2009. Húsvét

Az ÚR feltámadt, valóban feltámadt
HÚSVÉT ÖRÖMÜZENETÉRŐL JÁNOS EVANGÉLIUMA 20,1-10 ALAPJÁN

Ünnepre ébredtünk. A keresztyénség egyik
legnagyobb ünnepére. Szeretnék most rábírni
minden olvasót, hogy töltse meg a lelkét, szívét
a húsvét vigasztaló örömével és diadalával.
Szeretném, ha mindenkit meg tudnék győzni
arról, hogy a húsvét az örömnek, a diadalnak,
és a hálának az ünnepe. Azt hirdeti nekünk,
hogy Krisztus feltámadott és él. Azt hirdeti,
hogy a halálnál hatalmasabb az élet.
Annak idején, úgy 2000 évvel ezelőtt az első keresztyének a hét első napján, amit mi vasárnapnak nevezünk,
mindig összejöttek és a feltámadottat ünnepelték. Vagyis
nekik minden vasárnap húsvét volt. Minden vasárnap,
vagy mondhatjuk: minden nap a feltámadott Krisztus
jelenik meg, és nemcsak nekik, akkor és ott, hanem nekünk is. Még ma is, kétezer évvel később is érezni lehet
ennek az igének az olvasásakor azt a döbbenetet, azt a
Ady Endre:

Az Úr érkezése
Mikor elhagytak,
Mikor a lelkem roskadozva vittem,
Csöndesen és váratlanul
átölelt az Isten.
Nem harsonával,
Hanem jött néma, igaz öleléssel,

csodálkozást, ami az üres sír láttán elfogta az embereket.
A félelemnek, és az örömnek a döbbent csendje ott remeg
még a sorokban a mai napon is.
Folytatás a 4. oldalon

Igazán bíztató kilátások
AZ EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM FEJLŐDÉSÉT VÁZOLJA
A RÉGI-ÚJ IGAZGATÓ

Tizennégy éve a Békéscsabai Evangélikus Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanára, hét éve igazgatója Kolarovszki Zoltán.
Mandátuma júniusban lejár, de ő szívesen maradna, az igazgatói posztra nincsen kihívója. Úgy tűnik, vele stabilizálódhat a
nagy múltú iskola vezetése.

Nem jött szép, tüzes nappalon
De háborús éjjel.
És megvakultak
Hiú szemeim. Meghalt ifjúságom,
de őt, a fényest, nagyszerűt,
Mindörökre látom.

– Szakmailag miféle eredményeket
tud felmutatni az eddigi igazgatói
évek nyomán?
– Az eredmények közös munka gyümölcsei, hiszen az iskola vezetés és a
nevelőtestület közös munkájának eredményeként valósulhatott meg sok minden. Szakmai értékelésként elmondhatom, hogy létrejött egy stabil nevelő-

testület, ahol alacsony a fluktuáció. A
tanulói létszám folyamatosan emelkedett, 2003. szeptember elsején 538 diákunk volt, 2009. február elsején már
823. Évfolyamonként általában négy
osztályt indítunk: szakközépiskolás, általános gimnáziumi és nyelvi előkészítő osztályokat.
Folytatás a 2. oldalon
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Igazán bíztató kilátások
AZ EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM FEJLŐDÉSÉT VÁZOLJA A RÉGI-ÚJ IGAZGATÓ
Folytatás a címoldalról
Bővült a pedagógiai programunk a
nyelvi előkészítős osztályok beindításával,
ismertebb nevén a 0. évfolyammal, ami-

Evangélikus Teológiai Egyetemre jelentkezik, segítve ezzel egyházunk lelki
továbbélését. Iskolalelkész foglalkoztatását az egyházi törvény írja elő. Az is-

ket angol és német nyelven indítunk, jó
képességű gyerekekkel. A felvételt nyertek fele 11. osztályig nyelvvizsgát, és mindenki előrehozott érettségit tesz. Átalakítottuk a természettudományi tárgyak oktatását, ennek lényege, hogy 1112. évfolyamon emelt óraszámban, csoportkeretben tanítjuk a biológia, földrajz,
kémia és fizika tantárgyakat. A művészeti szakképzés új helyre költözött, a Tagányi villába, a Kollégium mellé. A képzés pedagógiai programja folyamatosan
alakult, új szakot (elektronikus grafikus)
is beindítottunk. Alapfokú művészeti
oktatásunk kiváló minősítést kapott az
országos értékelő bizottságtól.
– Milyen a fenntartóval, az egyházközséggel, egyáltalán a keresztény lelkiséggel való kapcsolatuk?
– A gimnázium és az egyházközség
kapcsolata példaértékű, a gyarapodásnak ez a zavartalan kapcsolat az alapja.
A meglévő hagyományokat próbáljuk
továbbvinni. Méltón megünnepeljük az
egyházi ünnepeket: advent, karácsony,
húsvét, pünkösd, reformáció ünnepe.
Mivel egyre több diák jár az iskolába, a
hitoktatók mind több fiatalnak tudnak
beszámolni a hit alapjairól. Általában
évfolyamonként egy vagy két tanuló az

