2007. Húsvét

Köszöntõ az olvasókhoz
„... szeretettel köszöntöm a Békéscsabai Evangélikus Egyházközség új lapját és
annak olvasóit! Örül a lelkem, hogy ezentúl nemcsak a hamar elröppenõ kimondott
szó, hanem a papiroshoz rögzített üzenet is újabb kötelék, és újabb erõforrás lesz az
egyház hívei és vezetõi között.
… Dicsérem a Békéscsabai Evangélikus Egyház vezetõségét, hogy a gyülekezeti
lapot megindítja. E lapból azok is tájékoztatást nyernek majd, akik a vezetésben nem
vesznek részt. Ez a lap az érdeklõdés bensõ szálaival fûzi majd egyházunkhoz azokat
is, akik attól távolabb vannak.
… az új gyülekezeti lapon, a nemes vállalkozáson és a lap minden egyes olvasóján
pedig nyugodjék az Isten gazdag áldása.” (Dr. Raffay Sándor bányakerületi püspök
- Békéscsabai Evangélikusok Lapja 1934. 1.szám)
„... e lapunkkal az egymást buzdító, egymást megbecsülni tudó testvéri együttérzésünket akarjuk szolgálni. A Csabai Evangélikusok Lapja egyházi értesítõ akar
lenni, amely az egyház belsõ életérõl fogja tájékoztatni a híveket.” (Dr. Szeberényi
Gusztáv igazgató-lelkész – Békéscsabai Evangélikusok Lapja 1934. 1. szám)
Nekünk, békéscsabai evangélikusoknak, amióta történetünket jegyzi a
krónika, csak egyszer volt gyülekezeti lapunk. A ’30-as,’40-es években.
Igaz, akkor mindjárt két lapot, a szlovák nyelvû „Evanjelicky Hlásnik”
címût, és a magyar nyelven megjelenõ „Békéscsabai Evangélikusok Lapja”
nevet viselõ újságot adta ki egyházközségünk. Ez utóbbi, 1934-ben megjelentetett elsõ számában, Raffay Sándor püspök és Szeberényi Gusztáv
igazgató lelkész máig ható aktualitással fogalmazta meg a gyülekezeti
újság kiadásának célját.
Lapunk, a „Csabai Erõs Vár” kiadásával célunk ma sem lehet más. Célunk, hogy olvasóink elõtt felelevenítsük múltunk gazdagságát, közzé tegyük a jelen sokszor sürgetõ feladatait, tájékoztatást adjunk a mindennapok
eseményeirõl, és eredményeink ismeretében, reményteljes jövõ képét vázoljuk gyülekezetünk tagjai elé. Mindezt úgy, hogy ne csak a gyülekezetünkhöz
közelebb állók, hanem a távolabb lévõk is megismerhessék.
Így kérjük olvasóinkat, fogadják szeretettel lapunkat. Osszák meg velünk
javaslataikat múlt-jelen-jövõ nagy, hármas összefüggésében. Tegyék mindezt úgy, hogy lapunk olvasása közben is mindig tartsák szem elõtt azt, aki
múltban, jelenben, jövendõben, vagyis tegnap, ma és mindörökké ugyanaz:
Jézus Krisztust.
Dr. Szeberényi Andor

Németh Mihály

gyülekezeti felügyelõ

igazgató-lelkész

Húsvét ünnepén
„Ezután ismét megjelent Jézus a tanítványoknak, a Tibériás-tengernél.” (Jn 21,1)
Kedves Testvérek! Ahhoz, hogy
Húsvét öröme beragyogja az életünk,
úgy érezzük, erre lenne szükségünk,
amit János apostol így ír: „megjelent
Jézus a tanítványoknak.” Hogyan történik ez? Mi történik itt a tóparton?
Jézus azt üzente tanítványainak, hogy
menjenek elõre Galileába, ott majd
meglátják õt. Õk elmentek, de Jézus
nem jött. Teltek az órák, a napok, és
Jézus még mindig nem jött, s õk belefáradtak a várakozásba. Péter elszomorodva mondja, „Elmegyek halászni”.
Feladva a várakozást, inkább visszatér
régi életébe. Hiába volt húsvét, feltámadás, nem történt semmi. Élni kell
tovább az életet: elmegyek halászni.
Indulnak vele a többiek is, hiszen Jézusra hiába várnak. De a halászat sem
sikerül. Egész éjszaka nem fogtak semmit. És valaki a partról bekiabál nekik,
„nincs valami ennivalótok?” Hát nem
látja, hogy semmijük sincs? Se mesterük, se munkájuk, se reménységük,
csak üres csalódott szívük. „Nincs!” –
kiáltják vissza a tó felett. Immár régi
mesterségük is cserbenhagyta õket.
Pedig Jézus áll ott a parton, csak
nem ismerik meg. Milyen szomorú.
Hiába volt a húsvéti feltámadás, õk
maradtak bátortalan, reménytelen
emberek. És azért igazán szomorú,
mert így igaz ez ránk is. Ilyen könnyen
össze tudunk törni, ha úgy érezzük,
Jézus várat magára, amikor szükség
lenne rá, amikor úgy áll a parton,
hogy nem ismerjük fel õt.
Micsoda fájdalmas ellentét, a feltámadott Krisztus, aki legyõzte a halált, tanítványainak pedig üres a hálójuk, üres az
életük. Jézus él, tanítványai pedig csüggedten tétováznak. Folytatás a 2. oldalon
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SZEVERÉNYI MIHÁLY FESTÕMÛVÉSZ

