Miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a próféták által, ezekben a végső
időkben a Fiú által szólt hozzánk, akit örökösévé tett mindennek, aki által a világot teremtette.
Ő Isten dicsőségének a kisugárzása és lényének képmása, aki hatalmas szavával hordozza a
mindenséget, aki miután minket bűneinktől megtisztított, a mennyei Felség jobbjára ült.
Zsid 1,1-3

Isten legfontosabb üzenete az emberiség felé, hogy a
próféták által több évszázaddal korábban tett ígérete,
hogy megváltót küld a világra, beteljesült – nem is
akárhogy: a saját Fiát küldte és áldozta fel erre a szerepre.Azért is nagyon fontos, hogy ez az üzenet eljusson hozzánk, és megértsük, mert az emberi logikának
és elképzeléseknek teljesen ellentmond mindaz, ami
Jézusban, mint megváltóban megvalósult. Kezdve a
megérkezésével ebbe a világba.
Az oly’ romantikusnak ábrázolt betlehemi jelenet az
istállóval, jászollal, bölcsekkel és pásztorokkal
ugyanis korántsem volt annyira romantikus és ünnepi.
Főleg nem annak tudatában, hogy itt
a mindenható Isten, a világ teremtője
és fenntartója ölt testet a Fiában. Az
emberi gondolkodásunk egészen más
fogadtatást képzelne el az emberiség
megmentőjének, a várva-várt messiásnak, az üdvözítőnek. Nem szeretnék illúzióromboló lenni, de csak egy
pillanatra gondoljunk bele abba, milyen is lehetett egy fiatal párnak, állapotos kismamának szamárháton
egy akkora útnak nekiindulni, mint
ide Budapest, fáradtan megérkezve
azzal szembesülni, hogy sehol nincs már szabad szálláshely, és megszülni egy gyermeket úgy, hogy sem
tiszta ágy, sem meleg víz, sem szakmai segítség nem
áll rendelkezésre. Az Isten Fia jobb híján az állatok
etetőjében fekszik: ez a szimbolikus kép már a gyermek Jézus születésekor beteljesítette Ézsaiás próféciáját – „megvetett volt”.
Vajon miért kell ennyire háttérbe szorulnia, miért kell
ennyire a sor végére állnia, miért kell ennyire az élet
legaljára kerülnie az élet Urának akkor, amikor az a
felfoghatatlan csoda válik valóra, hogy ő maga is részese lesz ennek az életnek?

Talán megértjük, ha voltunk már moziban. Ahhoz,
hogy egy mozifilmet megnézzünk, és átélhessük a
mondanivalóját, rengeteg emberre van szükség. Kellenek hozzá színészek, rendező, operatőr, hangmérnök, díszlet- és jelmeztervező, sminkes, kellékes, és
egy rakás különféle asszisztens, egy jó forgatókönyvíró, aki az egész filmet megálmodja. Velük, ha nem is
találkozunk, elolvashatjuk a nevüket a film végi stáblistán. Velük együtt osztozhatunk az élményben. Van
azonban egyvalaki, akinek nem tudjuk meg a nevét,
nem is találkozunk vele, nélküle mégis soha senki nem
nézhetne meg egyetlen egy mozifilmet sem. Ez az
egyvalaki pedig úgy nélkülözhetetlen a moziélményhez, hogy ő
maga sosem részesülhet benne.
Ő a mozigépész.
Ő sosem ülhet be a nézőtérre a
kényelmes fotelből, a térhatású
hangzást élvezve végignézni a
filmet. Neki végig ott kell lennie
a vetítőben, és végeznie láthatatlan feladatát.
Jézus olyan, mint ez a mozigépész. A kezében tartja az életünket, akárcsak a gépész a
filmszalagot. Hatalma van arra, hogy bármikor félbeszakítsa a filmet, és arra is, hogy minden gördülékenyen játszódjon. Rá bízatott a filmünk, tőle függünk.
Ő életünk Ura. Ahhoz azonban, hogy életünk filmje
zökkenőmentesen pereghessen, neki a legméltatlanabb
helyen, egy szűk, zajos és fülledt helyiségben kell végeznie észrevétlen szolgálatát. Megköszönjük neki valaha is?
Ha egy felemelő pillanatban egy film végén a nézőközönség tapsviharban kitörve mond köszönetet az élményért az alkotóknak, gondol bárki is a
mozigépészre?

Ta l á l k o z á s o k

Így bár mindaz igaz Jézusról, amit alapigénk dicshimnuszként zengett róla, meg kell tudnunk látni a
csodát, hogy ez a hatalmasság egy csöppnyi törékeny
gyermekben érkezik közénk. Isten lehajló mozdulata
ez az embervilágba, hogy kiemeljen bennünket a céltalan bolyongás útvesztőjéből. A láthatatlan mozigépész szolgálata ez, aki nélkül csak életünk üres vásznát
bámulhatnánk. Biztatás, ígéret és vigasztalás, hogy legyünk bármennyire is törékenyek, érezzük bármenynyire is mellőzve magunkat, Istenünk pontosan ilyen
helyzetbe megszületve küldi értünk Fiát, hogy el ne
vesszünk, hanem örök életünk legyen.

Valahogy így vált Jézus, a Megváltó, az Üdvözítő, a
megígért Messiás, az Isten Fia, „dicsőségének a kisugárzása és lényének képmása, aki hatalmas szavával
hordozza a mindenséget” – megvetetté, elesetté, üldözötté, majd megfeszítetté. Hogy a betlehemi jászolból,
az utolsó helyről induló emberként a Golgota keresztjén az utolsó helyre érkezve töltse el földi életét. Nem
látta rendesen a filmet, hogy mi végignézhessük.
Ha beült volna mellénk a kényelmes székekbe, akkor
nem lett volna, aki kezelje a vetítőgépet. Ahelyett,
hogy ő emelt volna fel bennünket magához, mi rántottuk volna le magunkkal a mélybe.