kolai szellemiségnek jót lesz az iskolalelkész jelenléte, bár nálunk jelenleg
nincs betöltve ez a poszt.
Szerdánként, a reformáció ünnepéig
a Nagytemplomban, aztán a Kistemplomban iskolai szintű áhítatok vannak,
ahol a békéscsabai történelmi egyházak
lelkészei szolgálnak. A lelkészeknek és
lelkészfeleségeknek köszönhetően igen
komoly ifjúsági munka indult el. Az
egyház által tartott rétegalkalmakon az
evangélikus gimnazisták nagy számban vesznek részt.
– Gyarapodott-e az iskola anyagilag?
– Beépítésre került a korábbi Horváth
udvar, ahol tantermek, szertár, közösségi
tér és büfé kapott helyet. Másik jelentős
beruházás a MÁV Kollégium és a mellette lévő villaépület MEE részéről történő megvásárlása volt. Ennek köszönhetően új képzési formával gyarapodott az
iskola, a kollégiumi neveléssel. Anyagi
gazdagodást jelent, hogy az iskolaépület
állapota ideálisnak mondható, mivel a jó
gazda alaposságával gondozzuk azt.
Gyarapodtak az oktatástechnikai és
szakképzést szolgáló eszközök is, alapvetően az elnyert pályázatok segítségével.
– Július elsejével újabb hatéves ciklus kezdődik az iskola igazgatásában.

Egyetlen pályázat az öné. Kérem,
beszéljen a további terveiről!
– Szeretném az iskola jó hírét megőrizni, sőt emelni, és ezzel növelni a továbbtanulók körében az érdeklődést.
Tervezem a pedagógiai program módosítását. A szakképzésben új szak indul már
szeptembertől, az alkalmazott fotográfus
szak. Egyebekben elég nehéz az oktatás
világában, a gyorsan változó törvényi
környezetben hosszabb távra tervezni.
Gáncs Péter püspök úr részéről
megfogalmazódott, hogy óvoda is kapcsolódjon az iskolakomplexumhoz. Ezt
csak akkor érdemes meglépni, ha erre
építve alsó tagozatot is indítunk. Így
óvodás kortól az érettségiig vagy szakképzésig ide járhatnak a diákok. Ennek
a tantermi keretei jelenleg nem adottak. Emellett elindult az együttgondolkodás az Egyházközség vezetésével egy
tornacsarnok építése ügyében. Ehhez a
Luther u. 1. szám melletti SZTK pálya
egy részét (1100 m2) vásárolná meg az
egyházközség a várostól, így 1500 m2es felépítményt valósíthatnánk meg. A
tanulmánytervek elkészültek, és megindult a tárgyalás Békéscsaba vezetésével és a közgyűléssel.
Tervezzük iskolalelkész alkalmazását, amennyiben olyan jelöltet találunk, aki a közösséget erősíteni képes.
– Milyen kapcsolatot ápolnak az
öregdiákokkal?
– Aktív és jó kapcsolatban állunk
köszönhetően Szeberényi Andornak, a
baráti kör elnökének. Közös rendezvényeket tartunk, illetve díjak alapítása,
emléktáblák elhelyezése is a kapcsolatot mélyíti. Olykor osztályfőnöki órákra hívunk meg öregdiákokat, és a gimnazisták szereplést vállalnak a 60 vagy
65 éves érettségi találkozókon. Az
Öregdiákok Baráti Körének közgyűlései a gimnáziumban vannak.
– Melyik bibliai igevers igazgatói
pályázatának az alapgondolata?
– Ézsaiás könyve 40. fejezetéből a
31. igevers közel áll hozzám: „De akik
az Úrban bíznak, erejük megújul,
szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak,
és nem lankadnak meg, járnak, és
nem fáradnak el.”
Szegfű Katalin
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Evangélikus
gimnazisták mondták
a hitoktatásról
BONNYAI ANNA, (11. osztályos)
– A Bibliát közelebbről megismerni erkölcsi alapokat adhat, kultúrtörténeti plusztudást. Az én osztályomban nem állíthatom, hogy nagyon hatna az erkölcsre, azt hiszem, a családi alapok hiányoznak.
Nekem valamennyi testvérem ide járt, templomba járó család vagyunk. Idén előrehozott érettségit teszek
evangélikus hittanból, bár nem ilyen irányban szeretnék továbbtanulni. De jó a felkészítés.
KOVÁCS ZSÓFIA, (11. osztályos)
– Az iskolai hitoktatást hasznosnak tartom, de nem emiatt jöttem
ebbe az iskolába. Az órákon kérdezhetünk, véleményt nyilváníthatunk, van egyfajta szabadsága,
nem merev. Bár az iskola evangélikus, vannak más felekezetűek is, és persze rájuk sem
nézünk ferde szemmel. Én nagyon szeretem a közös
éneklést a közös iskolai áhítatokon. Szerintem ezzel a
legtöbb diák így van.
MAZÁN ZSANETT, (12. osztályos)
– Bár nem az Evangélikus Teológián tanulok tovább, de ebből tantárgyból idén érettségi vizsgát teszek. Nagyon jó, hasznos, és megfelelő etikai alapokat ad. Hitoktató
tanárom Kovácsné Galó Éva. Az
órákon beszélgetünk, elmondhatjuk véleményünket,
kétségeinket is. Nagyon összefogja az iskola diákságát,
hogy hetente egyszer közös áhítaton veszünk részt.
KESJÁR KATINKA, (11. osztályos)
– Az iskolai hitoktatás és az áhítat
ad egyfajta rendszerességet a diákoknak. Az erkölcsükben a diákok
nagyobbik részénél megmutatkozik, bár vannak rossz példák is.
Amellett, hogy alapműveltséget
ad, szűkös időkben jól jöhet a hit. Az a jó, hogy nem
erőltetnek senkire senkit. Lehet kritikusnak lenni, és
a hittanórákon nem „csak” Istent lehet megismerni,
hanem magunkat is.