A tavalyi év legfontosabb eseménye a békéscsabai
evangélikus gyülekezetben az új oltárfestmény
átadása volt. Az alkotás az egyházi sajtó segítségével mára országosan ismertté vált, sokan
személyesen is szeretnék látni. Az alkotóval,
Szeverényi Mihály festõmûvésszel beszélgettünk.
– 2006. június 11. Hogyan
emlékezik arra a napra?
– Az oltárkép átadása
életem egyik legfontosabb
eseménye volt. Elsõsorban
szakmai értelemben mérföldkõ, hiszen óriási feladat
minden festõ életében egy
oltárfestmény elkészítése.
Hatalmas élményt éltem át
spirituálisan is, végig a festés alatt. Mélyült a megváltó Krisztusban való hitem. Közel voltam Istenhez,
Isten közel volt hozzám.
Odamenekültem Jézushoz
az egész nehéz idõ alatt
amíg festettem. Nagy boldogság számomra, hogy sok
pozitív jelzést kaptam, így
nyugvópontra jutott minden korábban átélt nehézség. Mára a békesség maradt, a szívemben is. Mint
amikor Jézus lecsendesítette
a tengert.
– Van-e még valamilyen
feladata az oltárfestménynyel kapcsolatban?
– Lassan egy éve, hogy
végsõ helyére került, immár
csontszáraz, ilyenkor szoktunk egy tartósító védõréteget felvinni rá. Ez a helyszínen megtörténik várhatóan májusban. Ezzel tényleg
véget ér a munka.
– Jelenleg min dolgozik?
– Az egyik kisméretû vázlaton dolgozom, ami az oltárképhez készült. Ezt szeretném kidolgozni és az
Evangélikus Szeretetotthon-

nak adományozni most
nagycsütörtökön egy ottani
úrvacsorás istentiszteleten.
Az imateremnek az oltárképe lesz ez. Ezen kívül már
gondolkodom az õszi németországi kiállításomon is. De
még azt megelõzõen lesz a
paksi országos egyházi találkozó, ahol a színpadkép kidolgozásában segítek. Jézus
Krisztus, az õ áldozatvállalása kerül a középpontba.
Azt üzeni majd, hogy ne vegyük le róla a szemünket. Ez
hitünk alapja is.
– Hogyan zajlik a húsvét
Szeverényi családban?
– Nálunk a húsvétnak a
fontossága nem az evés-ivásban merül ki, ezek egyáltalán nem hangsúlyosak. A
tartalom, az üzenet a lényeges. Ilyenkor Bibliát olvasunk, Jézussal kapcsolatos
filmeket is nézünk, inkább
csendben szeretjük megünnepelni a feltámadást a családban.
Szegfû Katalin

Húsvét ünnepén
Folytatás az 1. oldalról
De valóban él? Lát bennünket? Igen! Ha testi szemeim elõl
elrejtve is, de ott áll ma is a parton, oly közel, hogy elér a szavával. Az egyetlen biztos a földi életben, amire számítani
lehet, hogy Jézus él. Jelenléte akkor is valóság, ha a félelemtõl,
vagy szomorúságtól nem látjuk, nem hisszük. De nem is a mi
látásunk, vagy hitünk teszi valóságossá jelenlétét, hanem
feltámadása. Hiszen feltámadása éppen azt jelenti, hogy Jézus
abba a láthatatlan világba tartozik, amely ezt a látható világot körül veszi és áthatja, ahonnan mindig mindenkihez egyformán közel van. Amíg mi veszõdünk, birkózunk a csónakkal, hálóval, kenyérgondokkal, a megélhetéssel, a bûneinkkel, közben Õ lát mindent, vigyáz ránk. Ha üres marad a
háló, jön, hogy aztán annál jobban telerakhassa az Õ ajándékaival. A mi földi életünk nyugtalan vizét az örökkévalóság
békés partjai veszik körül. S a parton ott áll Jézus.
Hogy, hogyan lehet meggyõzõdni az Õ valóságos jelenlétérõl? Ugyanúgy, mint akkor ott a tó partján. Jézus átkiáltott
a tanítványoknak: „Vessétek ki a hálót a hajó jobb oldalán és
találtok!” S a kimerült emberek ott a hajóban nem ellenkeztek,
nem vitatkoztak, hanem engedelmeskedtek és megtapasztalták, hogy annak a parton álló valakinek a szava nem üres szó.
A háló annyira tele lett, hogy „kivonni már nem tudták a
rengeteg hal miatt”. Mi történt? Egyszerû, megfáradt emberek
engedelmeskedtek Jézus szavának. Ugyanazt tették, amit egész
éjszaka hiába csináltak, de most Jézus szavára. Ma is így mutatja meg élõ valóságát a neki való engedelmességben. Igéje által
beleszól abba, amit csinálsz, és ha úgy mersz cselekedni, ahogy
Õ mondja, megtapasztalod áldását. Jézussal találkozni nem a
világtól elforduló csendes elmélkedésben lehet, sem nem a
titkokra magyarázatot keresõ kutatásokban. A mai ember már
túl van azon, hogy
csak azt fogadja el
valóságnak, amit
meg tud érteni.
Nem az a kérdése,
meg tudja-e magyarázni Jézus
születését, feltámadását, hanem
csak az, hogy lehet-e vele kapcsolatba kerülni. Ehhez pedig nem
megérteni kell Krisztus feltámadásának titkát, hanem megélni. Úgy, hogy merjük megtenni az Õ szavára azt, ami kilátástalannak látszik: szeretni az ellenséget, megbocsátani annak, aki
megbántott, vigasztalást vinni oda, ahol szomorúság van, tiszta szemmel belenézni a tisztátalan környezetbe, nem aggódni a
mindennapok gondjai között, igazat mondani minden
helyzetben, derûs bizalommal nézni a holnap felé. S ha ezt
teszed, egyszerre észre veszed, hogy az Úr van veled. Az élõ Megváltó, aki megtölti áldásaival, örömével, békességével, szeretetével a hálókat, aki él és éltet.
Kondor Péter
SZEVERÉNYI MIHÁLY ALKOTÁSA

