
Világosságom és segítségem az ÚR, kitől félnék? (Zsolt 27,1)
Tatabánya és környéke evangélikusságának lapja – XVI. évfolyam 2. szám 2017. Tél

Karácsony500

Ez a  cím  nem hibás.  Való  igaz,  hogy  az  Ige  testté  lételének  nem 500-ik,  hanem 2017-ik  évfordulóját
ünnepeljük.  A mögöttünk  hagyott  esztendőt  mégis  meghatározza,  hogy  a  Reformáció  500  évvel  ezelőtti
lendületére, lelkületére gondolunk. S ha gondolunk: az kutatás, mélyre ásás az alapokig! Az 500 évvel ezelőtti
reformáció mindenki által buzgón elismert nyelvi, kulturális, humanista, liberális és gazdasági ajándékain túl
Luther  Mártonnak  és  reformátor  munkatársainak,  követőinek  „hagyatéka”  a  számunkra,  valljuk  meg,
köszönőviszonyban sincs amazokkal.

A nagy emberek, forradalmak, társadalmi változások és technikai ugrások az emberiség életében új eszméket
és új eszközöket vezettek be. A reformáció nem ezért ünnep. Amit ilyen értelemben hozzá kapcsol a történelem,
az  valóban  történelem.  Lényegét  tekintve  a  reformáció  sokkal  inkább  különös  bizonyságtétel.  Sok
gyülekezetben napi szokás a közösség előtti tanúságtétel: a bizonyságtevő saját megtérésének, Isten igéje előtti
megnyílásának, egy-egy ige mélyebb megértésének a személyes lelki története.

A reformáció  folyamata  egy  ilyen,  gyülekezeti  közösség  előtti  bizonyságtételhez  hasonló:  célja,  hogy
tapasztalataiból  megerősödve,  általa  másodlagos  „tapasztalatra”  szert  téve,  találkozzunk  Isten  igéjével,
megerősödjünk annak kutatására, készségessé váljunk az előtte való alázatra, s magunk is átéljük, végigjárjuk
saját, személyes utunkat a Krisztusban való újjászületés és a hitben való növekedés lépcsőjén.

Például,  amikor  eljön  a  Karácsony.  Hangzik  a  régi  ige,
fellobban a nosztalgikus  vágy a szívünkben, és Ady Endrével
együtt  sóhajtozni  kezdünk magunkban:  „Karácsonyi  rege  Ha
valóra  válna,  Igazi  boldogság  Szállna  a  világra.” S  amint
elsóhajtjuk, ezzel el is dobjuk az igaz reménységet. Ahogyan a
reneszánsz  pápák a  reformáció  küszöbén,  vagy Isten  népének
megannyi  pásztora  nemzedékről  nemzedékre,  akik  az  egyház
megmentésének,  felvirágoztatásának,  kipucolásának  vagy
egyszerűen megmutatásának szándékától vezéreltetve kiöntötték
a Gyermeket a fürdővízzel együtt:  át akarták venni a hozzánk
érkezett, testté lett Ige kezéből a kormánylapátot, s megalkotni
saját elképzeléseik szerint Isten Országát: valóra váltani a szép
regét.

Pedig Karácsony csak egy halk és szelíd hang arról, hogy a
szép rege valóra vált:  velünk az Isten! Luther Márton erre az
igazságra  talált  rá,  s  az  akkor  indult  „ébredés”  során  erre
ébredtek rá sokan, mindmáig: az élet célja küzdelem, de nem a
világ  megjobbításáért,  hanem  önmagunk  megnyitásáért  Isten
Igéje  és  munkája  előtt.  Küzdelem,  hogy  e  világ  minden
nyomrúsága,  őrjöngése,  hazugsága és  hiábavalósága közepette
higgyük és magunk is tanúivá legyünk: az Ige testté lett.

Ha Karácsony500, akkor keressük a reformáció lelkével,  a forrás,  a mélység kutatásának erőfeszítésével
Karácsony „üzenetét”!  Igen,  Isten  Fia  eljött  –  értem,  hogy megmentsen.  Karácsony igéjében,  történetének
minden  idilli  mozzanatában,  Isten  egész  igéjében  ott  van  e  világ  nyomorúsága,  hazugsága,  őrjöngése  és
hiábavalósága. De mindez nem tudja elnyomni azt a halk és szelíd hangot, amely teremt: népet, fiakat, az Ige
kenyeréből élőket. schg
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REMÉNYSÉGROVAT

AKIK GYÜLEKEZETÜNKBEN 2017.  ÁPRILIS 9.,  VIRÁGVASÁRNAP ÉS DECEMBER 17.,  ADVENT 3.
VASÁRNAP KÖZÖTT ELHÍVÁST KAPTAK…

 ... a keresztségben Isten országába:

jún. 11. Póczos Eszter Iringó Tatabánya
Lunk Ágnes (ref.) és
Póczos Tamás (ev.)