ZSÍROS LILLA
GRAFIKA: CSOBAI ELENA

Szlovák evangélikus találkozó Békéscsabán

A Szlovákiai Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház legnagyobb rendezvénye a kétévenként megrendezett Evangélikus
egyházi napok. Miután az elmúlt években országukon belül több
városban is megrendezték ezt az országos találkozót, idén úgy
döntöttek, hogy Békéscsabán találkoznak a szlovákajkú evangélikusok. Az esemény nemcsak a szlovákiai, hanem a más országokban élő szlovákokat is hivatott volt egy helyre
összpontosítani. Ennek a szándéknak megfelelően érkeztek a július 6-tól 8-ig tartó alkalomra magyarországi, csehországi, valamint romániai és szerbiai szlovákok is. A rendezvény díszvendége volt Martin Junge, a Lutheránus
Világszövetség főtitkára. A Fiume dísztermében került sor annak az egyezménynek az aláírására, amely a különböző országokban élő szlovákok lelkigondozását, valamint a náluk végzendő lelkészi szolgálatot hivatott
segíteni.
Megható volt látni a Nagytemplomot, amelyet minden istentiszteleti alkalomra megtöltött a népes vendégsereg, akik békéscsabai, valamint környékbeli
kollégiumokban kaptak szállást ezekben a napokban.
Az alkalom nyitó istentiszteletén Gáncs Péter, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke hirdette Isten igéjét, a fő istentiszteleten Miloš Klátik
szlovák püspök prédikált. Felemelő volt hallani a
Nagytemplomban megszólaló többezer ember szívből jövő közös énekét. Az egyházi napok programjai
párhuzamosan zajlottak a Nagytemplomban, a Kistemplomban, az Evangélikus Gimnázium udvarán, valamint
a Luther utcai gyülekezeti teremben. Felléptek zenekarok és énekkarok, fórumbeszélgetéseket tartottak. A gimnázium udvarán felállított óriási sátorban találkoztak a
résztvevők a közösen elfogyasztott reggelinél, ebédnél és
vacsoránál.
Egy ilyen alkalom megszervezése óriási feladat. Öröm
volt azonban informális beszélgetésekben is azt hallani,
hogy ez az ötödik volt a legjobban sikerült találkozójuk.
Örülünk, hogy a Békéscsabai Gyülekezet és a Gimnázium
jó helyszíne lehetett az Istendicséretnek, és a testvéri találkozásoknak.
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Békés megyei evangélikusok találkozója – Szarvas Ótemplom

A Reformáció 500 rendezvénysorozat keretében,
2016. október 30-án a szarvasi Ótemplomban került
megrendezésre a Kelet- és Nyugat- Békési Egyházmegye evangélikus gyülekezeteinek találkozója. A
rendezvényt komoly szervezési munka előzte meg,
amelyben az egyházmegye esperesei és lelkészei is
méltón kivették a részüket. Az idelátogató testvérek
egész nap bőségesen válogathattak a színes, tartalmas
programok között. Kuriózum volt, hogy a békésiek
egy külön vonattal utazhattak erre a szarvasi alkalomra.
A nap vezérfonalát az 51.
zsoltár 10. verse adta: „Engedd, hogy vidámságot és
örömöt halljak, és megújuljanak tagjaim...”. A reggeli
gyülekezés időszaka alatt is
örömzene töltötte be Tessedik templomának ódon falait. Az ünnepi úrvacsorás
istentiszteleten
Kondor
Péter, a Kelet-Békési Egyházmegye esperese hirdette
Isten igéjét, aki prédikációjában egy rövid történeti áttekintés után szívünkre helyezte, hogy egyikünk se térjen haza „üres kézzel”, hanem vigyük magunkkal az
élő hitet, az evangéliumi látásmódot, és éljünk a szolgálat lehetőségével, hiszen ezekben rejlik életünk
megújulása. Számomra szívet melengető volt, hogy
több százan éltünk az úrvacsora lehetőségével közösséget vállalva így Krisztussal és egymással. A nyitó istentisztelet zárásaként, prominens vezetők, képviselők
köszöntő szavait hallhattuk, majd Orbán Viktor miniszterelnök – aki nem tudott személyesen megjelenni
- emelkedett hangvételű, bátorító levelét olvasták fel
számunkra. A gyermekek ez idő alatt Lázárné Skorka
Katalin esperes-helyettes vezetésével egy interaktív
foglalkozáson kerülhettek közelebb Istenhez és egymáshoz.
Miután lelki éhségünket csillapítottuk, a szarvasi házigazdák bőséges és finom ebéddel vendégeltek meg
bennünket.

Délután több helyszínen folytak az események. A fiatalok a Granáriumban Horváth Z. Olivér evangélikus
lelkész vezetésével egy könnyűzenei fesztiválon vehettek részt, ahol ifjúsági zenekarokkal ismerkedhettek meg. A Szent István Egyetem Tessedik termében
Levente Péter és Döbrentey Ildikó lelki-derű gyakorlatán töltekezhettek az odalátogatók. A szomszéd teremben Radosné Lengyel Anna egyházkerületi
felügyelő vezetésével Buda Annamária diakóniai osztályvezető, Kondor Péter esperes, Lázárné Skorka Katalin ifjúsági bizottsági
elnök és Ribár János nyugalmazott esperes azt fejtegették, hogy hogyan
segíthet a múlt az egyház
megújulásában, és készségesen válaszoltak az érdeklődők kérdéseire.
A szervezők a családokról sem feledkeztek el,
így a Palinta társulat egy
Luther életét feldolgozó
interaktív "Vidáman él,
ugrál és szökdécsel" című programmal örvendeztette
meg őket. A Tessedik Múzeum szolgált helyszínéül az
Alföld Quartet koncertjének, ahol a zenekedvelők
Mendelssohn vonósnégyesre írott művében gyönyörködhettek. A békési gyülekezetek saját készítésű termékeiket, ételeiket, dísztárgyaikat, igés lapjaikat tették
közkinccsé a „lehetőségek piacán”. A nap csúcspontja
a Luther életéről szóló zenés történet bemutatója volt,
amelyet a szarvasi fiatalok adtak elő. Az életrajzi alkotás nagy hatást gyakorolt a közönségre, hiszen az a
gyermekek áldozatos és fáradhatatlan munkájáról tett
tanúbizonyságot. Megérintette lelkünket a tehetséges
fiatalok éneke és játéka.
A találkozó végén Lázár Zsolt a Nyugat-Békési Egyházmegye esperese úti áldással búcsúzott tőlünk. Úgy
gondolom, hogy erről a rendezvényről mindannyian
testben és lélekben megújulva tértünk haza.
SZIGETI KATA

„Hálás szívvel köszönöm, hogy lehetőségem volt
eljutni, erre a tartalmas, szép alkalomra hittestvéreimmel együtt, egyházunk segítségével.”
„Nagyon jól megszervezett találkozón vettünk részt.
Különösen tetszett a sok fiatal és diák részvétele és segítő „Mindig felemelő érzés testvérek közösségémunkája. A gyerekek előadásában színpadra vitt Luther
ben lenni. A nap fénypontja számomra a szardarab hiszem, hogy őket magukat is gazdagította.”
vasi gyerekek előadása volt a templomban.