Arcok a mútból
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 kezdetektől napjainkig 39
lelkész nevét örökíti meg. Egyháztörténeti arcképcsarnokunk következő részében arról a lelkészünkről emlékezünk meg, akinek szolgálata
idején, – az 1753-as Nyíregyházára történt kirajzás után – mind anyagilag, mind lélekszámban
megerősödött a békéscsabai gyülekezet.
GYURCSEK, másként GEORGIADES JÁNOS
(1753 – 1780)
Haan Lajosra utalva Dedinszky Gyula azt jegyezte fel, hogy
a csabai egyház Tessedik után a legtöbbet ezen derék papnak
köszönheti. Besztercebányán született, és tanult Luther városában, Wittenbergben, valamint Jénában is. Csabai szolgálatát megelőzően (1737-től kezdődően) turicskai, lonyobányai,
alberti lelkész volt.
Csabára jött 1753. augusztus 1-jén, amint ő maga az anyakönyvbe latin nyelven bejegyezte. Neje Dlhányi Judit volt, akinek nyájasságát és víg kedélyét még Haan idejében is emlegettek a vénasszonyok. Két fiuk közül János apja mellett káplánkodott, és igen fiatalon, 31 évesen halt meg. Másik fiát, Andrást, apja helyébe pappá választatták. Volt még két lányuk is.
Gyurcsek János idejében a gyülekezet nyugalma zavartalan volt, vagyonilag és lélekszámra is tetemesen gyarapodott. Kár, hogy a papsága alatt történt nevezetes eseményeket elmulasztotta feljegyezni. Pedig ebben az időben alakult
meg a római katolikus gyülekezet Csabán, ekkor építették
az ótemplomhoz a két oldalszárnyat, alakították ki a Körösön túli temetőt, dühöngött a településen tűzvész, és jelentős földterületekkel gazdagodott a gyülekezet. Ha jegyzőkönyvet nem is írt, kiváló latin költőnek bizonyult.
Gyurcsek János, Pest-Nógrád-Békés megyei egyházak főesperese 1780. október 16-án, nem egész hetven évesen, csabai szolgálatának 27. évében halt meg, a Körösön túli temetőben helyezték örök nyugalomra.
/Haan Lajos: Békéscsaba története c. 1858-ban készült kéziratos
dolgozata alapján összeállította Dedinszky Gyula/

Tudja-e, hogy...
...Csabai Erős Várnak nevezzük az Evangélikus Énekeskönyv „Isten nékem erőm, bizodalmam” kezdetű, 338-as
számú énekét. A hagyomány szerint a Felvidékről, 1718ban Békéscsabára érkezett evangélikus, szlovák telepesek
énekelték ezt a dallamot, Tranoscius énekeskönyvükből,
az Isten szabad ege alatt megtartott első istentiszteletükön. Azóta ez az ének minden jelentősebb csabai vonatkozású egyházi ünnepünkön felcsendül.
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Az ÚR feltámadt, valóban feltámadt
HÚSVÉT ÖRÖMÜZENETÉRŐL JÁNOS EVANGÉLIUMA 20,1-10 ALAPJÁN
Folytatás a címoldalról
Mag dalai Mária a halott Jézus
előtt akart tisztelegni, a halott Jézus
testét akarta megkenni, bebalzsamozni. Ő nem arra számított, amit
ott talált! Azokról a férfiakról, akiket
valaha Jézus tanítványainak neveztek, nem is beszélek. Hiszen ők aztán
végképp nem erre számítottak. Ők
szétszaladtak, bujkáltak, rettegtek
attól, hogy leleplezik őket. Senki sem
várta ezt a csodát. Senki sem volt felkészülve az üres sírra. Pedig Jézus
nem is egyszer mondta nekik: „Az
emberek kezébe adatom, de harmadnapon fel fogok támadni!” Miért nem
álltak ott a tanítványok harmadnap a
sír előtt? Miért nem várták a feltámadást? Miért lepődik meg mindenki azon, hogy Jézus feltámadt, hiszen
Ő előre megmondta. Úgy lehetett
volna várni a feltámadást, mint amikor az ember az éjszaka után tudja,
hogy jön a hajnal, a sötétség után a
világosság. Ezek az emberek mégis
döbbenten tapasztalják, a sír üres, az
Úr eltűnt. Nemhogy a sír előtt nem
vártak erre az eseményre, de még
csak hinni sem akarnak a szemüknek. Ahogyan Mária a halott Jézushoz ment, hogy a halott előtt tiszteletét tegye, úgy a tanítványok is eltemették, halottnak nyilvánították a
szívükben már Jézust.
A naptárunkban húsvét előre bejegyzett időpont. Mindenki előre tudja, hogy mikor következik, mindenki
előre felkészülhet rá. A hitvallásunkat
is elmondjuk minden vasárnap az Istentiszteleten. Együtt valljuk meg a hitünket: „Harmadnapon feltámadt a
halottak közül”. Mégis, annak ellenére,
hogy tudjuk, mikor van itt a feltámadás ünnepe, annak ellenére, hogy megvalljuk a hitünket, mégis sokszor csak
a halott Jézus előtt akarunk tisztelegni
mi is, mint Mária vagy a tanítványok.
El tudunk képzelni egy Jézust, aki kétezer éve élt, aki sok mindent mondott,
tanított, sok mindenkin segített, gyógyított. El tudjuk képzelni őt, mint a
múltnak egy darabját, mint a történelem egy részét. Tiszteletünket tudjuk