Középpontban: Jézus
Krisztus
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Arcok a múltból
Egy ilyen nagy múltú gyülekezetnek, mint a mienk, története során sok neves és kevésbé ismert
alakja volt. Közülük kiemelkednek a gyülekezet teljes jogú, parókus lelkészei. Az egyházközség
krónikája, a kezdetektõl-napjainkig 38 lelkész nevét örökíti meg. Egyháztörténeti arcképcsarnokunk elsõ részében azokról a békéscsabai evangélikus lelkészekrõl emlékezünk meg, akik
a város és a gyülekezet alapításánál tevékenykedtek. Élettörténetük bizonyítja a mondás igazságát: Minden kezdet nehéz!
KONIK (Konicsek) TAMÁS (1718-)
Felsõ megyei egyházból kicsapott pap lehetett, aki Csabát
egészen rövid ideig gondozta. Talán Mezõberényben is mûködött. Nagyon izgága lehetett, mert nyugtalankodás miatt
a megye börtönében is ült, a régi megyei protokollum
bizonysága szerint. A csabaiak csakhamar megelégelve õt,
rendes papot hívtak, de Konik még ekkor sem engedte
magát eltávolítani, hanem itt grasszált egészen 1738-ig,
folyvást zavarokat okozva, és az egyházat rendes papjai ellen
izgatva, úgyhogy a község a fent nevezett évben a községházára hivatva õt, kebelébõl kidobta volna, ha magától
reverzálist nem ad. De írást adott, melyben kijelentette,
hogy a gyülekezettõl – mivel annak rendesen megválasztott
lelkésze van – semmiféle fizetést nem követel, hanem jótékony lelkek szeretetére hagyatkozik. Az Isten és a felsõbbség színe elõtt ígéri, hogy a jövõben egyházi (papi) személyhez illõ életet folytat. E reverzálist saját kezûleg aláírta.
Csaba, 1738. február 25. Nõs embernek kellett lennie, mert
leánya, Julianna 1740-ben Sz. A. legényhez ment férjhez.
Túrmezei Erzsébet:

Húsvét után
HÚSVÉT ELÕTT... nehéz, szomorú léptek.
Húsvét elõtt... zokogó, bús miértek.
Húsvét elõtt... ajtók, kemények, zártak.
Húsvét elõtt... arcok, fakóra váltak.
Húsvét elõtt... szívek, üres-szegények.
Húsvét elõtt... kihamvadott remények.
Húsvét elõtt... egy nagy „Minden hiába!”
Bús eltemetkezés az éjszakába.
De húsvét lett! Feltámadott a Mester!
HÚSVÉT UTÁN... el a gyásszal, könnyekkel!
Húsvét után... futni a hírrel frissen!
Húsvét után... már nem kérdezni mit sem!
Húsvét után... új cél és új sietség!
Jézus él! Nincs út, mely messze esnék!
Húsvét után... erõ, diadal, élet!
Csak azokért sírjunk húsvéti könnyet,
Akik még mindig húsvét elõtt élnek.

SUHAJDA JÁNOS (1718-1726-ig)
Csabának elsõ rendes evangélikus papja. Honnan jött,
nem lehet tudni, azt sem, hogy Csabáról mely – valószínûleg dunántúli – gyülekezetbe távozott. Mondják, hogy kicsapongó életû volt, de valószínûbb, hogy nem volt képes
ezen akkor keletkezett új egyházat kellõleg kormányozni.
Csabára 1718-ban jöhetett, mert abban az évben kezdtek
evangélikus tótok itt megtelepedni.
Suhajdától nem maradt fenn egyéb, mint egy esketési
anyakönyv töredéke (1722-1726-ig), mely az egyház elsõ
számú matrikulája közepébe van bekötve 183-185. lapig, s
összesen 43 esketést tartalmaz. Miután pedig az 1723. eszt.
Szent Háromság utáni XIII. vasárnapon említtetik: „in
templo copulatus est Gregorius Hudecz cum vidua Molnár
Susanna”, holott a többiekrõl az nem íratik, valószínû, hogy
ekkor építtetett és a köz használatára átadatott az elsõ,
vályogból épített templom, melyrõl Burian Sámuel az 1730.
évnél említést tesz, hogy az õ idejében zsindellyel fedték be.
Ezen Suhajdának utódai – amint Haan János az új templom
(Nagytemplom) felszentelése alkalmából írt Commentariusaiban feljegyezte – máig is élnek Heves megyében, s
egyikük, mint katona katolikussá lett. Egyébként a Csabán
máig élõ Suhajda család nem ezen paptól veszi eredetét.
(Haan Lajos: Békéscsaba története címû 1858-ban írt kéziratos
dolgozata alapján)

Tudja-e, hogy...
... Csabai Erõs Várnak nevezzük az Evangélikus Énekeskönyv „Isten nékem erõm, bizodalmam” kezdetû, 338-as
számú énekét. A hagyomány szerint a Felvidékrõl, 1718-ban
Békéscsabára érkezett evangélikus, szlovák telepesek énekelték ezt a dallamot, Tranoscius énekeskönyvükbõl, az
Isten szabad ege alatt megtartott elsõ istentiszteletükön.
Azóta ez az ének minden jelentõsebb csabai vonatkozású
egyházi ünnepünkön felcsendül.