Jn 3,3-81

aug. 13. Vertényi Vince Budapest
Sifter Viktória (rk.) és

Vertényi Domonkos (ev.)
Lk 16,1-12

aug. 20. Tóth Olívia Tatabánya
Kardos Alexandra (ev.) és

Tóth Zsolt (fk.)
Lk 19,41-48

 ... az élet és halál Urától:

júl. 3. Menyes Gyula id., Tatabánya-Győr 84 évesen Zsolt 139,15-16

nov. 16. Szőke Ágnes, Tatabánya 81 évesen 1Jn 3,2

dec. 5. Nagy Zoltán, Budapest 61 évesen2

  –  
Események tavasztól őszig – címszavakban és képekben

 Április  22-ére  templomi  nagytakarítást,
kertrendezést  hirdetett  meg  a  presbitérium.  Úgy
adódott,  hogy  erre  a  napra  megérkezett  az
Egyházkerületünk által minden gyülekezet számára
ajándékozott  Reformációi  Emlékfa is.  Így  a
kertrendezés  keretében  ennek  küzdelmes  és
ünnepélyes  ültetésére  is  sor  kerülhetett.  Nemcsak
közösségünk  tagjai,  hanem  a  gyülekezetünkkel
partnerséget  ápoló  Utcai  Szociális  Segítők
Egyesületének munkatársai  is  részt  vettek  a
munkában.

Hálaadó kora nyári alkalmak:
 Pünkösd  vasárnapján  gyülekezetünk  jubiláló

konfirmáltjait köszöntöttük az istentiszteleten.
 Egy  hét  múlva,  Szentháromság  vasárnapjának

délutánján pedig  Labossa Lajos lelkész halálának
15.  évfordulója alkalmából  nagycsaládi  és
gyülekezeti megemlékezés volt templomunkban.

 Majd  július  elején  Deme  János evangélizációs
szolgálatának  voltunk  részesei  a  templomban  és
udvarán  egy  bográcsos  főzés és  közös  ebéd
keretében.

1 G. Labossa György szombathelyi lelkész szolgálatával
2 Zólyomi Mátyás csepeli lelkész szolgálatával
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 A két éve tervezgetett  római kirándulás április 30-a és május 4-e között vált valóra. Gyülekezetünkből
hatan vettünk részt az utazáson, mely az oda- és visszaúton kívül tulajdonképpen 3 és fél napi fáradhatatlan
sétát  jelentett  az  örök város  ókori,  középkori  és mai  nevezetességei  között.  Nem véletlen,  hogy Luther
Márton lelki fejlődésében is fontos szerepe volt római útjának. Jól mutatja Róma időtlen jelenje az ember
nemzedékről nemzedékre tartó egyformaságát: csak a technológiák változnak, pompát és hatalmat kereső
hamis szívünk nem. Azazhogy de: minden korban – az ókori keresztyénüldözésektől napjaink keresztyén-
ellenességéig – csak a kegyelem és a hitéért áldozatot is vállaló tanítványi reménység formál bennünket az
örök  életre.  Jövő  év  első  felében  reménység  szerint  személyes,  képes  beszámolót  is  tartunk  az  utazás
élményeiről, tapasztalatairól az érdeklődőknek egy szeretetvendégség keretében.

 

Reformációi tematikájú programjaink:
 Családi Nap volt a Bánhidai Református Gyülekezet szervezésében és vendéglátásával Tagyospusztán a

református  konferenciatelepen  május  14-én.  A szervező lelkészek,  Szilágyi  Hajnalka  és  Sándor mellett
Döbrentey Ildikó és Levente Péter szolgált a nap folyamán, sokak épülésére és gyönyörűségére. A kacagó
koncert nemcsak a színpadra invitált kisgyermekeket, hanem a „néző” felnőtteket is nevelte. A mesék nevelő
szerepéről szóló előadás és beszélgetés pedig kifejezetten a családokért és a jövő nemzedékért felelősséget
hordozó nagyokat szólította meg.