tenni egy halott, egy ma már mozdulatlan Jézus előtt.
Éppen ezért szól a húsvéti örömhír
nekünk is: Jézus nem halott, Jézus él!
Őt nem elég elhelyezni a múlt tárgyai között. Őt nem elég úgy tisztelni, mint egy régi nagy tanítót. Jézus
itt és ma, a mi életünkben is Élőként,
elevenként akar jelen lenni. Az üres
sír ma is ugyanazt jelenti: az Úr feltámadt, valóban feltámadt, tehát
mindannyiunk életében jelen lehet,
meghatározhatja az életünket. Őt, az
élőt tiszteljük. Az evangéliumokban
általában úgy van leírva, hogy asszonyok mentek ki a sírhoz először. János azonban módosít ezen a hagyományon, mikor azt írja, hogy Magdalai Mária volt, aki először odament,
mindenki mást megelőzve. Még talán
sötét volt, még talán csak derengett,
de ő már nem tudott aludni, és elindult, mihelyt nyitották a város kapuit. A hajnali ébredés, a derengő napfény képe, jól fejezi ki a tanítványok,
és Mária lelkivilágát. Még minden
kérdéses, még minden alakulhat
akárhogy is, még semmi sem biztos,
még minden csak homályos. Úgy hiszem, így van ez sok ember életében
is. Vajon Krisztus szét tudja-e rombolni a sírt ahol feküdt, vajon Krisztus szét tudja-e rombolni a mi lelkünk odúját? Ez lehet a kérdés mindenki számára húsvétkor.
Mária annyit látott, hogy a kő el
van hengerítve. Tudta hogy valami
történt. Mária eljutott egy pontig,

felismert valamit abból, hogy a sír
nincs bezárva, vagyis Jézust nem lehet a halálba zárni. Péter csodálkozott is azon, hogy itt valami történt,
ami talán több volt annál, amit várt
és elképzelt. János pedig még ennél is
tovább nézett, hiszen ő nemcsak
benézett a sírba, hanem be is ment.
Engedte magát meggyőzni. „Kevés
vagyok, hogy megfejtsem a titkot,
érints te meg Istenem.” János Isten
igéjének alapján később mélyebb
értelemre jutott. Megértette, hogy
mindennek így kellett lennie, mert
Isten már az Ő fiának eljövetele előtt
ezt megmondta.
Az igénkben fokozatokról van szó,
ahová Mária, Péter és János is eljutott,
és ahová mi is mindannyian eljuthatunk. Ezeken a fokozatokon átmenve
egyszer csak kinyílik előttünk egy
világ, Jézus feltámadásának világa.
Embernek lenni azt jelenti, érteni a feltámadott Krisztust, tehát hogy értünk
adatott, meghalt és nekünk az életet
elhozta. Mert a feltámadott Jézus úgy
jelenik meg, ahogy a tanítványok látták. Megtestesítette magában azt,
hogy a halál után van élet. Ő lefordítja,
megmagyarázza, és nekünk adja ezt a
hatalmas örömhírt, hogy most már mi
mindannyian húsvéti emberek lehessünk. Mert úgy hiszem ott a helyünk
János mellett, aki látott és hitt.
A naptárunkban már előre ott állt
a húsvét időpontja. A hitvallásainkban már számtalanszor elmondtuk a
mondatot: harmadnapon feltámadt a
halottak közül. Ma az üres sír mégis,
minket is megdöbbenteni akar. Megdöbben teni és rádöbbenteni arra,
hogy Jézus nem halott, nem élettelen, hanem feltámadt és él. Él és része, meghatározója, ura akar lenni a
mindennapjainknak. Ne a halott Jézus előtt tegyük tiszteletünket azzal,
hogy elmegyünk a templomba. Ne a
múlt egy darabkája legyen Jézus,
hanem halljuk meg mi is a megdöbbentő, mindenkit felrázó mondatot:
Az ÚR feltámadt, valóban feltámadt.
Örüljünk ma mindannyian!
Kutyej Pál Gábor
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HÍREK A BÉKÉSCSABAI EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUMBÓL

Feltűztük a szalagot…

Reneszánsz
nálunk is

Ebben a tanévben a Békéscsabai Evangélikus Gimnáziumban öt
végzős osztály van. Szalagavató ünnepségünkön Kesjár Katinka
11.D osztályos tanuló a szalagavatón így búcsúzott tőlük:
„Ma van az a nap, amikor megünnepeljük a pillanatokat – megállunk, hogy érezzük a napfényt, és saját szivárványt építünk. Ma van az a nap, amikor megünnepeljük a lehetőségeket, és nekivágunk saját kalandjainknak. Ma van az a nap, amikor élünk és nem aggódunk, amikor megünnepeljük az örömöt, amikor időt találunk álmainkra, és arra, hogy higgyünk a csodákban.”
Furcsa egy játék az élet... Bár nem szeretitek az első iskolai napokat felemlegetni, mégis harsány élménybeszámolót tartottatok, hogyan sikerült gólyaként
rögtön az első tanítási napon a márványlépcsőn orra esni, termek labirintusában
elveszni, vagy az iskola ebédlőjében tányérokat zúzni. És iskolánk vaskos rézkilincsét még meg sem említettem.
Viszont egy végtelennek tűnő matematikaóráról is kicsöngetnek egyszer. A reflektorok kigyúltak, a vakuk csattognak, és Ti – nagy gyerekek, vagy kis felnőttek –
a függönyök mögött az
izgalomtól kipirultan készültök életetek egyik
maradandó estjére. De
számotokra mit jelképez
ez a szalag? Talán valami
olyan titkot, amit csak a
végzősök éreznek, amit a tizenegyedikesek még nem tudnak megérteni. Olyasmi
ez, mint egy vonatos osztálykirándulás, mikor a sínek egyszerre elfogynak, mindenki leszáll, és onnantól fogva külön-külön gyalog folytatja útját.
Egyikőtök azt mondta, ha feltűzik a szalagot, végigsétál vele az utcákon, hiszen ez egy hatalmas büszkeség. Igen, most már végre ti lesztek a legnagyobbak.
Másokban megfogan a gondolat, hogy tanulni kéne már az érettségire. De
mindenkit rádöbbent, hogy ideje elindulni a végtelenbe, kézbe venni a sors
varázspálcáját, és berobbanni a számtalan lehetőségekkel bombázó nagybetűs
ÉLETBE. De előtte hátravan még valami. Nem, ez már nem az érettségi. Hátra
van a búcsúzás.
Búcsúzás az útitársaktól: barátoktól, tanáraitoktól, a folyosón fel-alá cikázó
ötödikesektől, a büfés nénitől, a hamisítatlan menzai dúródásoktól, a padban
felejtett puskáktól, azoktól a hamvas gimnáziumi évektől.
Ám Márai Sándortól tudjuk, hogy „búcsúzni jókedvűen, teli tüdőből harsogó
nevetéssel kell”, hiszen az általános iskola elhagyásakor hullatott könnycseppeket
elfeledtették a felejthetetlen középiskolai élmények. Hiszen örök törvény, csak
hinnünk kell benne, hogy „Árnyék mögött fény ragyog, nagyobb mögött még
nagyobb, amire nézek, az vagyok.”
Kedves 12.-esek és 13.-osok! Így búcsúzott tőletek a 11. évfolyam. Kívánunk nektek egy kárpátmedencényi szerencsét az érettségihez, és boldogságot az élethez! És,
ha a műsor végén meghajol az osztály és leengedik a függönyt, szorítsátok még sokáig egymás kezét!

Mátyás és a reneszánsz címmel a humán munkaközösség február 23. és 26.
között rendezvénysorozatot szervezett.
Jelmezes összejövetelünknek a Reneszánsz vigasság és „gazság” címet adtunk. Volt reneszánsz zene, tánc, párbaj, párok-próbák, reneszánsz randevú,
lovagi torna, lakoma...

Fotók a zajról
és a csendről

Az ember életében különleges helyet
foglalnak el a kiállítások. Minden alkalommal, amint elhaladunk a képek/
fotók/kiállítási tárgyak előtt átélhetjük
az alkotó izgalmát: vajon mit szól munkámhoz a néző/befogadó? Leginkább
akkor érint meg minket egy-egy ilyen
alkalom, ha a saját munkánkat látjuk
viszont a paravánokon, vagy szeretteink alkotásai kerülnek a kiállítótérbe.
Ezt az élményt élhettük át közösen. A
kiállításon a mozgóképkultúra-és médiaismeret tantárgy 2008/2009-es tanév első félévének projektjeiből készült
válogatást tekinthettük meg.
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Programok
a KIE-házban

Már nem a Tiéd,
de még nem a Miénk!

Nyitott Ház: Egy ajtó, mely nyitva áll előtted hétfőn, kedden, csütörtökön 14.30-18 óráig. Suli utáni lazulás barátokkal, tea, pinyó, kártya, társas, gitár, internet…
Sportkör: Mozdulj meg minden pénteken! 16.30-18.30-ig az
Evangélikus Gimnázium udvarán.
Bibliaóra felnőtteknek: péntek 18.30-tól.
Gitársuli: csak egy gitár kell és elhatározás. Szombat 14 óra.
FiFe (20+): Isten arcát keressük, nagy dolgokról beszélgetünk. Szombat 16 óra.
Ifjúsági Klub: Szombat este alkohol és füst nélkül, barátokkal 19 órától.