Mozgáskorlátozottak passiója
Nagycsütörtökön (április 5-én) a Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség (MEVISZ) Bárka szakcsoportjának mozgássérült tagjai Passiót adnak elõ Kistemplomunkban. Megrendítõ azoknak a mozgásukban korlátozott testvéreinknek a szolgálatán keresztül szemlélni Jézus
keresztútját, akik maguk is testükben hordozzák a Megváltó szenvedéseit.
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Gyülekezeti tagok
mondták
SZÜKSÉG VAN-E GYÜLEKEZETI ÚJSÁGRA?
Kiss Zoltánné (Ili)
A gyülekezeti újságot kiváló lehetõségnek érzem, hogy megszólítsuk
egymást, az embereket, kezükbe
adjunk egy lapot, bíztassuk, hogy
olvassák el. Felajánlhatjuk, hogy a
felvetõdõ kérdésekre választ keresünk. A lap jelzi, hogy él a gyülekezet! Vannak alkalmaink a gyerekektõl kezdve minden korosztálynak és
különféle érdeklõdésû embernek. Szeretném, ha írnának ezekrõl a körökrõl, a kórházmisszióról, a missziói
imakörrõl is. Nagyon boldog vagyok, hogy most már
nálunk is van gyülekezeti újság. Bízom benne, hogy az
erõfeszítéseknek lesz foganatja.
Dr. Flender György
Szükség van gyülekezeti újságra,
hogy a gyülekezeti tagokat a vezetõség tájékoztassa a legfontosabb
történésekrõl, mert nem jár el mindenki az összes istentiszteletre és
más alkalmakra. A gyülekezet
vezetõinek keresniük kell minden fórumot, hogy
találkozhassanak a hívekkel, nekik pedig venniük a
fáradságot, hogy elolvassák. Biztos vagyok benne, hogy
többen megismerik a gyülekezeti életet, ha ingyenesen
ez az újság a kezükbe kerül. Kisebb gyülekezetekben is
van példa hasonló kiadványra. Tetszik a címe is: Csabai
Erõs Vár, nagyon kifejezõ.
Gyarmati Anikó
Örülök, hogy az újság a gyülekezetet, mint egységet szólítja meg.
Vannak olyan régi és új tagok a
gyülekezetben, akik ritkán találkoznak egymással, nem ismerik egymás munkáit, szolgálatait. Az újság
egy lépés lehet ahhoz, hogy jobban megismerjük
egymást, illetve hogy hírt adjunk magunkról azok felé,
akik csak ritkán jutnak el templomba, gyülekezeti
alkalmakra. Azt kívánom, hogy az újság jó bizonyság
legyen a bennünk élõ Krisztusról, része legyen Isten
velünk való jó tervének, ahogyan az idei év igéje szól:
„Ezt mondja az ÚR: Én újat cselekszem, most kezd
kibontakozni, majd meglátjátok!”
Egyházunk a világhálón: www.lutheran.hu
Életközelben vagyunk!

Elvégeztetett
JÁNOS 19,30
Uram!
Megváltó mûved végeztetett el. Így: véres haláloddal. Az
emberben és a világban hatalmaskodó gonosz ellen nem
elég a bölcs tanító szó. Ha valaki volt a világon, aki a nemesebb életrõl, az új és jobb emberrõl vonzó tanítást adott,
akkor az minden bizonnyal Te voltál. De – tanításod és az
azt igazoló páratlan életpéldád – a gonosszal szemben nem
volt elég. Keresztyénségen kívül és keresztyénségen belül is
hiú ábránd marad haladásról, fejlõdésrõl, fölvilágosodásról,
vagy ezekhez hasonlókról beszélni. A Golgotán a kereszt
örök idõkig tanúskodik errõl: szép tanítás, vagy hõsi példa a
gonoszt megverni és legyõzni nem tudja.
Uram!
Ma, véres halálod emléknapján
nyisd meg szememet is, szívemet is. Kereszted
gyõzzön meg: a
gonoszt csak a
legnagyobb hatalom – a szeretet –
gyõzheti meg.
Ha a bûn elleni
küzdelemrõl van
szó, akkor olyan
szeretet
kell,
amely kész elmenni egészen a
megváltó halálig.
Vedd le ajkamról
ezeket a kis szavakat: haladás, fejlõdés, fölvilágosodás. Helyükbe ültesd a
legnagyobb szót: megváltás!
„Elvégeztetett!” – megváltó mûved végeztetett el.
Itt van az én menedékem!
Itt van az én hazaérkezésem!
(A részlet Ordass Lajos: Útravaló címû könyvébõl való, mely
2001-ben jelent meg a Harmat Kiadó és az Ordass Lajos Baráti
Kör gondozásában)

Hirdetmény
Szolgálatunkhoz, közérdekû feladatvállalásunkhoz
szívesen fogadjuk támogatóink 1%-os felajánlását.
Magyarországi Evangélikus Egyház 0035
Adója másik 1%-ával támogassa a Békéscsabai
Evangélikus Gimnázium oktató, nevelõ munkáját.
A kedvezményezett adószáma és neve:
18370085-1-04
Békéscsabai Evangélikus Gimnáziumért Alapítvány
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Hírek a Békéscsabai Evangélikus Gimnáziumból
A 2005/2006-os tanév azért emlékezetes a gimnázium
diákjai, tanárai, fenntartói számára, mert ekkor volt 150
éves a középiskolai oktatás Békéscsabán. A tanév egészében számos alkalommal erre emlékeztünk.
Rögtön a tanév ünnepi hálaadó istentiszteletén Németh
Mihály lelkész bemutatta iskolánk alapító okiratát, valamint
röviden ismertette intézményünk történetét. A diákok,
tanárok és iskolánk minden dolgozója egy közös születésnapi ünnepségen vett részt. 150 égõ gyertya, 50 levegõbe
eresztett léggömb és 800 tortaszelet tette emlékezetessé ezt
a napot, és nyitotta meg a 150 éves rendezvénysorozatot. A
jó hangulatról Hevesi Imre gondoskodott.

