2010. Pünkösd

Lélek-jelenlét
„A LÉLEK MEGELEVENÍT” /2KORINTUS 3,6/
Gépek és automaták világában
élünk. Aligha találunk olyan háztartást, melyben ne lennének háztartási
gépek, vagy – különösen városokban –
olyan intézményt, utcasarkot, ahol ne
lenne kávéautomata vagy pénzváltó
automata. Elképzelni se tudjuk azt az esetet, amikor minden gép és automata felmondja a szolgálatot. Vajon mihez
kezdenénk? Minden bizonnyal
tehetetlenül és tanácstalanul
állnánk a hihetetlen tény elõtt.
A gépet és automatát azért
találták fel, hogy az embert
segítse. De közben valami kísérteties szerepcsere történhet. A
gépek és automaták urunkká
lehetnek, és a maguk képére
formálhatnak minket: mintegy
„embergéppé” vagy „gépemberré” válhatunk. Jó régen
Cicerónak az volt a véleménye,
hogy a rabszolga csupán szerszám. Több száz évvel késõbb,
bizony, szabad emberként sokszor azon kapjuk magunkat,
hogy csupán apró láncszem, kis
fogaskerék vagyunk egy hatalmas gépsorban.
József Attila a maga zsenialitásában meglátta az automata ember kísértetét. Versében
leírja, hogy „föl, föl a magasságig repülõgépeket hajigálunk...mozdonyokkal korcsolyázunk
messze földre, és kantárt holnap elektromos hajókból dobunk a sörényes,
üvöltõ tengerekre.” Majd kérdések
sorát teszi fel kétségbeesetten: ”De
emberek, emberek! Ki venné újból
észre, hogy le kell sikálni asztalainkat,

ki mondaná meg az asszonyoknak,
hogy kisöpörhetik a szomorúságot, ki
ültetne kerteket szemünkbe, ki verné
föl lelkünkben a lelket?”
Van-e esélyünk arra, hogy emberek
maradjunk egy gépies világban, s

lélekben gazdag emberek legyünk?
Olykor igyekszünk lelket verni másokba, máskor mi szorulunk rá arra, hogy
valaki lelket verjen belénk. Mégis! Pál
apostol szavai adják meg nagy kérdésünkre a választ: a Lélek elevenít meg.
Isten szent Lelke, aki az elsõ pünkösd-

kor szállt alá a földre, s akit – mint
vigasztalót, bátorítót és pártfogót –
mindenkor segítségül hívhatunk.
Amikor valaki egy váratlan és kritikus
helyzetben higgadt marad, és az adott
helyzetnek megfelelõen cselekszik, azt
szoktuk mondani: megõrizte
lélekjelenlétét. Életünk sok-sok
váratlan helyzetében valóban
szükség van lélekjelenlétünkre.
Pünkösd ünnepe hirdeti, hogy
megadathat nekünk egy másfajta lélekjelenlét: Isten szent
Lelkének jelenléte. Akár úgy,
hogy könnyedén lebeg életünkben, ahogyan a teremtéskor
lebegett a vizek felett. Akár
szellõként, amely fúj, ahová
csak akar, és egészen váratlan
pontokon érinti meg életünket.
Akár viharként – amint az elsõ
pünkösdkor – hirtelen változást
és tisztulást hozva életünkbe.
Visszacsatolva elmélkedésünk kiindulópontjához, feltehetjük a kérdést. Egy gépies
világban gépek akarunk lenni
vagy emberek? Válaszunk nem
lehet más, mint az, hogy
emberek akarunk lenni. Sõt,
jézusi emberek. Mert Isten
szent Lelke nem csak emberré,
hanem jézusi emberré formálhat minket. Olyan emberré,
akinek Jézus a modellje és
Jézus a szobrásza. Olyan emberré, akiben
szeretet lakik – aki egyazon pillanatban
nyitott Isten felé és mások felé.
Ehhez kérjük a Szentlélek erejét.
Veni Creator Spiritus! Jöjj, teremtõ
Szentlélek! Ámen.
Péter Attila, lelkipásztor
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Húszéves a Békéscsabai Evangélikus Vegyeskar

A békéscsabai evangélikus gyülekezet
történetében idõszakosan mindig szolgált énekkar, de 1989 szeptemberében
Sutyinszki János karnagy vezetésével alakult meg az a kórus, amely azóta folyamatosan, kihagyások nélkül mûködik,
és tagjai között most nem is egy olyan
kórustag énekel, aki a kezdeteknél is ott
volt. Az énekkar élére 1993 szeptemberétõl Halász Annamária került, õ négy

nyük az Evangélikus Nagytemplomban. Több olyan koncerten is énekeltek, amely a város szervezésében és felkérésére valósult meg városi énekkarok
részvételével, pl.: Beethoven: IX. szimfónia, Fauré: Requiem, Kodály Zoltán:
Ének Szent István királyhoz. Békéscsaba testvérvárosaiban énekeltek kórusfesztiválon, kórustalálkozókon (Székelyudvarhely, Trencsén). A várost