GYÜLEKEZETI

TA G J A I N K M O N D T Á K

„Ez a nap sokak számára a lehetőségek piaca volt. Örülök, hogy „Szarvason is és az úton is az Úr áldása
élhettem a legnagyobb lehetőséggel: Isten igéjének hallgatásával.” volt mindnyájunkkal és mindenben.”
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Ökumenikus Sportnap

2016. május 28-án egy gyönyörű, napsütéses, kora nyári napon
gyermekzsivajtól és labdapattogástól volt hangos a Békéscsabai
Evangélikus Gimnázium udvara. „Ez aztán a hír!”- merülhet fel jogosan a gondolat az olvasó fejében. Ám, egy érdekes információ kimaradt a nyitómondatból, miszerint május 28.-a egy szombati napra
esett. Nem tudom, hogy ki hogy van vele, de gyermekkoromban én
és a barátaim messzire elkerültük hétvégén az iskolát.
Nem így tett az a lelkes gyereksereg, amelyik egész délelőtt önfeledten játszott az először megrendezésre kerülő Békéscsabai Ökumenikus Sportnapon.
Az esemény a Békéscsabai Evangélikus, illetve a Békéscsabai Református Egyházközség támogatásával és
szervezésében valósulhatott meg. A szervezők fő célkitűzése az volt, hogy a város különböző iskoláiban tanuló
hittanosoknak egy kiváló lehetőséget adjon a közös sportolásra, játékra és természetesen az ismerkedésre. Mint
azt a rendezvény neve is sugallja, minden felekezet „diákjait” nagy szeretettel fogadták. Több sportágban is öszszemérhették az ügyességüket az ifjoncok. Míg az iskola tornatermében röplabda mérkőzések zajlottak, addig
az udvaron fociztak, kosárlabdáztak és csocsóztak a résztvevők. Nemcsak a „sportolók” érezhették jól magukat, hiszen kézműves programok, illetve fantáziadús, kreatív társasjátékok is várták az érdeklődőket.
Ezúton szeretnénk megköszöni a VÁR-JÁTÉK-nak, hogy színesebbé varázsolták a napot és hasznos elfoglaltságot biztosítottak kicsinyeknek és nagyoknak egyaránt. Jó volt megtapasztalni, hogy több szülő is részt vett
a programon, lelkesen szurkoltak és együtt nevettek a gyermekekkel. A sportolás, a játék és a nevetés valóban
közösségformáló erővel hat és én hiszem azt, hogy mindez Isten ajándéka. A rendezvényt áhítat nyitotta és
zárta, így lelki keretet adva annak.
Köszönet azoknak a fáradságot nem ismerő, lelkes önkénteseknek, akik nem sajnálták az időt és az energiát,
hogy mosolyt csaljanak a gyermekarcokra. Azt hiszem, mindannyian megtapasztalhatták/tuk, hogy mennyire
igaz a következő bibliai ige, amellyel zárom soraimat. „aki mást felüdít, maga is felüdül” Péld.11,25

Ifjúsági óra

Vasárnapi
iskola
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BALOGH SÁNDOR

Játék. Móka. Kacagás. Lelki elcsendesedés és feltöltődés. Nyitottság, befogadás,
közösség! Ugye jól hangzik?
Gyülekezetünkben péntekenként összegyűlik egy lelkes kis csapat délután 16:30
órától, akik a felsoroltakat mind átélhetik.
Ha elmúlt már 12 éves és szívesen csatlakoznál hozzánk várunk szeretettel a Luther utca 1. szám alatti ifjúsági termünkben,
hogy az Istennel és egymással töltött idő
téged is és minket is gazdagíthasson!
Ifi vezetők: Szigeti Katalin és Lipták Kata

Ifjúsági és gyermekmunka

Nyomkereső a gyülekezetben

miatt gondoltuk, hogy a két munkatársi csoport közösen szervezné és valósítaná meg az alkalmakat. A legfőbb cél, hogy a játékok és kreatív elfoglaltságok által
egy-egy hitbeli tapasztalat, bibliai személy vagy történet személyessé válhasson.
Nem direkt tanítás és nem is egyszerűen szabadidős
elfoglaltság, kreatív játszóház a nyomkeresős délelőtt.
Azt szeretnénk, hogy a gyerekek szabadideje ne csak
elteljen, hanem sok-sok értékkel és élménnyel megtöltődjön. Az Isten szeretetének titkához közelebb kerülhessenek kicsik és nagyobbak egyaránt.

A nyári táborok
végén, egy-egy
adventi, húsvéti gyerekrendezvény után
sokszor érezzük, milyen jó
lenne, többször
találkozni, több
időt együtt tölteni, ismerkedni egymással és Isten titkaival. Az egyházi iskolákban és az állami iskolákban
egyaránt a ránk bízott kicsinyek között szép számmal
vannak olyanok, akik szeretnék jobban, mélyebben
megismerni Urunkat. Vannak kérdések és beszélgetések, amelyeket félbeszakít a csengőszó. Milyen jó
lenne ezekre időt hagyva találkozni! Azt határoztuk el
a tavalyi tanév végén, hogy havonta egy-egy szombat
délelőttöt eltöltünk hát együtt.
Szikora Mihályné – gyülekezetünk főállású hitoktatója- sok éve aktív vezetője a KIE által szervezett
Nyomkereső alkalmaknak.
“A Nyomkereső keres. Isten nyomait.
Isten nyomait keressük a világban, egymásban, magunkban. Dinamikusan keressük, merthogy a keresés
aktív dolog. Előfordul hát, hogy hernyóként kell
mászni, betekerve egy sátorlapba. Vagy láthatatlan, de
létező útvonalat megtalálni. Részeg szemüveggel célba
dobni. Kockacukortornyot építeni. Házat építeni és
aztán cunamit modellezni. Útra kelni, sátrat verni,
csomózni, a helyes nyomot megtalálni, meghallani a
másik hangját a zűrzavarban, vagy bekötött szemmel
követni azt. Sok teendő van ezeken a foglalkozásokon.” (Szikora Mihályné)
A hasonló célok és elképzelt módszerek azonossága