RAJTAD IS MÚLIK

PROGRAMOK ÁPRILISBAN:
Április 10-12-ig: Nyomkereső hétvége gyerekeknek,
Három nap alatt címmel. Passiótörténet és az üres sír.
Nyomkereső: Szokatlan élethelyzetek, melyek hasonlítanak a bibliai szereplők élményeihez. Játék, kaland, kreativitás, természetközelség. Merész igény, hogy Jézus nyomait
keressük. Cserkésztípusú találkozások.
Gyere el! Békéscsaba, Kinizsi u. 11.

Egy nagyszerű és kiaknázatlan lehetőség, hogy a személyi
jövedelem adód 1 %-át közhasznú szervezetek javára felajánlhatod. Ez az összeg már nem a tiéd, de az adóbevalláskor még rendelkezhetsz vele. Sajnos sokan elmulasztják ezt
a lehetőséget, így a forráshiányos civil szervezetek sok millió
forinttól esnek el.
Te most segíthetsz. A felajánlási lap (0853-D oldal) kitöltésével és az adó bevalláskor az előírt módon való beadásával
most a Békéscsabai KIE-nek adhatod ezt az összeget. Kérlek,
hogy biztasd erre barátaidat, rokonaidat vagy szüleidet is.
Adószámunk:

18370425-1-04
Tájékoztatni szeretnélek továbbá, hogy tartós adományozásra is van lehetőség. Ebben az évben a KIE titkár és egy
alkalmazott bérköltségeinek a fedezésére szeretnénk fordítani a tartós adományokat.
Segítségedet előre is köszönöm.
Szikora István, elnök

Kinek mondjuk mi Őt?
Elgondolkodtató kérdés, főleg, ha nem tudjuk
ki azok a mi és ki az Ő. Mi vagyunk a békéscsabai evangélikus gyülekezet ifjúsága, Ő pedig
Jézus. A jó pásztor, a gyógyító, az ács, a tanító, a
bíró, a fazekas, a főpap, a megváltó… De vajon
melyik? Esetleg mindegyik egyszerre? Ezekre a
kérdésekre kerestük a választ az elmúlt nyáron
telekgerendási ifi táborunkban.
A több mint ötven fiatal között voltak „régi motorosok”,
akik már hatodik alkalommal jöttek el, és voltak, akik most
fedezték fel a tábor jellegét, hangulatát. Így a táborlakók
életkora igen széles skálán mozgott, 15 és 25 év között. Ennek ellenére mindenki megtalálta a hangot a másikkal, s a
hét végére összekovácsolódtunk.
A hat év alatt témaként szerepelt már a Tízparancsolat,
volt már szerelem-szeminárium, boncolgattunk bibliai
alapú, tanulságos meséket, s idén a ”Kicsoda volt Jézus?„
kérdésre kerestük együtt a választ, válaszokat. A csoportok
vezetői most is táborvezetőnk, Kutyejné Ablonczy Katalin,
és lelkészeink, Kondor Péter, Kutyej Pál, Németh Mihály
voltak. Minden nap egyéni csendességünk után az előre
beosztott csoportokban beszélhettük meg kinek mit jelent
Jézus, megoszthattuk egymással gondolatainkat és feltehettük kérdéseinket. Amint maradt egy kis szabadidőnk,
játszottunk, beszélgettünk, együtt zenéltünk, énekeltünk.
A hét során bebizonyíthattuk, megmutathattuk tudásun-

kat, ügyességünket, kreativitásunkat is. Erre vetélkedő, illetve a Ki mit
tud? adott lehetőséget,
ahol az eszperente nyelven írt dalok, jól ismert
és új rap számok csendültek fel, megismerhettük az ugandai gatyavacok életmódját, és a lányok egy gésatánccal is
meglepték társaikat.
A hét végi egyéni értékelések során kiderült,
hogy mindenki gazdagabban tért haza, mint ahogyan érkezett. Újra vagy először
átérezhettük azt a szeretetbombát, ami ezt a tábort jellemzi.
Egy hétig együtt voltunk, egymásért voltunk. Új barátságok,
ismertségek köttettek, régiek erősödtek meg. Ismét megállhattunk egy pillanatra, mélyíthettük, frissíthettük az Istennel
való közösséget, újra gyerekek lehettünk.
Már csak néhány hónap, és megint megtörjük a telekgerendási épület és a falu csendjét. Várunk téged is!
LKG