Jó visszatekinteni az eltelt idõszakra,
amelyet Isten áldása kísért. Minden esztendõben csatlakoznak új énekesek, most
45 fõvel mûködik a kórus, ha mindenki
énekel. Állandó munkatársunk Alföldi
Csaba, a békéscsabai gyülekezet kántora,
aki színvonalasan és készségesen segíti az
énekkar szolgálatait.
A kórus igazi közösség, amely a szervezett kirándulások alkalmával még jobban
összeforr. Évtizedes barátságok alakultak
ki, és reméljük erõsödnek, szilárdulnak az
együtt töltött esztendõk alatt.
Miért élmény az éneklés egy énekkarban? Mert együtt küzdünk meg a darabokkal, együtt izgulunk, közösen csendesedünk el minden szolgálat és szereplés elõtt imádságban kérve Isten áldását.

éven keresztül dolgozott a kórussal. Jelenleg Kutyejné Ablonczy Katalin a karnagy, aki 13 éve vezeti a gyülekezet vegyeskarának szakmai munkáját.
A kórus ezidõ alatt kétszer is részt vett
az Éneklõ Magyarország Kórusminõsítõ
Versenyen, amelyen mind a két alkalommal „Arany dicsérettel” minõsítést kapott.
A jubileum évében, 2010 novemberében
lesz a következõ ilyen megmérettetés.
Az énekkar minden héten kedden próbál 17.00–18.30-ig. Repertoárjukban egyházi és világi darabok egyaránt szerepelnek, fõleg magyar, szlovák és latin nyelven.
Békéscsabán õk szervezik az immár
hagyománnyá vált Ádventi Hangversenyt, amelyen a város kórusai együtt
adnak koncertet immár 10 éve. Állandó színfolt a város életében a tanév
végén megtartott Évadzáró Hangverse-

rendszeresen képviselik az országos
szlovák kórustalálkozókon minden esztendõben (pl.:Budapest, Püspökhatvan, Szügy, Pilisszentkereszt, Zirc).
Meghívást kaptak Piliscsabára is, az
Egyházi Kórusok Találkozójára.
A gyülekezet erdélyi testvéregyházába
is gyakran utaznak kórustalálkozóra,
amelyet Sepsiszentgyörgyön szerveznek
minden évben a Cantate vasárnapjához
tartozó hétvégén.
Nagy élmény számukra, ha más felekezet énekkaraival együtt énekelhetnek.
Ilyen alkalom volt a többször is elõadott
Esterházy Pál: Harmonia Caelestis-e a
Békéscsabai Református Gyülekezet
Énekkarával (pl.: Tatabánya, Pilis, Békéscsaba, Magyarbánhegyes), vagy a Határmenti Kórus és Karnagykurzuson való
részvétel a baptista énekkarral.

Együtt veszünk levegõt, együtt mondjuk
a szavakat, és a legfontosabb, hogy az
egyéni hangok forrnak össze harmóniába, attól dobban meg közösen a szív. Kórusként csak együtt tudunk létezni, külön-külön sohasem. Az Istenrõl szóló bizonyságtételek éneklése közben megerõsödhetünk hitben, átélhetjük a szolgálat örömét, életcélt kapunk. Kell
ennél több?
A békéscsabai evangélikus egyház támogatta kezdetektõl a kórust, ezúton is szeretnénk megköszönni a sok segítséget, amely
nélkül sokkal nehezebben léteznénk.
Hálát adunk Istennek a Békéscsabai
Evangélikus Vegyeskar 20 évéért, annak
minden szépségéért, öröméért. Õ adjon
erõt és dalos kedvû énekeseket a munkához, áldást az elkövetkezendõ szolgálatokhoz!

Kedd 17 óra: „Szeretettel köszöntelek Benneteket. Kezdjük a próbát. Álljatok fel és egymás mögött állva, masszírozzátok meg az
előttetek álló vállát! …Csere… Mendegél a mandarin…” Ez lehetne bármelyik kórustag naplójában, hiszen 20 éve minden héten
próbát tartanak a Luther utca 1. szám alatt: A Békéscsabai
Evangélikus Vegyeskar idén ünnepli 20 éves születésnapját.
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Konfirmáció 2010.
Minden évben gyülekezetünk kiemelkedõ eseménye a konfirmáció ünnepe. A közel egy tanéven keresztül tartó konfirmációi
felkészítés során 30 gyermek ismerkedett meg egyházunk alapvetõ tanításaival: a Miatyánk felépítésével, a Tízparancsolat
magyarázatával és az Apostoli Hitvallás hitágazataival.
A konfirmandusok végleges létszáma
három csoportból tevõdött össze: az
úgynevezett gyülekezeti csoportból, akiket Kondor Péter esperes készített fel
szombat délelõttönként; illetve két gimnáziumi hittancsoportból, akik heti két
hittanórában foglalkoztak a hatodik
évfolyam tanmenetének megfelelõen
Luther kátéjával, Kovácsné Galó Éva és
Szigeti Katalin hitoktatók vezetésével.
Az elsajátított ismeretek és a hitbeli
megerõsödés eredményeképpen a konfirmandusok nyíltan tettek vallást
hitükrõl 2010. április 25-én a Békés-

csabai Kistemplomban, saját családtagjaik és gyülekezetünk elõtt. A
virágba öltöztetett templom és a bevonuló fiatalok egységes fehér ruhája
hangsúlyozta az ünnep egyediségét és
egyszeriségét. Ezen az ünnepi istentiszteleten személyes bizonyságtételüket
követõen a gyerekek gyülekezetünk
nagykorú tagjaivá váltak, és részesültek az Úrvacsora szentségében.