Ez év októberében elindultunk hát együtt: hittantanárok, KIE munkatársak, önkéntes gimnazisták, kisiskolások. Havonta egyszer a hit útján járó nagyok
–Ábrahám, Lót, Jákób, József-nyomába szegődve
gyűjtögetve a tapasztalatokat: milyen a hit útján járni,
halljuk-e, értjük-e jól Isten hangját, s mi találkozunke útközben angyalokkal?
A válaszok egyediek lesznek biztosan, addig is az útra
visszük nyitott szívünket, kíváncsi szemeinket és mozgékony lábainkat.
Szeretettel hívjuk a Nyomkereső alkalmaira ezúton is
a gyermekeket!
PÉTERNÉ BENEDEK ÁGNES

Napközis tábor

kedtünk meg. A reggeli áhítatok alkalmával bevezettük a gyerekeket József életének egy-egy szakaszába,
majd napközben kreatív feladatokkal, csapatokban
mélyítettük el az ismereteket játékos formában.
Nagyon jó kis közösség alakult ki, új barátságok köttettek. Közösen étkeztünk, játszottunk a szabadban és
jókat sétáltunk. Teológus hallgatók és gimnazista diákok lelkes közreműködésével, akiket a kis gyermekek
A nyár beköszöntével, az iskolai tanév végén nyári gyorsan megkedveltek.
E hét szervezőiként - Péterné Benedek Ágnes, Konhittanos napközis tábort szerveztünk alsó tagozatos diákok számára. Jó hangulatban telt el ez az egy hét. dor Klára és Halász Alexandra- szeretnénk az idei napSokat énekeltünk, játszottunk, kézműves foglalkozá- közis táborunkat kibővíteni és három héten keresztül
sokat tartottunk, amelyen József történetével ismer- várjuk majd az alsó tagozatos diákokat
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HALÁSZ ALEXANDRA

Hitoktatás

Új munkatársakkal bővült gyülekezetünk hittan munkaközössége

Técsyné Orosz Irénnek hívnak és 1997 óta tanítok német nyelvet az Evangélikus Gimnáziumban. A hitbéli növekedés útján bukkantam az Evangélikus Hittudományi Egyetem pedagógus továbbképzésére, amely alapvető eligazodást ad számomra a keresztény
hitvallások tartalmának és történetének világában, dogmatikai alapkérdésekben, a keresztény etika területén. A passzív ismeretszerzést kamatoztatandó: idén feladatot vállaltam a
Jankay Általános Iskolában és egy kis csoportban hittant tanítok elsősöknek.
Családommal Békéscsabán élek, habár Szentesen születtem, és a mai napig több szállal
kötődöm szülővárosomhoz. Szeretek olvasni, főzni. Érdekel a családfakutatás és a különböző országok nyelve, kultúrája, története.
Fontosnak tartom az egyházi nevelést már ebben a korban is.
Szerintem ugyanis ezek alatt az
évek alatt alapozható meg az az
ismeret, ami később tudatos egyháztaggá teheti a ma hittanórára
járó gyerekeket. Emellett pedig
úgy gondolom, kiemelt feladata
van ebben a szülőknek is, akik személyes példájukkal
adhatnak útravalót gyermekeiknek. Számomra ez nagyon fontos erőforrás volt, hiszen apai és anyai ágon
egyaránt evangélikus gyökerekkel rendelkezem. Igaz,
nem erről a vidékről, hanem a Vas megyei Celldömölkről származom, de úgy érzem, hamar befogadtak,
és otthonra találhattam a szlovák hátterű evangélikusság köreiben is.
Így nagy szeretettel és nyitottsággal fordulok a csabai
gyerekek felé, és remélem, hogy minél többeket el
tudok majd irányítani a templomfalakon belülre is.

Új hitoktatóként kerülhettem a békéscsabai szolgálattevők közé. Ezt a feladatot részben látom el a város
különböző iskoláiban, időm nagyobb részében a medgyesegyházi és csanádapácai gyülekezet lelkészi szolgálatát végzem férjem mellett.
Több iskolában is taníthatok, a legtöbb csoportnak már
a második hitoktatója vagyok. Mégis úgy tapasztalom,
hamar megnyíltak nekem a gyerekek, olyasmit is megbeszélnek velem, amit egy tanárral talán nem osztanának meg. De nem is érzem egyformának a két
szerepet. Inkább olyan vagyok, mint egy barát. Igyekszem tudatosítani a tanulókban is, hogy én elsősorban
lelkész vagyok, akihez fordulhatnak bármilyen kérdéssel, problémával egyaránt.
2011-ben érkeztem férjemmel Medgyesegyházára,
azóta gondozzuk a kisvárosban és környékén élő, illetve a csanádapácai leánygyülekezethez tartozó híveket. Két gyermekünk van: fiunk, Sámuel már itt
született, lányunk, Sára pedig most kezdte az iskolát
Békéscsabán, az Evangélikus Általános Iskolában.
" VA L A M I T

MOND NÉKTEK, MEGTEGYÉTEK"

J Á N . 2,5

ZSÍROS LILLA

Ez az ige talált meg, és adott útmutatást, amikor lehetőséget kaptam, hogy szeptembertől az Evangélikus Gimnáziumban dolgozzam. A gimnáziumban az iskolai rendezvények
segítése, szervezése a dolgom valamint az 5. b osztály napköziben való nevelése. Új kihívásként jött az életembe a hittan tanítás, melyet nagy örömmel vállaltam el. Heti 7 órában a Rózsa Utcai Általános Iskolában és a Szlovák Általános Iskolában tanítom a diákokat
1-8. évfolyamokon. Az órákon a bibliai tanítások mentén sokat beszélgetünk a gyerekekkel arról, hogy értékesek, sok dolguk van a világban és az Úristen segíti életüket.
ZSJAK-PILLÁR ANDREA Kondorosi születésű vagyok, jelenleg is ott élek családommal, reggelente viszont Békéscsaba felé vesszük az irányt. Férjem informatikát tanít az Evangélikus Gimnáziumban, kislányaink, Luca
és Sára pedig az 1. b osztályt erősítik. A kondorosi gyülekezetbe eleinte nagymamámmal kezdtem járni, később
pedig sok-sok éven keresztül a Ten Sing kötött a „templompadokhoz”. Számtalan csendes héten, táborban,
Ten Sing koncerten vettem részt, ahol mind jobban megismertem Jézust.
Jelenleg egy kis lelkes csapat tagjaként, ünnepről-ünnepre énekekkel készülünk, áhítatokat tartunk. Az elmúlt
évben Tuska Tibor kondorosi evangélikus lelkésszel és Konyecsnyi Kata teológus hallgatóval Nyomkeresőt
szerveztünk az alsós gyermekeknek, mely alkalmakon az Isten nyomait kutattuk. Amikor lehetőségem van,
részt veszek a békéscsabai bibliaórákon is a KIE házban.
Szabadidőm nagy részét a családommal töltöm, szeretünk együtt lenni, kirándulni. A barátaimmal töltött idő
is fontos, és ha időm engedi, a koncertekre, színházi előadásokra, kulturális programokra sem mondok nemet.
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Szélrózsa 2016