EMLÉKTÁBLÁT AVATTUNK
2005. november 11-én a Békéscsabai Evangélikus Gimnázium alapításának 150. évfordulója alkalmából emléktáblát avattunk az iskola új aulájában. Ezt a márványtáblát,
a Békéscsabai Evangélikus Gimnázium, a Békéscsabai Evangélikus Egyházközség, valamint a Békéscsabai Evangélikus
Gimnázium Baráti Köre állította az iskola volt tanárai
emlékére, a felszentelést Gáncs Péter püspök végezte.

ÖREGDIÁKOK LÁTOGATÁSA
2005. november 15-én délután, két öregdiák, Kiss László
és vitéz Uhrin Pál látogatta meg iskolánkat. Diákéveik
emlékezetes perceit osztották meg velünk. Az itt töltött
éveik eseményeit, diákcsínyeit mesélték el.

CSENDESHÉT
A csendeshét során a Békéscsabai Evangélikus Gimnázium tanárai és diákjai lelkileg együtt készültek a közelgõ
húsvét ünnepére. Reggelente a diákok közös tanítás elõtti
áhítatokon vettek részt, ahol erõt gyûjthettek a nap feladatainak elvégzéséhez. Megrendeztük a bibliaismereti versenyt, több elõadásra környékbeli településrõl érkeztek lelkészek, fellépett a Luther Roses együttes, volt felekezeti úrvacsorás istentisztelet és mise.

„ISKOLÁMRÓL ISKOLÁMÉRT”
Május 6-án került sor iskolánkban a ballagási ünnepségre.
Az érettségizõ diákoktól Gáncs Péter püspök úr, Kutyej Pál
Gábor, és Németh Mihály lelkészek búcsúztak. A végzõsöktõl az alsóbb évfolyamosok verssel illetve zenével köszöntek
el. A szülõi munkaközösség egy díjat hozott létre „Iskolámról iskolámért” címmel, amelyet idén Móga Mónika a
gimnázium végzõs tanulója érdemelt ki a jó tanulmányi
eredményéért.

SEGESVÁRON JÁRTUNK
Május közepén jutalom kirándulást szerveztünk Segesvárra a testvériskolánkhoz, azon diákjaink számára, akik
hozzájárultak az év során lebonyolított mûsorok sikeréhez.
Segesváron egy kis mûsorral háláltuk meg az erdélyiek
vendégszeretetét.

KETTÕS KEZDÉS
BÁLOZTUNK
A 150 éves iskolánk vezetõsége és a szülõi munkaközösség
szervezésében 2006. február 17-én jótékonysági bált rendeztünk a Fiume Szálló dísztermében. A jótékonysági összejövetel fõvédnöke Hafenscher Károly volt. A nyitótáncot a
Sziluett Egyesület néhány táncosa mutatta be. A finom vacsora után a jó hangulatról a Melody zenekar gondoskodott.

CSABA GYULA EMLÉKE

2006. szeptember 5-e a Békéscsabai Evangélikus Gimnázium életében nagy jelentõséggel bír, hiszen nemcsak a tanév hivatalos megnyitására, hanem egy új épület felszentelésére
is sor került ezen a napon. Az iskola a volt MÁV Kollégium
épületével gazdagodott, így a gimnázium neve és funkciója is
megváltozott. Az évnyitó istentisztelet, valamint a kollégiumszentelés szolgálatát Gáncs Péter püspök úr végezte. Az új
épületet a Kelet-Békési Egyházmegye lelkészei is megáldották,
majd minden kedves vendég állófogadáson vehetett részt.

Február 22-én a gimnázuim, az egyházközség és a gimnázium Öregdiákok Baráti Köre emléket állított a gimnázium egykori diákja, a mártírhalált halt evangélikus lelkész
Csaba Gyula tiszteletére. Az ünnepi áhítatot az Evangélikus
Kistemplomban Németh Mihály evangélikus lelkész tartotta, majd az ünneplõ gyülekezet a gimnázium fõépülete elé
vonult, ahol az emléktábla szentelésére, valamint annak
megoszorúzására került sor.

KI MIT TUD?
A 150 évvel ezelõtt alapított Békéscsabai Evangélikus
Gimnázium, Mûvészeti Szakközépiskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény 2006. február 28-án Ki Mit
Tud? címmel tehetségkutató versenyt rendezett. Az
ünnepélyes díjkiosztásra március 8-án az áhítat keretén
belül került sor.

A tanévnyitón az újonnan érkezett diákok és a határozatlan idõre kinevezett tanárok tettek fogadalmat, majd a gimnázium igazgatója, Kolarovszki Zoltán hivatalosan is megnyitotta a 2006/2007-es tanévet.
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Gyerekeknek

Eklézsia humora

VASÁRNAPI MOZAIK

Két történet Lutherrel kapcsolatban,
az elsõt Dedinszky Gyula jegyezte fel, a
második egy mai hittandolgozatból való.