Gyülekezetünk a világhálón
A Békéscsabai Evangélikus Egyházközség
honlapjának címe: http://bekescsaba.lutheran.hu
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Hírek, események
a gyülekezet életébõl
Adventi gyermekalkalmak
A karácsonyra való készülődés jegyében a Luther utcai Nagyteremben adventi koszorúkészítő, a jaminai gyülekezeti teremben pedig mézeskalács sütő
alkalmat tartottunk a gyermekeknek.
20 éves az Irodalmi Kávéház
December 6-án a Békéscsabai Keresztyén Ifjúsági Egyesület jubileumi
műsorral ünnepelte az Irodalmi Kávéház 20. évfordulóját. Versmondással a
Csabai Színistúdió növendékei, könnyűzenei klasszikus számok előadásával
Hajtman Ildikó és Szák Kocsis Péter
léptek fel. „Élet a Bibliában – Biblia az
életben” címmel Szeverényi János evangélikus missziói lelkész mondta el gondolatait. A kávéházi szünetben Berki
Zita és Krajcsovszki Tamás festményeiből készült kiállítást tekinthették meg a
résztvevők.
Városvédő Esték
A Békéscsabai Városvédő és Városszépítő Egyesület „Városvédő Esték”
sorozatának 2008. évi záró rendezvényére egyházunk presbiteri termében
került sor. A jelenlévők Kovács Pál ny.
lelkész és Németh Mihály lelkész egyegy előadását hallgathatták meg a
„Biblia évében” a Szentírásról. Ezt követően előbb a Nagytemplomot, majd
a Kistemplomot tekintették meg az
érdeklődők. A bátrabbak kistemplomi
toronytúrán is részt vehettek.
Karácsonyi Koncert
December 16-án este a Kistemplomban karácsonyi ünnepi koncertre került
sor, melyen az Evangélikus Gimnázium és Gyülekezetünk Vegyeskara is
fellépett Kutyejné Ablonczy Katalin
karnagy vezényletével.
Karácsonyi Szociális Ebéd
Advent utolsó szombatján egyházközségünk közel 300 rászorulót segített azzal, hogy az Evangélikus Kollégiumban részükre karácsonyi ebédosztást szervezett.
Itáliai ösztöndíjas beszámolója
December 22-én, a hétfői bibliaóra
keretében Kruchió Zsuzsanna, békés-

csabai teológusunk tartott vetítettképes beszámolót olaszországi ösztöndíjas tanulmányairól.
Ökumenikus Imahét
Január harmadik hetében városunkban is megtartottuk az Ökumenikus
Imahét alkalmait a Krisztushívők egységéért. Az öt felekezet (római katolikus, református, baptista, román ortodox és evangélikus) részvételével lezajlott imahét evangélikus templomainkban tartott istentiszteletein Szigeti
Antal katolikus, Kiss Tibor Péter és
Csiszár István baptista lelkészek hirdették Isten igéjét.
Farsangi fánk szeretetvendégség
Február 15-én, farsangi fánk szeretetvendégséget tartottunk a jaminai
gyülekezeti házban. Műsorral a jaminai
konfirmandusok, igehirdetéssel Nagy
Zoltán lelkész szolgáltak.
Nők imanapja
Március első péntekének délutánján
a református gyülekezeti teremben női
ökumenikus imanapra gyülekeztek
össze gyülekezeteinkből a lányok,
asszonyok. Isten igéjét Dorn Réka lelkésznő hirdette a Nők Ökumenikus
Világimanapja alkalmából.
Teológus szupplikáció
Böjtben a 4. vasárnapon Agod Anett
szegedi és Károlyfalvi Zsolt orosházi
teológusok prédikáltak templomainkban, kérve gyülekezetünk tagjainak
imádságait és adományait a lelkészképzés céljaira.
Jótékonysági koncert
Március 28-án a Joy Gospel Musik
keresztyén könnyűzenét játszó együttes koncertjére került sor Kistemplomunkban. A jótékonysági, – lemezbemutató – koncert fővédnöke, Vantara
Gyula, városunk polgármestere volt.
/A híranyag a 2008. december 1. és 2009.
március 31. közötti időszakot öleli fel/

Tóth József

Ha
Ha azzal vádolnak, hogy régen nem élsz
Hivatkozz a napsugarakra
mik testeden megtörve üdvözülnek.
Ha azzal vádolnak, hogy nem jól szerettél
Hívd a kereszt alá őket,
hogy hallják a reccsenést
a csont s az ín roppanását
S ha jeges rémület hasít szívükbe
S térdre löki őket a kétségbeesés
Mond nekik vigaszként:
Azóta a szög is értük él.

Húsvétról
a fiatalok szemével
A Húsvét az egyik legkülönlegesebb
alkalom az évben. Mindenki óriási várakozással tekint a nagy ünnep elé, de
mindenki más miatt tartja fontosnak,
mindenki másképp éli meg Jézus feltámadását. Számos érzés kavarog bennem, bennünk, éppen ezért voltunk kíváncsiak, hogy mit jelent ezen esemény
az evangélikus fiatalok számára!

• Jézus élet és halál ura.
• Kegyelem, ajándék, békesség és
mindezek összefoglalója: Jézus!
• Olyan szeretet, amire csak Ő
képes, amit önmagam nem tudok
megformálni, érezni, átadni. Ennek a szeretetnek a kinyilatkoztatása, annak a szeretetnek az érzése, amelynek átadásáért nap, mint
nap küzdünk, mert emberek
vagyunk!
• Jézus feltámadt a sírból. Ez a legnagyobb ajándék !
• Győzelem, élet és a felfoghatatlan…
Kovács Dávid
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Istentiszteletek, bibliaórák Szókereső gyerekeknek

Újkígyóson az evangélikus templomban minden hónap első
és harmadik vasárnapján, Nagypénteken; Húsvét, Pünkösd,
Karácsony első napján délelőtt 10 órakor – július, augusztusban
délután 3 órakor, Óév este délutánján 2 órakor.