 Reformációi Tábor volt az Óvárosi Református és az Evangélikus Gyülekezet szervezésében június 19-23.
között,  az óvárosi református templomban és a Tátra utcában. Három nap hagyományos napközis tábori
keretek között: „Legyél te is reformátor!” címmel. Majd pedig két nap kaland: „A reformáció folytatódik!”
–  reformációi  múzeumtúra  Budapesten,  illetve  élményfürdőzés  Tatabányán.  A  résztvevő  gyermekek
óvodástól  felső  tagozatig  többségében  reformátusok  voltak,  a  segítő-csoportvezető  közép-  és  főiskolás
korosztály azonban nagyrészt az evangélikusok sorai közül került ki. De köszönet illeti a tábor ellátását, a
programok tárgyi feltételeit folyamatos jelenlétükkel és munkájukkal biztosító felnőtt testvéreinket is!
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 Múzeumlátogatás volt  az  idei  gyülekezeti
kirándulásunk  programja,  Budapesten,
szeptember 2-án. Az Evangélikus Múzeumot, majd
a  Nemzeti  Múzeum  Ige-Idők  című  reformációi
kiállítását néztük meg.

 Szeptember  17-én,  vasárnap  délután  a  Gryllus
testvérek  koncertjére  vártuk  az  érdeklődőket  a
Puskin Művelődési Házba. Az eseményt támogatta
városunk Önkormányzata és a Vértes Agorája.

 Gyülekezetünk reformációi ünnepét október 29-én, az ünnepet megelőző vasárnapon tartottuk, a délelőtti
istentiszteleten  a  Jókai  utcában  gyülekezeti  körben,  este  pedig  a  bánhidai  reformátusok  vendégeként,
ökumenikus ige-ünnep keretében.

 A  képen  láthatónál  is  többen  vettünk  részt  a  Reformáció500  országos  ünnepségén  október  31-én
Budapesten,  a  Papp László  Sportarénában.  Elismeréssel  adóztunk az alkalom jó  rendje  és  színvonalas
szervezettsége előtt.

 Következő vasárnap, november 5-én avattuk fel Szarka
István  esperes,  Mészáros  Tamás  egyházkerületi  és
Molnár István egyházmegyei felügyelők szolgálatával  a
Jókai utcai templom előtti emlékművet, mely Brunner
András keze  munkája.  A nyitott  könyv  és  a  lábazat
mintájára  készült  gyertyatartók  az  oltáron  egységben
hirdetik az emberi dicsőségtől megtisztított, örök igét:

Egyedül a Szentírás
Egyedül hit által
Egyedül kegyelemből
Egyedül Krisztus
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Ifjúsági programok:
 Ismét részt vett Komárom-Esztergom megye és benne Tatabánya városa a 72 óra Kompromisszum nélkül

című ökumenikus ifjúsági önkéntes programban, október 13-15. között. Komárom-Esztergom megyében 9
település 400 önkéntese 20 projektben vett részt. Városunkban is sok gyülekezeti és iskolai csapat számos
helyszínen végzett rendteremtő, építő, szépítő, lélekemelő szolgálatot.

 

 Tatabánya-Bokod  barátságos  focimeccset
rendezett a két gyülekezet csapata szeptember 24-
én a Jubileum parki pályán.

 A hagyományos  Egyházmegyei  Focikupa pedig
november 25-én volt Bakonycsernyén. Tatabánya
csapata – játékosaink megszokott vérmérsékletéhez
képest  szívmelengetően  derűs  és  szép  játékkal  –
ezüstérmet kapott.

Mindkét  alkalommal  játékvezetőként  segített  a  tőle
megszokott  szeretettel  és  alázattal  Havasi  Alfréd
testvérünk.

 Adventi  koszorú  készítésre  gyűltünk  össze  a  Tátra
utcában december 2-án.  Vagy két  tucat  adventi  koszorú
született,  melyek  készítőik  otthonában,  munkahelyén,
iskolájában, illetve templomainkban hirdetik: az Ige testté
lett!
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Családi, gitáros
istentisztelet

minden hónap
harmadik

vasárnapján!
Várunk!

  –  

Egyházi közélet, egyházkormányzás

 Tisztújító választásra kerül sor a Magyarországi Evangélikus Egyházban  2018-ban.  Ennek keretében a
gyülekezeti lelkészek és a püspökök kivételével valamennyi egyházkormányzati szinten (gyülekezetekben,
egyházmegyékben,  egyházkerületekben,  országos  egyházban)  lejár  és  új  választásra  kerül  valamennyi
választott  tisztségviselői  mandátum.  Az új  mandátumok – ha Isten éltet  és engedi,  valamint  egyházunk
zsinata a választási törvényt meg nem változtatja – hat évre, 2024-ig szólnak majd.