Vasárnap reggel 9:45. A szélrózsa minden irányából érkeznek a gyermekek az istentiszteletre. Pétert a nagymamája kíséri, Beki a barátaival jön felénk, Csillát a papája autóval hozza. Összeáll a csipet-csapat, mely a vasárnapi iskolát képviseli. Eljön
az idõ, mikor az istentiszteleten elfoglaljuk a helyünket és az elején aktív résztvevõivé
válunk. De mi is zajlik köztünk, mikor a fõének alatt elhagyjuk a templomot.
Kezdem is az elején. Ezelõtt három éve elhatároztuk páran pedagógusok,
teológusok, hogy a Békéscsabai Evangélikus Egyház berkein belül lehetõséget
biztosítunk azoknak a szülõknek, nagyszülõknek, akik szeretnének az istentiszteleten részt venni, de gyermeküket, unokájukat sem szeretnék otthon hagyni. A gyermekek részt vehetnek egy olyan foglalkozáson, ahol megismerkednek a
Biblia történeteivel gyermeknyelven, egyházi énekeket tanulnak és játszanak az
idõ alatt, míg a felnõttek a templomban vannak.
Minden vasárnap délelõtt 10 és 11 óra
között a Luther u. 1 szám alatt tartjuk
összejöveteleinket. A gyerekekkel az
istentisztelet elõtt 9:50-kor találkozunk
a templomnál. A mi csoportunkba fõleg
kisiskolások járnak, de mellettünk van
egy másik csoport is, ahová az ovisokat
várják nagy szeretettel.
Ha Önben kérdések merülnek fel,
vagy szeretné, ha gyermeke csatlakozna
hozzánk, kérem hívjon minket.
Elérhetõségeink:
Rágyanszki Erzsébet, hittan tanár:
06-20/82-47-662.
Békéscsabai Evangélikus Egyház:
06 (66) 322-162 vagy 20/82-42-961.
Ebben az évben Mózes és az izraelita
nép pusztai vándorlásával ismerkedtünk meg. Ezekbõl a történetekbõl összefûzve
állítottunk össze egy rejtvényt a gyermekek számára.

Keresztrejtvény gyerekeknek
A táblázatba helyezd be a megadott szavakat a megfelelõ helyükre:
ARC, VÍZ, ÁRON, FÜRJ,
MANNA, SÁTOR, CIPOJ
RA, MIRJAM, SZIKLA,
KÕTÁBLA, EGYIPTOM,
SZÖVETSÉG, ARANYBORJÚ.
I
Kis segítségként pár szónál megadtunk betûket,
N
így könnyebben megtaláO
lod a szavak helyét.
C
A középen bekeretezett
szót küldd el a Békéscsabai Evangélikus Egyház címére pünkösdig: 5600 Békéscsaba, Luther u. 1.
C
A helyes megfejtõk között
könyveket sorsolunk ki.

LUTHER JAMINÁBAN
Háromévi békéscsabai segédlelkészkedés után, valamikor az ’50-es években, Zászkaliczky Péter Dunántúlra
került lelkésznek. Egyik szórvány
gyülekezetében egy csabai származású
családra bukkant. Beszélgettek, fõként
a már régebben elhagyott kedves, szép
Békéscsabáról. Az emlékek felidézése
során az asszony dicsekedve említette,
hogy õket bizony 1926-ban Luther
Márton eskette Jaminában.
Zászkaliczky a rá jellemzõ szelídséggel mondta, hogy ez nem valószínû,
de az asszony csak tovább erõsködött.
– Abban az idõben Linder László volt
Jaminában a lelkész – mondta Zászkaliczky –, õ eskethette magukat.
A nõ meglepõdött, s most már viszszakozásra készen mondta:
– Valóban lehet, hogy Linder volt!
De akkor honnan ismerem azt a nevet,
hogy Luther Márton?!

LUTHER AZ OLTÁR ELÕTT
A Békéscsabai Evangélikus Gimnáziumban a 17 éves hittanosok Luther
életébõl írtak témazáró dolgozatot. Az
egyik kérdés így szólt:
– Mikor mondta Luther?: „Itt állok,
másként nem tehetek!”
– Az oltár elõtt, a menyasszonyának. – felelt az egyik kamaszfiú.
A helyes válasz az lett volna, hogy a
wormsi birodalmi gyûlés elõtt, amikor
a reformátort tanai visszavonására
akarták kényszeríteni.

Fiatalok, figyelem!
Gyülekezetünk Gyermektábora
június 25-én, Ifjúsági Táborunk pedig július 1-jén kezdõdik Telekgerendáson, a Konferencia-központban. Érdeklõdni, jelentkezni Kati
néninél (Kutyejné Ablonczy Katalin
ifjúsági vezetõ) lehet személyesen
vagy a Lelkészi Hivatalon keresztül.
Ezt ne hagyjátok ki! Jelentkezzetek,
gyertek! Érdemes!
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Hírek, események a gyülekezet életébõl
Január 21-28. között városunkban is
megtartottuk az Ökumenikus (Egyetemes) Imahetet a Krisztushívõk egységéért. A nyolc estén át tartó sorozaton
rajtunk kívül a helyi katolikus, református, baptista és román ortodox
közösségek tagjai vettek részt. A hét
különlegessége volt, hogy kedden, a
belvárosi katolikus templomban Gáncs
Péter evangélikus püspök és Kiss Imre
római katolikus püspöki helynök közösen végezték az imaheti szertartást.
Az imahét Kistemplomunkban tartott
záró alkalmán megtisztelt bennünket
jelenlétével Vantara Gyula, Békéscsaba
polgármestere, aki feleségével érkezett
az istentiszteletre.