A HÚSVÉT ÜZENETE JÉZUSRÓL
Az alábbi szavakat húzzátok ki a táblázatból. A szavak
vízszintesen, függőlegesen vagy átlósan bújnak meg. A megmaradt betűket fentről lefelé folyamatosan összeolvasva egy
Jézusról szóló alapigazság kerül elő.
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Kétsopronyban az Általános Iskolában július és augusztus
hónapok kivételével minden hónap második vasárnapján, Húsvét,
Pünkösd, Karácsony első napján délelőtt ½ 9-kor.
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Telekgerendáson az evangélikus templomban minden vasárnap, Húsvét, Pünkösd, Karácsony első napján, Újév napján
délelőtt 10 órakor, Szenteste és Óév este 17 órakor.
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Szabadkígyóson a római katolikus templomban július és
augusztus hónapok kivételével minden hónap első vasárnapján,
Húsvét, Pünkösd, Karácsony első napján délután 2 órakor.
Csabaszabadiban a volt Általános Iskola épületében július
és augusztus hónapok kivételével minden hónap második vasárnapján délután 2 órakor, Húsvét, Pünkösd, Karácsony első napján délután 3(!) órakor.
Fényesen az evangélikus temetőkápolnában július és augusztus hónapok kivételével minden hónap harmadik vasárnapján, Húsvét, Pünkösd, Karácsony első napján délután 2 órakor.
BIBLIAÓRÁK
Békéscsabán az Evangélikus Szeretetotthonban minden
csütörtökön délelőtt 1/2 9 órakor.
Békéscsabán a Fília Szeretetotthonban július és augusztus
hónapok kivételével, általában a hónapok első szombatján délután 2 órakor.
Békéscsabán az Életfa Nyugdíjasházban július és augusztus
hónapok kivételével, általában a hónapok első szombatján délután ½ 4-kor.
IFJÚSÁGI ALKALMAK
Békéscsabán, a Luther utcai gyülekezeti központban szombatonként 16 órától „Ifi”-re várjuk a gimnazistákat. Szombatonként
18 órától pedig Fiatal Felnőtt Ifit tartunk a 20 éven túliaknak a KIE
Kinizsi utcai központjában.
VÁROSI ISTENTISZTELETEK, BIBLIAÓRÁK
Istentisztelet Békéscsabán a belvárosi és jaminai templomainkban vasárnaponként 8:45-től szlovák, 10 órától magyar
nyelven. Ünnepnapokon és a hónapok első vasárnapján úrvacsorás
istentisztelet.
A Luther u. 1. szám alatti gyülekezeti teremben hétfő reggelenként 8 órától szlovák nyelvű könyörgést tartunk. Ugyanitt
hétfő esténként 1/2 5-től imaórát, 5 órától Bibliaórát tartunk. A
Bibliaórák témája 2008-ban: A Zsoltárok könyve - válogatott
zsoltárok magyarázata.
A Luther utcai kisteremben kedd-csütörtök-szombat-vasárnap esténként 6 órakor kezdődik az esti magyar nyelvű istentisztelet. A jaminai gyülekezeti teremben kedd délutánonként 5 órától tartunk esti istentiszteletet.

AKARATOD
ÁMULDOZIK
ANGYALHAJ
ÁRADOZÓ
BÉKÍTÉS
BOLDOG
CSODÁL
DICSŐSÉGES

ELÁZÁS
ELKÍSÉR
ELŐJÖN
ÉRDEKLŐDIK
GÁBRIEL
IKER
KIVISZ
MAGASZTALÓ

MEGRENDÜL
NIKODÉMUS
NÓGAT
OLDOZ
ÓSZÖVETSÉG
TENGEREK
TIZED
ZENE

Ajánlja adója 1 százalékát!
Szolgálatunkhoz, közérdekű feladatvállalásunkhoz szívesen fogadjuk támogatóink 1%-os felajánlását.
Magyarországi Evangélikus Egyház 0035
Adója másik 1%-ával támogassa a Békéscsabai Evangélikus Gimnázium oktató, nevelő munkáját.
A kedvezményezett adószáma és neve:
18370085-1-04
A Békéscsabai Evangélikus Gimnáziumért Alapítvány
Csabai Erõs Vár – Békéscsabai Evangélikusok Lapja
Megjelenik évente kétszer
Kiadja: Békéscsabai Evangélikus Egyházközség
Szerkesztette: Szegfû Katalin
Tördelés: PowerDesign
Nyomtatásért felelõs: Zahorán György

KÉSZÍTETTE: FÜZESI JUDIT, GERENDÁS-CSORVÁSI LELKÉSZNŐ

ISTENTISZTELETEK A SZÓRVÁNYOKBAN
Mezőmegyeren az evangélikus imaházban július és augusztus hónapok kivételével minden hónap első és harmadik vasárnapján, Nagypénteken, Húsvét, Pünkösd, Karácsony első napján
délelőtt ½ 9-kor, Óév este délutánján 2 órakor.

