor ránk nehezedik kezed! Adj alázatos szívet
és leleményes bizakodást megpróbáltatásainkban!
Segíts,  hogy  kezedből  fogadjuk  el  nemcsak  a
javakat  és  sikereket,  de  a  korlátozásokat,
veszélyeket és veszteségeket is!
Urunk,  kegyelmed  trónusa  elé  együtt,  egy
reménységgel  járulunk:  áldj  meg  bizalommal,
hogy e reménység legyen életünk vezérlője! Áldj
meg  bizalommal,  hogy  egymást,  az  értünk
fáradozókat, a felettünk döntést hozókat áldjuk és
ne  átkozzuk;  tiszteljük  és  ne  lenézzük;  bízzunk
bennük, és ne rágalmakra hallgassunk!
Urunk, soha nem tértél  el  attól,  amit  elterveztél:
megmented  az  elveszettet.  Teremts  hát  bennünk
áldott  gyümölcsöt  hallott  igéd  által,  Jézus
Krisztusért, a mi Urunkért! Ámen.

Forrás: Evangélikus Élet 2021. február 21-28.

https://www.youtube.com/watch?v=jq9rzy0ZpDQ
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REMÉNYSÉGROVAT

AKIK GYÜLEKEZETÜNKBEN 2020.  NOVEMBER 29.,  ADVENT 1.  VASÁRNAPJA ÉS 2021.  MÁRCIUS 21.,
BÖJT 5. VASÁRNAPJA KÖZÖTT ELHÍVÁST KAPTAK…

 ... a keresztségben Isten országába:

febr. 18. Burai Hasszán Noel Tatabánya Horváth Alexandra gk. és Burai Norbert Tibor rk. 1Móz 18,3

 ... az élet és halál Urától:

dec. 2. Varga Józsefné sz. Sipos Katalin, Tatabánya 80 évesen Jn 14,27

dec. 10. Erdők Béláné sz. Lotz Anna Györgyi, Tatabánya 89 évesen Ézs 43,12-13

dec. 15. Tatár Lajos ifj., Tatabánya 64 évesen Jn 21,18-19

jan. 5. Matvan István, Tatabánya 67 évesen Zsolt 119,105

jan. 8. Merle Piroska Veronika, Tata 71 évesen Zsolt 62,6-8

jan. 9. Dr. Vörös Lajos, Tatabánya 82 évesen Jn 21,18-19

febr. 26. Szabó Mihály, Tatabánya 82 évesen Ám 4,12-13

márc. 19. Varga Györgyné sz. Borsos Mária, Tatabánya 83 évesen Jób 19,25

  –  
Hírek, események

 Folyamatban  van  a  Jókai  utcai  templombővítés.  Január  folyamán
helyükre kerültek az új külső ablakok és ajtók, azóta azonban nem történt
látványos  esemény a helyszínen.  Ennek oka az,  hogy a  Magyarországi
Evangélikus  Egyház közösségi  terek felújítását  célzó állami  támogatású
programja keretében  reménység  szerint  újabb  pénzügyi  forrásokhoz
jutunk.  Így  az  eredeti  építkezés  „újratervezése”  folyik,  mivel  olyan
munkák  is  látóterünkbe  kerültek,  melyekről  eddig  nem  álmodtunk,  és
melyekhez  további  tervekre és  engedélyekre,  valamint  az  eddigi  építési
terv átalakítására van szükség.

 Teológus  szupplikációs  szolgálat (az  Evangélikus
Hittudományi  Egyetem  hallgatóinak  gyülekezetekben  végzett
igehirdetési  gyakorlata)  volt  gyülekezetünkben március 14-én,
Böjt  4.  vasárnapján.  Épp  egy  éve,  a  tavalyi  év  ugyanezen
vasárnapján  lett  volna  legutóbb,  de  akkor  elmaradt  a  frissen
bevezetett vesztegzár miatt. A vírus azóta is hullámzó jelenléte
miatt most sem valósulhatott meg valóságosan, de a járvány egy
éves „rutinjának”  köszönhetően megvolt  a technikai lehetőség
arra,  hogy  Bányai  Tamás 4.  évfolyamos  hallgató  egyetemi
kápolnában felvett igehirdetését beillesszük az istentisztelet videójába, és így, ebben a virtuális formában,
lélekben volt közöttünk az igehirdető. Azon Testvérektől, akik szívükön viselik egyházunk lelkészképzését,
ezúttal is köszönettel fogadunk adományokat erre a célra. Az elzártság miatt március végéig folyamatosan
lehet adományokat adni – személyesen, postai csekken, átutalással, az adomány céljának megjelölésével.