Nagyon élveztem a jó közösséget!
Tetszett, hogy sok a program és
változatos, de nem olyan a hangulat, mint egy átlagos fesztiválon,
hanem megőrizte azt, amiről valójában szól a fesztivál.
Ebben az évben vettem részt másodjára a Szélrózsa fesztiválon.
Idén is igyekeztem minél több
programon részt venni. Nagyon
tetszettek a filmklubok, a különböző témájú előadások. Első este
rátaláltunk a Peremsátora, ahol
éppen tábortűz és szalonnasütés
volt. Ezután minden napot hosszú
beszélgetéssel
ott
zártunk.
Remélem a következő fesztiválra
is el tudtok majd menni!
Tetszett a környezet, gyönyörű volt
a Mátra. A zenei világ minden műfajából kaphattunk ízelítőt. A reggeli futások, tornák nagyon jó
ötletnek bizonyultak, megmozgatták egy kicsit a részvevőket. Volt
sok közösségi tér ahol a fiatalok
összeülhettek beszélgetni és ismerkedni. Idén is egy témájában tartalmas Szélrózsának lehettem részese!

Események

Gyülekezeti kirándulás a Révi-szoroshoz

„Akik félitek az Urat, az Úrban bízzatok! /Zsolt 115,11/”- a Biblia olvasó Útmutató napi igéjének felolvasása után indult útnak gyülekezetünk
kiránduló csapata 2016. szeptember 17-én, szombaton. Kocziha Attila túravezető ötlete alapján a romániai Bihar-hegység egyik legszebb túra útvonala, a Révi-szoros felfedezése volt az úti cél. A Körös vidék
vadregényes, gyors folyású folyója mentén, a Sebes -Körös partján található Révi-szorosban tett séta igazán kellemes kikapcsolódást jelentett a
dolgos mindennapokból. Az őszi erdő színeinek megcsodálása és a Zichybarlang meglátogatása is a program része volt. A túrában elfáradt csapat
a cseppkőbarlang hűvösében remélt pihenést, de a különleges formájú és
mintázatú cseppkövek látványáért jó néhány lépcsőt meg kellett mászni.

Jó volt látni, ahogyan a gyülekezet fiataljai és örök ifjai közös élményeket szereznek a nap során, segítő kezet nyújtanak, bátorítják egymást.
Jóleső fáradság és elégedettség hangjai hallatszottak a buszon hazafelé
menet, miközben előkerültek a szendvicsek, házi pogácsák a táskákból
uzsonnaidőben. Reméljük, következő év tavaszán folytatódni fog ez a
hagyományteremtő kezdeményezés a gyülekezeti közösség építésére, találkozó pontot teremtve a különböző korosztályok számára. A fiatal generációnak lehetőséget lehet teremteni, hogy megismerje elődjei életét,
szokásait, hiszen a nyugállományba vonult lelkészek, egyház tagok hiteles történeteinek tanulságán keresztül könnyebbé válhat az értékes jövő
megalkotása. Hálásak lehetünk, hogy az egyházközség megszervezte és
anyagilag is támogatta az utazást, talán olyanok is eljutottak így kirándulni, akik egyébként nem tehetik meg, vagy egyedül nem vállalkoznak
rá.
BALOGH-VERES VIOLA

Déli Kerületi Kórustalálkozó

Gyülekezetünk adott otthont 2016. október 29-én,
szombaton a Déli Egyházkerület Kórustalálkozójának.
Az együtt éneklésnek az a célja,
hogy az a Valaki kerüljön közel
hozzánk, aki mindenekfölött van,
de ugyanakkor magát megalázva
lehajol a kicsihez, az alacsonyhoz,
a legkisebbhez is Jézus Krisztusban
– fogalmazta meg Gáncs Péter a
113. zsoltár alapján tartott igei gondolatait.
A találkozó házigazdája, egyben a Békéscsabai Evangélikus Vegyeskar karnagya elmondta, hogy mindig
öröm látni, amikor több százan énekelnek együtt. Kutyejné Ablonczy Katalin hozzátette: a kórusok legin-
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kább az egyházi ünnepeken szolgálnak énekükkel a
templomokban, gyülekezeti alkalmakon. A zsűri tagjaiként a házigazda mellett Kinczler Zsuzsanna egyházzenész és
Kendeh Gusztáv, az egyházzenei
bizottság elnöke értékelte a kecskeméti, kondorosi, békéscsabai,
orosházi, bonyhádi, nyíregyházi
és pécsi egyházközségi kórusok
teljesítményét. Előadásuk alapján
a zsűri végül a kecskeméti, a
bonyhádi és a pécsi gyülekezetek kórusait hívta megSzarvasra, a 2017 tavaszán megrendezésre kerülő országos találkozóra, de rajtuk kívül még Békéscsaba és
Nyíregyháza is meghívást kapott. ZSÍROS ANDRÁS

Esemény

Aliyah után Elaina

2016. júliusában elbúcsúztunk Aliyah Richling
amerikai önkéntestől, aki
egy koncerttel ajándékozott meg bennünket elutazása előtt.