Február 22-én, Gáncs Péternél, a Déli
Evangélikus Egyházkerület püspökénél
tett látogatást Kolarovszki Zoltán az
Evangélikus Gimnázium igazgatója, és
gyülekezetünk vezetõsége: Dr. Szeberényi Andor felügyelõ, Kondor Péter
esperes, Kutyej Pál Gábor lelkész és
Németh Mihály igazgató lelkész. A
mintegy három órás budapesti tárgyaláson az iskolalelkész alkalmazásának
feltételei mellett szó esett a lelkészi szolgálat kérdéseirõl, és az idei békéscsabai
gyülekezeti alkalmakról is.

Mint ismeretes, Isten elõtt jól ismert
testvéreink 700 ezer Ft adományt tettek egy új nagytemplomi oltárszõnyeg
céljaira. A szõnyeg elkészítése része
annak a folyamatnak, melynek során
az új oltárképpel és az egységesített
oltárfelszereléssel (feszület, gyertyatartók) együtt megújul az oltártér.
Böjt 4. vasárnapján, március 18-án
teológiai hallgatók szolgáltak a Kistemplomban és a jaminai templomunkban. Pongrácz Máté Gyõrbõl,

Január utolsó napján - legnagyobb
sajnálatunkra - lemondott állásáról
Széll Éva kántor. Helyére február 11-tõl
Zima Hajnalka lépett, aki Szarvasról
jött közénk. Õ a temetéseken, a hétközi-, és a szórvány-istentiszteleteken
végzett kántori szolgálaton túl, adminisztrátori feladatkört is betölt a Lelkészi Hivatalban.
Február elsõ hétvégéjén ellopták a
Felsõvégi temetõnkbõl a Marik és
Sztraka családok sírját körbevevõ
kovácsoltvas kerítést. Az elkövetõket a
sírásó tetten érte. A rendõrség eljárást
indított az ügyben.
Február 11-én, vasárnap, szeretetvendégséget, ún. „Farsangi Fánk Délutánt” tartottunk a jaminai gyülekezeti
termünkben. A vidám, farsangi hangulatban telt együttléten Kovács Pál ny.
lelkész áhítattal és a Szeberényi családról szóló elõadással szolgált. Csicsely
Mihály saját, szlovák és magyar nyelvû
verseit szavalta el.
Február 15-re virradóra, vélhetõen az
elõzõ esti diszkóból hazatérõ fiatalok,
eltolták a Luther u. 1. sz. elõl az egyházközség használatában lévõ, kerekes
szemétgyûjtõ konténert. Egészen a
Jókai utcáig vitték el a teli szemetest,
ahol beborították az árokba. A kóbor
kukát végül is a TAPPE emberei hozták vissza.

Március elsõ hétvégéjén „Kontroll és/vagy bizalom...” címmel gyülekezetvezetõi konferenciát tartottak a Békéscsabai Evangélikus Kollégiumban. Áhítattal Kondor Péter esperes és Csepregi Gyula felügyelõ, elõadással Gáncs Péter püspök és dr. Szabó Lajos professzor szolgált. A kerületi felügyelõk és gondnokok részére szervezett rendezvényen
csoportmunkában és a Lengyel Anna kerületi felügyelõ által vezetett fórumbeszélgetésen
egyaránt értékelték az elhangzottakat. A jó hangulatot mindezeken túl növelte a csabai
kolbász messzi földön ismert ízvilága. A résztvevõk találkoztak gyülekezetünk és gimnáziumunk vezetõivel és megtekintették a városközpontban lévõ épületeinket.

Február 22-én este, a Luther utcai
presbiteri termünkben, Herczeg Tamás
szociológus tartott elõadást, „Az ifjúság helyzete Békéscsabán” címmel.

Ribárszki Ákos – aki egyébként 8 évig
a Békéscsabai Evangélikus Gimnázium
küszöbét és padjait koptatta – Kondorosról érkezett hozzánk.

Február 25-én, a kommunista diktatúra áldozatainak emléknapján, fõhajtás és imádság mellett megkoszorúztuk
a gimnázium bejáratánál lévõ Csaba
Gyula-emléktáblát.

Március 31-én, „Cigányút” címmel
gyülekezeti délutánt tartottunk, melyen Bakay Péter egyházközségünk korábbi segédlelkésze vezetésével a Sárszentlõrinci Evangélikus Cigánymiszszió tagjai szolgáltak.

A Nõk Világimanapja alkalmából,
ökumenikus istentiszteletet tartottunk
a békéscsabai református gyülekezeti
teremben. Igehirdetéssel Marti Márta
református lelkésznõ szolgált.
Március hónap folyamán gyülekezetünk néhány tagja látogatást tett Békésszentandráson a Szõnyeggyárban.

Virágvasárnap (április 1-je) délutánján idén is megtartottuk a hagyományos
konfirmandus szeretetvendégséget. A
közel 50 fiatal rövid mûsorral szolgált a
jelenlévõknek. Ezt követõen tea és
sütemény mellett a konfirmáló lelkész
tájékoztatta a szülõket a közelgõ konfirmációval kapcsolatos tudnivalókról.
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Istentiszteletek, bibliaórák

Tervezett alkalmaink

Istentisztelet Békéscsabán a belvárosi és jaminai templomainkban vasárnaponként 8.45-tõl szlovák, 10 órától magyar nyelven. A belvárosban este 6 órától is van istentisztelet. A hónapok elsõ vasárnapján úrvacsorás istentisztelet.