 A hitoktatás március eleje óta, az iskolai távoktatási rendszerhez igazodva, digitálisan folyik. Mivel ez a
helyzet – a segítő pedagógusi jelenlét híján – igen nagy terhet ró a családokra, ezért, ahogy tavaly tavasszal
sem,  most  sem  terheljük  túl  a  diákokat  feladatokkal  és  tanulnivalókkal.  Inkább  a  biztatás  és  lelki
megerősítés a célja – ahogyan tulajdonképpen az élőben folyó hitoktatásnak is. Mindenkinek igyekszünk
eljuttatni  a  heti  „üzeneteket”,  többféle  csatornán.  Nem  marasztalunk  el  senkit,  de  örülünk  a
visszajelzéseknek. Kedves Gyerekek! Ha tehetitek, kapcsolódjatok be ebbe a fura hittanórai közösségbe is!
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 A  húsvét-pünkösdi  időszak –  vasárnap  10  órás
istentiszteleken  kívüli  –  tervezett  programjai
gyülekezetünkben alább  olvashatók.  Az  istentisztelet-
felvételek  aznap  kikerülnek  a  világhálóra. Elsősorban
ott  várjuk  a  Testvéreket,  templomi  személyes
közösségben  az  óvintézkedések  szigorú  betartásával.
Bibliaórákat és egyéb  nyilvános alkalmakat egyelőre nem
tartunk, de  személyes találkozásra, családi közösségben
való  igeolvasásra,  úrvacsorára  lehetőség  van –  ezt
jelezzék bátran!

 Április 1. 10 óra nagycsütörtöki istentisztelet
 Április 2. 10 óra nagypénteki istentisztelet
 Április 4. és 5. 10 óra húsvéti istentisztelet
 Május 13. 17 óra mennybemenetel ünnepi istentisztelet
 Május 23. és 24. 10 óra pünkösdi istentisztelet

 Tavaly  nyárra  meghirdettük  a  gyerektábort.  Aztán
úgy tűnt, nem lehetséges. Azután mégis lett. Most is
nagyon  szeretnénk.  Június  28-július  2. közt
tervezzük!

A Tatabányai  Evangélikus Alapítvány  beszámolója

A  Tatabányai  Evangélikus  Alapítvány  2020-ban
125.642 Ft-ot  kapott  az  1%-os  SZJA rendelkezésekből.
Köszönjük  szépen  mindenkinek,  aki  ilyen  formában
támogatta  alapítványunkat!  Szintén  köszönjük  az
alapítvány részére küldött direkt adományokat is, ezek az
elmúlt év folyamán 1.100.000 Ft-ot tettek ki.

Ezen forrásokból és meglévő tartalékaiból – az elmúlt
két  és  fél  évtizedben  a  gyülekezet  tagjai  által  adott
adományokból, fel nem használt megtakarításokból – az
alapítvány  150.000  Ft  cél  szerinti  támogatást  nyújtott
egyházközségünknek  ifjúsági-missziós  szolgálatra,
valamint 2.200.000 Ft-ot a Jókai utcai templom közösségi
térrel való bővítésére.

Ezeket az alapítványi támogatásokat az egyházközség
az alábbi programokhoz illetve beruházásokhoz használta
fel:

Ifjúsági-missziós támogatás felhasználási területe:

– Napközis tábor június 29-július 3.: 389.454 Ft
– Lámpás újságok nyomdaköltség: 41.800 Ft
– Lámpás újságok postaköltség: 118.981 Ft
– Karácsonyi csomagok gyermekeknek,

hajléktalanoknak, családoknak:                         104.264 Ft  
Összesen: 654.499 Ft

Építési támogatás felhasználási területe:

– Munkásoknak szálláshely kialakítása: 119.000 Ft
– Kivitelezési költségek

(alapozás, kőműves- és ácsmunkák): 16.421.100 Ft
– Villámvédelem bővítés/átépítés tervezése:      190.500 Ft  

Összesen: 16.730.600 Ft

Köszönjük a Jókai utcai templom
takarításában részt vevő Testvérek

szolgálatát!
Köszönettel fogadjuk olyanok jelentkezését,

akik csatlakoznának ehhez a csapathoz!

Az elmúlt egy évben ennyi videó került ki
közösségünk YouTube csatornájára:

istentiszteletek, dalok, tanúságtételek...
Köszönet az ebben fáradozóknak!

Tekintélyes lista, érdemes böngészni közöttük:

https://www.youtube.com/channel/UC3tjJA2-Uz6zFxctku3Xq_w
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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, áldott húsvétot,
hitet a feltámadásban, erőt a betegségben,

lelki békességet 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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