Elaina Johnson vagyok, Wisconsin államból származom, az Egyesült Államok középső részéről. Augusztusban érkeztem Magyarországra és nagyon izgatott vagyok
az előttem álló év miatt, hiszen Békéscsabán leszek 2017. júliusáig. Szülőhazámban szereztem egyetemi diplomat rekreáció szakon, mely nálunk, Amerikában, terápiákkal, különböző gyógymódokkal
foglalkozó szakirány.
Szolgálatomat az Amerikai és Magyarországi Evangélikus
Egyházak együttműködése teszi lehetővé. Hétköznapokon az
Evangélikus Gimnáziumban angol anyanyelvi órákat adok a
diákok számára, hogy nyelvtudásuk fejlődjön. Ezen kívül két
napot töltök az Evangélikus Szeretetotthonba, ahol fogyatékkal
élő fiatalokkal és idősebb felnőttekkel foglalkozom, rekreációs
foglalkozásokat tartok. A szombat estéimet pedig Békésen töltöm roma misszióba.
Örülök, hogy itt lehetek, hogy sok új embert ismerhetek meg.

KIE - Tanyasi reformáció

A „Reformáció a végeken”
egy kétnapos rendezvény
volt, amely a végeken, azaz a
Kemencés Tanyán valósult
meg. Egy pályázati kiírás
alapján született az ötlet, amit
már csak meg kellett nyerni,
megvalósítani, jól érezni magunkat, meg azután elszámolni az egészet. Ez így nem

valami romantikus.
Pedig ez jó hangulatú két nap volt. Mintegy hatvanan
vettek részt, és első ízben lett komolyan kihasználva
az átalakított istálló, ahol a nagyobb előadások voltak.
Meg az étkezések is, hiszen ide fért be a legtöbb
ember. Egész országot felölelő, sőt nemzetközi volt a
csapat, hisz eljöttek dán vendégeink (a Y’Men kapcsán), távolabbról is számosan, más civil szervezetek
is képviseltették magukat, no meg a törzsgárda és nem
kevés alkalmi érdeklődő. Erősen vegyes korosztály,
ami kihívás is, de mivel van tér, zene és program, no
meg ennivaló, így a hangulatra nem lehetett panasz.
A szombat estét Lázár Attila személyes hangvételű
koncertje zárta, a vasárnapi Istentiszteleten az Animato
Énekegyüttes szolgáltatta a liturgia zenei betéteit.
Kondor Péter a megbocsátásról beszélt, ill. arról, hogy
nem lehetünk kicsinyesek mások adósságainak elengedése tekintetében, amikor nekünk kimondhatatlanul
nagy tartozást engedett el a Gazdánk.
Kiss Emil szombati előadásában Luther, Kálvin,
Zwingli munkásságáról szólt, akik a reformáció legjelentősebb munkásai voltak. Végig vezette az egyház
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európai történelmén Isten gondoskodásának jeleit
arról, hogy tévútra jutott, megfáradt egyháza újból
erőre kapjon, és arról, ahogyan eszközeit felkészíti,
erősíti, („nem hallgathattak”).
A XV-XVI. század Európáján végigzúduló történelem (reneszánsz, humanizmus, felfedezések, nemzeti
tudatra ébredés, stb.) ennek eszköze lett, és végül, mint
reformáció bújt ki az idő méhéből, mint a legszínesebb mozgalom.
Vasárnap a magyarországi reformáció ismertetésére
került sor. A három részre szakadt ország jó talaja lett
az „új hit”-nek. A török hódoltsági terület, az Erdélyi
Fejedelemség és a Habsburg uralom alatt lévő országrész gazdasági összefüggése részben megmaradt, ez
elősegítette a reformált hit terjedését. Ebben különös
szín a habánok (anabaptisták egyik ága) jelenléte.
Sokat lehetne sorolni a segítő kezeket, hisz gyertyakészítés, kazettás mennyezet-motívum festés, varrás
is lehetséges volt, no meg a konyha is számos embernek adott munkát, de a szervezés,szállítás, előkészítés, utómunkák… Mindenesetre sokan dolgoztunk
együtt.
És megvalósult, hogy kicsit megelevenedett a múlt.
A szavak, zenék, gondolatok által, az egymásra figyelésen keresztül. Mert nem a 21. század volt ez, nem
volt kapkodás, feszültség, de mégis voltak teendők és
feladatok. Talán kívülállók sem voltak, hisz mi csináltuk magunknak, és aki eljött az máris „mi” lett.
Úgy tűnik érdemes volt bevállalni, együtt magunknak
végigcsinálni és így gazdagabbak lehettünk. A pályázat talán csak ürügy volt...
SZLÁVIK KRISZTA

Egymás terhét hordozzátok

A szeretet útja járható út!

Munkaidő után, a szabadidőmben én olyan gyermekekkel és fiatalokkal foglalkozom, akik önhibájukon kívül kerültek nehéz élethelyzetbe. Amikor
erdélyi árvaházakban, gyermekotthonokban a gyermekek között önkénteskedem, vagy Kárpátalján a cigány putrik árnyékában élő gyermekekkel
foglalkozom, vagy amikor kolduló gyermekekkel találkozom, akkor fel kell tennem azt a kérdést – ami
egyben kijelentés is - , hogy: Miért ne lehetne ezekből
a gyermekekből egy XXI. századi Ady Endre, Petőfi
Sándor vagy éppen Széchenyi István?
Amikor lehajolok egy gyermekhez, túl kell látnom a
maszatos, piszkos arcán, a szakadt, kopott ruháján, elnyűtt cipőjén, s életre kell hívnom őt! Segíteni őt
abban, hogy meglássa saját magában mindazokat a
kincseket, tálentumokat, képességeket, amelyeket a
Jóisten az ő szívébe helyezett.
Hiszem azt, hogy minden egyes ember valamilyen
célból születik erre a világra, valamilyen különleges
képességgel, tehetséggel, ami szebbé teheti ezt a világot! A tehetség útja ott kezdődik, hogy lehetőséget
adok neki, hogy mindezeket megismerhesse, kibontakoztathassa.
Éppen ezért immáron
második alkalommal,
testvéremmel, Annával társadalmi összefogást szerveztünk a
háború sújtotta Ukrajnában élő kárpátaljai
gyermekek és fiatalok
részére, hogy az iskolapadba ne egy szál
papírral és ceruzával
üljenek be a gyermekek, hanem elegendő
füzettel,
ceruzával s más szük-