Gyülekezetünk közgyűlése  december 17-én választotta  meg az új  választási és jelölőbizottságot,  mely
azután hivatott megszervezni a többi esedékes választást. A többi gyülekezeti tisztségviselőt megválasztó
közgyűlést  február 11-re tűzte ki a presbitérium. Húsvét után,  áprilistól júniusig kerül majd sor további
közgyűlésekre, melyeken az egyházmegyei és egyházkerületi elnökségre adjuk majd szavazatunkat.

Itt  közösségünkben  szavazni  személyesen,  a  közgyűlésen  jelenlevő  felnőtt  egyházfenntartó  testvérek
jogosultak.  A választásra kerülő jelöltek személyére azonban addig  mindenkitől köszönettel  fogadunk
javaslatokat: e javaslatokat a gyülekezeti jelölőbizottság megvizsgálja, a javasolt személyeket a jelöltség
vállalásáról nyilatkoztatja és a választandó tisztségek jelöltlistáit összeállítja.

 Hálásan köszönjük mindazon Testvéreink áldozatvállalását, akik a gyülekezet folyamatos pénzügyi
egyensúlyára, zavartalan anyagi helyzetére befizetéseikkel gondot viselnek.  Az adventre összeállított
választói  névjegyzékünk  158 felnőtt,  gyülekezetünk  életében  és  fenntartásában  részt  vevő  személyt
tartalmaz. A tőlük érkezett, gyülekezetünkben felhasznált  befizetések összege 2016-17-ben fejenként évi
19 ezer Ft.

Ez az összeg közösségünk kiadásainak elsődleges,  nélkülözhetetlen,  de  nem egyedüli  forrása:  országos
egyházunktól,  Tatabánya  városától  és  a  gyülekezeti  alapítványunkon  keresztül  az  1%-os
adórendelkezésekből is jelentős összeg érkezik évente. A gyülekezet összes kiadása kb. 30 ezer Ft-ot tesz
ki egyházfenntartó személyenként egy évben.

2017. évi kiadásaink általában a presbitérium által az év elején megtervezettek szerint alakultak. Jelentős
elmaradt kiadást jelent a Jókai utcai fűtéskorszerűsítés halasztása, mely még mindig csak előkészítés alatt
áll.  Másrészt  pedig  jelentős  többletkiadás a  programok,  rendezvények,  közösségi  alkalmak  területén
adódott: ez az összeg több mint kétszerese lett a tervezettnek.

2 db  csekket mellékelünk  ezen  Lámpáshoz.  Csekkek  ki  vannak  téve  a  templomban  is,  ezen  kívül  az
istentiszteleteken személyesen, valamint a gyülekezet bankszámlájára átutalással is lehet hozzájárulásokat
fizetni.
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 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 az erre szolgáló adatlap kitöltésével, mely, további
részletekkel és személyes támogatással együtt megkapható a templomban ill.  a lelkészi hivatalban, vagy
letölthető a http://tatabanya.lutheran.hu/alapitvany internetcímről.

Bár az Alapítvány 2017-ben ügyintézési  mulasztás  miatt  nem részesülhetett  a személyi  jövedelemadó 1
százalékából, a gyülekezet missziós, ifjúsági, közösségi programjainak költségéhez meglévő vagyonának
terhére 200 ezer Ft-tal hozzájárult.

2018-ban azonban reménység szerint ismét kaphat alapítványunk 1 százalékos támogatást. 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

Minta a rendelkezések kitöltéséhez – mind postán feladva, mind pedig az interneten kitöltve az alábbi 
tartalommal, ehhez hasonlóan kell megadni ezeket a számokat:

  –  

A gyülekezeti istentiszteletek
igehirdetései meghallgathatók az

internetről:
http://tatabanya.lutheran.hu/magvetok
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Rendszeres gyülekezeti alkalmaink

Alkalom Mikor? Hol?

Imaközösség Istentiszteletek előtt Jókai út 81.

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,
hitben járó,

reménységben erősítő esztendőt!

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

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. 22. este hajléktalanok 
karácsonya az USZSE-vel közösen

 Dec. 23. 16 óra templomi 
karácsonyfa díszítés

 Dec. 24. 10 óra advent 4. vasárnapi 
istentisztelet

 Dec. 24. 17 óra szentesti istentisztelet
 Dec. 25. és 26. 10 óra karácsonyi 

istentiszteletek
 Dec. 31. 10 óra óévi istentisztelet
 Jan. 1. 10 óra újévi istentisztelet
 Jan. 6. 10 óra vízkereszti 

istentisztelet
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