Április 14-én, szombaton a Kelet-Békési Evangélikus
Egyházmegye gyülekezeteinek szervezésében egyházmegyei
hittanversenyt tartunk az Evangélikus Gimnáziumban.

Békéscsabán az Evangélikus Szeretetotthonban minden
csütörtökön délután 2 órakor.
Békéscsabán a Fília Szeretetotthonban július és augusztus
hónapok kivételével, általában a hónapok elsõ szombatján
délután 2 órakor.
Békéscsabán az Életfa Nyugdíjasházban július és augusztus hónapok kivételével, általában a hónapok elsõ szombatján délután fél 4-kor.

ISTENTISZTELETEK A SZÓRVÁNYOKBAN:
Mezõmegyeren az evangélikus imaházban július és
augusztus hónapok kivételével minden hónap elsõ és harmadik vasárnapján, valamint Nagypénteken, húsvét,
pünkösd és karácsony elsõ napján délelõtt fél 9-kor.
Újkígyóson az evangélikus templomban minden hónap
elsõ és harmadik vasárnapján, valamint Nagypénteken,
húsvét, pünkösd és karácsony elsõ napján délelõtt 10 órakor.
Július, augusztusban délután 3 órakor.
Kétsopronyban az Általános Iskolában július és augusztus hónapok kivételével minden hónap második vasárnapján, valamint húsvét, pünkösd és karácsony elsõ napján
délelõtt fél 9-kor.
Telekgerendáson az evangélikus templomban minden
hónap második és negyedik vasárnapján, valamint húsvét,
pünkösd és karácsony elsõ napján délelõtt 10 órakor. Július,
augusztusban délután 3 órakor.
Szabadkígyóson a római katolikus templomban július és
augusztus hónapok kivételével minden hónap elsõ vasárnapján, valamint húsvét, pünkösd és karácsony elsõ napján
délután 2 órakor.
Csabaszabadiban a volt Általános Iskola épületében
július és augusztus hónapok kivételével minden hónap
második vasárnapján délután 2 órakor, valamint húsvét,
pünkösd és karácsony elsõ napján délután 3(!) órakor.
Fényesen az evangélikus temetõkápolnában július és
augusztus hónapok kivételével minden hónap harmadik
vasárnapján, valamint húsvét, pünkösd és karácsony elsõ
napján délután 2 órakor.
Csabai Erõs Vár – Békéscsabai Evangélikusok Lapja
Megjelenik évente kétszer
Kiadja: Békéscsabai Evangélikus Egyházközség
Szerkesztette: Szegfû Katalin
Tördelte: Durkó Krisztián
Nyomtatásért felelõs: Zahorán György

Április 23-án, hétfõn este 6 órától a Kistemplomban
„Valljalak, tagadjalak…” címmel elõadást szervez a Keresztyén Értelmiségiek Szövetsége Békéscsabai Tagozata. Az
elõadás az ember és Isten kapcsolata, annak változásait, a
keresés, elvesztés és megtalálás útját járja be. Belépõjegyek
az elõadás elõtt a helyszínen válthatók.*
Április 26-án este 6 órától Szabó Csaba klasszikus gitár
koncertje lesz a Kistemplomban.*
Április 28-án, szombaton délután 3 órától a Kistemplomban tartjuk a konfirmációi bizonyságtétel alkalmát.
Másnap délelõtt 10 órától pedig, ugyancsak a Kistemplomban kerül sor a konfirmációi istentiszteletre és úrvacsoraosztásra. Hordozzuk imádságban konfirmandusainkat!
Május 5-én délelõtt 10 órától lesz a Nagytemplomban az
Evangélikus Gimnázium ballagási istentisztelete és ünnepélye.
Május 12-én, délután 2 órától a Luther utcai Nagyteremben
tart elõadást a fiataloknak a párválasztás, szexualitás témakörében Varga Péter, a „Spielhózni” címû könyv szerzõje.*
Május 19-én, szombaton délelõtt 10 órától, délután 3
óráig a Bibliaszövetség Békési Körzetének Csendesnapja lesz
Luther utcai nagytermünkben.
Október 5-6-7. A Nagytemplom alapkõletételének 200.
évfordulója. A háromnapos rendezvénysorozat keretében
tervezzük a Nagytemplom alapkövét 1807-ben letevõ,
illetve az Isten házát 1824-ben felszentelõ három lelkészünk: Draskóczi Milecz Mihály, Uhrin András és Haán
János emléktábláinak megkoszorúzását; ünnepi elõadások
megtartását. Október 7-én, vasárnap délelõtt 10 órakor, a
Nagytemplomban tartandó, ünnepi, szlovák-magyar
nyelvû istentiszteletünkön Gáncs Péter püspök mellett
reménységünk szerint szolgál a Szlovák Evangélikus Egyház püspök elnöke is.
(A tervezett programokban, különösen a *-gal jelöltekben, a változtatás jogát és lehetõségét fenntartjuk. A programok elõtt érdemes
érdeklõdni a Lelkészi Hivatalban a 66/322-162-es telefonszámon,
hétköznap 8-16 óráig.)

ORSZÁGOS RENDEZVÉNYEK:
Május 19-én délelõtt 10 órától a Déli Egyházkerület
Missziói napjára kerül sor Budapesten, a Rákoskeresztúri
Egyházközségben (1173 Budapest, Bakancsos u. 2.) Az
együttlétre gyülekezetünk tagjait is szeretettel várják.
Június 22-23-án, „Békesség néktek” címmel, Pakson
rendezik meg az 5. Országos Evangélikus Találkozót. Jelentkezni a Lelkészi Hivatalban lehet április 30-ig.
ERÕS VÁR A MI ISTENÜNK!