séges tanszerrel. E nemes ügy mellé nagyon sok helyi
bölcsőde, óvoda, oktatási intézmény, valamint az
evangélikus és református gyülekezetek és még sokan
mások is mellé álltak. Ennek a széleskörű összefogásnak köszönhetően augusztusban 212 gyermek táskáját töltöttük meg tanszerekkel. Most karácsonykor
szintén összefogásra hívok mindenkit. Ahogy tavaly
sikerült 315 karácsonyi ajándékdobozt összegyűjteni,
úgy idén is szeretnénk meglepni minél több nehéz körülmények között élő kárpátaljai gyermeket egy-egy
szeretetcsomaggal!
Úgy gondolom, hogy augusztusban a tanszercsomagok, karácsonykor pedig a szeretet-csomagok lehetőséget adnak arra, hogy a gyermekek és fiatalok
megéljék azt az érzést, hogy valahol nem is olyan
messze tőlük van egy maroknyi ember, aki hisz bennük!
Hiszünk abban, hogy a putri árnyékában, a kilátástalanság szürke ködében tengődő gyermekek azt a „bizonyos” küszöböt egy idő múlva át fogják tudni lépni,
s ki fognak merni lépni az életre, a fényre!
A Jóisten életre hívott mindnyájunkat, s ahol élet van,
ott reménység is van!
A karácsonyi szeretet-csomagokon, a tanszercsomagokon keresztül a szigorú őrizettel, fegyverekkel és
harckocsikkal védett ukrán határ felett egy olyan hidat
építettünk, amely bizakodást, hitet, reményt tud nyújtani az ott élő kárpátaljai magyar családoknak!
A Szeretet-ünnepe előtt ismét útra szeretnénk kelni,
azonban most kaptuk a hírt, hogy néhány nappal ezelőtt még jobban megszigorították a határellenőrzést!
Hiszem, hogy a szeretetből épült híd nem omolhat le,
hanem kellő hittel és odaadással eljutunk célunkhoz,
azokhoz a gyermekekhez, akik az elmúlt években a
szívünkhöz nőttek!
Hálásan köszönöm
mindenki jóságát,
aki ajándékdobozzal, emberi odaállással vagy éppen
lehetőségei szerint
anyagiakban segítette/segíti munkánkat!

A szeretet útja
járható út!
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BONNYAI SÁNDOR

Gyülekezetünk eseményei

Május 20-án Haán Lajos anekdota gyűjteményének Június 27-től a Jaminai napközis táborban ismét élkönyvbemutatójára került sor gyülekezeti termünkben. ményekben gazdag hetet töltöttek el a gyerekek,
melynek vezetésében a jaminai ifisek aktív szerepet
Május 21-én, a Kistemplomban három énekkar rész- vállaltak.
vételével Minősítő hangversenyre került sor, melyen
az Evangélikus Vegyeskar Arany minősítést szerzett.
Ezúton is gratulálunk gyülekezetünk kórusának!

Július 7-10. között a Föld Sója, Közép-Európai Keretyén találkozón vettek részt gyülekezetünk tagjai
Budapesten, valamint 15 gimnazistánk szolgált önkéntesként.
Gyülekezetünk gyermektáborára június 20-tól került
sor a Telekgerendási Konferenciaközpontban, melyen Október 8-án, szombaton gyülekezetünk tagjai Or50 gyermek ismerkedett Mózes történetével, majd a kö- szágos Evangelizáció alkalmán erősödtek hitükben.
vetkező héten az ifjúság vette birtokba az épületet. Gyülekezetünk kántora, Alföldi Csaba október 21Negyven fiatal foglalkozott a felelősség kérdésével, én a Nagytemplomban orgonahangversenyt adott.
boncolgatásával újszövetségi igeszakaszok alapján.
Nagy élményt nyújtott az érdeklődőknek.

Október 22-én a jaminai ifisek és fiatal felnőttek
kirándulni indultak a Bihar-hegységbe.
Az esős idő ellenére nagy élményt nyújtott ez a nap.

G y er mektábori életk ép
Október 31-én reformációi ünnepi istentiszteletet
tartottunk a Nagytemplomban a békéscsabai protestáns felekezetk részvételével. Igehirdetéssel Szűcs
Ottó Benjámin szolgált.

Ifjúsági tábor résztvevői
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November 20-án jubileumi, harmincadik “hurkakolbász” szeretetvendégségre került sor a jaminai
gyülekezeti házban. Kutyej Pál Albert lelkész úr
szolgált, felidézve az eltelt időt.
November 26-án, szombaton adventi koszorúkészítő
alkalmat tartottunk a jaminai és a Luther utcai gyülekezeti teremben. Örömmel jöttek a gyermekek és
családjaik, hogy együtt induljunk el az új egyházi
esztendőben.

ALKALMAINK

ISTENTISZTELETEK BIBLIAÓRÁK GYÜLEKEZETÜNKBEN

VASÁRNAP - BELVÁROS
- de.: 3/4 9-kor: szlovák nyelvű istentisztelet a Kistemplomban,
- de.: 10-kor: magyar nyelvű istentisztelet a Kistemplomban,
- este: 5-kor: magyar nyelvű istentisztelet a Luther u.
1.sz. alatti Nagyteremben.
- Minden hónap első vasárnapján úrvacsoraosztás:
szlovák nyelven a szlovák istentisztelet után
magyar nyelven a magyar istentisztelet után.

VASÁRNAP - JAMINA
- de.: 3/4 9-kor szlovák nyelvű istentisztelet
- de.: 10-kor: magyar nyelvű istentisztelet
Minden hónap első vasárnapján úrvacsoraosztás.

ÜNNEPI ALKALMAINK

HÉTKÖZNAP - BELVÁROS
- hétfőn: 8-kor szlovák nyelvű istentisztelet a Nagyteremben. (Luther u. l.)
- de. 3/4 9-kor: tanévben diák-istentisztelet a
Kistemplomban.
- este 1/2 5-kor: imaóra a Nagyteremben,
- este 5-kor: bibliaóra a Nagyteremben.
- csütörtökön este 5-kor: magyar nyelvű istentisztelet a Nagyteremben.
- pénteken du. 5-kor ifjúsági bibliaóra a gyülekezeti
teremben

HÉTKÖZNAP - JAMINA
- kedden 4-kor istentisztelet a gyülekezeti teremben
- csütörtökön 4-kor bibliaóra a gyülekezeti teremben
- pénteken 1/2 4-kor kisifit és 1/2 6-kor nagyift tartunk.

BELVÁROS
December 24-én, Szenteste, 14:30-tól szlovák, 17:00 órától magyar istentiszteletet tartunkaz evangélikus Kistemplomban, melyre Betlehemes játékkal készülnek a
gyermekek.
December 25-én 8:45-től szlovák, 10:00 órától magyar istentisztelet és úrvacsora lesz a Nagytemplomban.
December 26-án 8:45-től szlovák, 10:00 órától magyar istentisztelet és úrvacsora lesz a Kistemplomban.
December 31-én 14:30-tól szlovák, 17:00 órától magyar
istentiszteletet tartunk úrvacsorával.
Január 1-jén 8:45-től szlovák, 10:00 órától magyar istetiszteletet tartunk úrvacsorával

JAMINA
December 24-én, Szenteste, 17:00 órától lesz istentiszteletet tartunkaz, melyre Betlehemes játékkal készülnek a
gyermekek.
December 25-én 8:30-tól szlovák, 10:00 órától magyar istentisztelet és úrvacsora lesz.
December 26-án 10:00 órától magyar istentisztelet
December 31-én 16:00-tól szlovák, 17:00 órától magyar
istentiszteletet tartunk.
Január 1-jén 8:45-től szlovák, 10:00 órától magyar istetiszteletet és úrvacsora lesz.
SZÓRVÁNYOK
December 25-én, karácsony ünnepén Mezőmegyeren, Újkígyóson, Kétsopronyban és Fényesen a szokott időpontban tartunk ünnepi istentiszteletet.
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Karácsony
Nagy levegő.

Szemet behunyni.
Befelé figyelni.

Karácsony van.
Csend.

Megáll az idő.

A szívekben megszületik a Szeretet
Adni, s nem kapni.

Másokért nem magunkért.

Énekszó, gyertyaláng, csillagszóró, angyalok
suhannak az éjben.

A kívánságok teljesülnek.
Mosolyogva alszunk el.
Éjfél van.

Szuszognak a gyermekek.
Megszületik az Ünnep.
Közel az Isten.
Ámen.

DR. TÉCSYNÉ OROSZ IRÉN

Békéscsabai Evangélikus Gimnázium

Ép testtel, ép lélekkel

A 2016-2017-es tanév az iskola életében ünnepi istentisztelettel kezdődött. Nagy örömünkre szolgált,
hogy vendégek is megtisztelték ezt az alkalmunkat.
Ahogy akkor is elmondtam, biztos, hogy ez a tanév
egy stabil, jól megalapozott tanév lesz, hiszen négy
„kősziklára” helyeztük. Ez a négy „kőszikla” négy Pétert jelentett, hiszen az istentiszteleten Gáncs Péter
püspök úr és Kondor Péter esperes úr szolgált, megtisztelt bennünket jelenlétével Szarvas Péter, Békéscsaba polgármestere, és e sorok szerzője-aki az
intézmény igazgatója- is Péter.
Észre sem vettük, olyan gyorsan elszaladt az idő, és már adventben járunk, a várakozás
idejében. Ilyenkor mi, keresztyének várjuk Jézust, az iskolában pedig arra vártunk, hogy
elkészüljön új épületünk, a
sportcsarnok. Tisztelettel jelentem, hogy elkészült! 2016.
november 24-én a kivitelező
átadta nekünk az épület kulcsait, hogy végre birtokba vegyük.
Mennyit is vártunk rá? 2006-ban fogalmazódott meg
az igény egy nagyobb tornateremre. 2010-ben készültek el a tervek, és kaptuk meg az építési engedélyt.
2015 tavaszán kezdődött meg az építkezés, és ma már
készen van.
A tornacsarnokban egy 1070 m2-es küzdőtér található, melynek magassága 9 méter. Különlegessége,
hogy másfél méterrel a talajszint alatt található. A
pálya méretei lehetőséget adnak nemzeti kézilabda,
kosárlabda és röplabda mérkőzések rendezésére. A
küzdőtér burkolata lengőszerkezetre épített PVC,
amely egy korszerű, minden sportolói igényt kielégítő
megoldás. A küzdőtér egy függönnyel két részre osztható, így egyszerre két osztály is kényelmesen elfér
benne. A sportcsarnokban hat öltöző, két tanári, egy
orvos szoba és egy öltözővel ellátott konditerem találCSABAI ERŐS VÁR
BÉKÉSCSABAI EVANGÉLIKUSOK LAPJA
Megjelenik évente kétszer.
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ható. A küzdőtérhez szertár kapcsolódik, amelyet kívülről egy rámpa segítségével is meg lehet közelíteni.
Az építkezés lépéseiről négy percenként egy-egy
fénykép készült. Ezekből a képekből majd egy filmet
készítünk, amely néhány perc alatt megmutatja az
építkezés mozzanatait. A fényképeket elnézve hosszú
volt az út az első kapavágásoktól a kész épületig.
A sportcsarnokot nem csupán a testnevelésórák megszervezésére fogjuk használni, hanem délutánonként
sportegyesületeknek, sportolni vágyóknak is szeretnénk kiadni. A mai korban felértékelődött az
egészség, a sportok szerepe. Fiatalok, idősek
járnak futni, kerékpározni, edzőtermekbe.
Kisebb-nagyobb közösségek alakulnak ki egymást
bátorítva,
egymásnak segítve a
test formálásában. Milyen jó lenne, ha templomainkba, a lélek
edzőtermeibe is olyan
sokan járnának, mint mozogni! Rendszeresen, hetente,
kitartóan! Sportcsarnokunk a templomaink szomszédságában a test és a lélek edzőtermei. Remélem, hogy
a sportolni vágyó diákok, fiatalok, felnőttek fejében is
ez a kettő így egymás mellé kerül!
A következő hetekben a használatbavételi engedély
megszerzése lesz a feladatunk, és várhatóan a reformáció 500. évében már testnevelésórákat is tartunk az
épületben. A sportcsarnok felszentelésére 2017 tavaszán kerül majd sor. Erre az eseményre ezúton is hívjuk és várjuk gyülekezetünk tagjait.
Adja Isten, hogy sportcsarnokunk sokáig, sok örömet
okozzon a benne sportolóknak, és a sport után minél
többen térjenek be a mellette álló, lelket megújító épületeinkbe, az evangélikus templomainkba!
KÖVESKÚTI PÉTER
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