Kondor Péter esperes igehirdetésében, az Istenbe vetett hit megõrzésének és megerõsödésének fontosságát
helyezte a konfirmálók szívére. Ehhez
alapot és erõt nyerhetnek a konfirmandusok azokból az áldásokból, amelyeket személyesen kaptak az oltár elõtt.
Járjanak elõttük példával azok az 50
és 60 éve konfirmált testvérek, akik a
tavalyi jól sikerült, hagyományteremtõ
konfirmandus találkozó után, ez évben
április 17-én hálaadó istentiszteletre és
testvéri beszélgetésre gyûltek össze a
Kistemplomban, majd a gyülekezeti

házban. A találkozón egyházközségünk
lelkészei jelenlétében elevenedtek meg
a régi események, és kerültek elõ fényképek, valamint féltve õrzött konfirmációi emléklapok.
Hálatelt szívvel gondoljunk tehát
fiatal testvéreinkre, hordozzuk õket
imádságban, hogy maradjanak közösségben Istennel és egymással!
Szigeti Katalin

TÚRMEZEI ERZSÉBET

Csak egyet,
Uram!
Ne gazdagságot.
Szebb szûkösen és
szebb kegyelembõl!
Ne hosszú életet.
Egyetlen perc is
éveket érhet,
ha Te megáldod.
Csak egyet, egyet!
Csak égõ szívet!
Csak égi lángot!
Pünkösdi szívet.
Úgy dobog az, mint
pergõ dobok, ha
riadót vernek.
Töri a zárat:
ki a viharba,
úttalan útnak,
dühös tengernek!
Szíveket nyerni,
világot venni,
minden bálványnak
harcot üzenni,
tengeren túl és
tengeren innen...
Elõre, mindig
elõre menni!
Árvízi hajós:
evezni bûnök,
nyomorok, könnyek
zavaros, szennyén
életet mentve,
elmerülõknek
kereszt kegyelme
titkát jelentve.
És ha közönynek
hidege ér is
fagyos dermesztõn,
mégis lobogni,
mégis elégni
mennyei lánggal:
életet nyerõn,
életet vesztõn.
Pünkösdi szívet!
Pünkösdi szívet!
Felér az, Uram,
garmada kinccsel,
évek sorával.
Csak egyet kérek:
pirosan égõ,
pünkösdi szívet!
Négy szelek felõl
Törj elõ, Lélek!
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Hírek, események
a gyülekezet életéből
2009 decemberi rendezvények: 15-én
karácsonyi hangverseny a békéscsabai
kórusok szolgálatával, az adventi vasárnapokon gyertyát gyújtottunk a Korzó
téren, míg 17-én a Trefort Ágoston fiúkórus karácsonyi koncertezett nálunk.
Az új évben január 17-24. között lelkészeink és gyülekezetünk tagjai is
részt vettek az ökumenikus imaház
eseményein.
Február 7-én „Farsangi fánk délután”, azaz szeretetvendégség zajlott
Jaminában.
A Phaedra Közéleti Központban február 13-án megrendeztük az I. Békéscsabai Evangélikus Bálat.
Március 5.én az Ökumenikus Világimanap alkalmából ökumenikus istentisztelet volt Jaminában.
A Magyar Rádió Kossuth adója a
Kistemplomból közvetítette a vasárnapi
istentiszteletet március 14-én.

Március 28-án a Fóti Evangélikus
Kántorképzõ Intézet Mandák Kórusának szolgált a Jaminai templomban, a
vasárnap délelõtti istentiszteleten.
Április 16-18. között megtartottuk a
„Teleki Családi Napok” elnevezésû rendezvénysorozatot.
Ötven és hatvan éve konfirmáltak
találkozója zajlott a Luther utcai gyülekezeti teremben április 17-én.
Április 19-én a Chopin kórus minõsítõ
hangversenye volt a Kistemplomban.
Május 8-án kórustalálkozó zajlott a
Kistemplomban, a „Cabianska ruzicka”
vegyeskar megalakulásának 15 éves évfordulója alkalmából.
Május 15-én a gyülekezetbôl többen
részt vettek a Déli Egyházkerület
Missziói Napján, Bonyhádon.
Békéscsabai Evangélikus
Egyházközség
5600 Békéscsaba, Luther utca 1.
Telefon:+36-66/322-162

SZENT-GÁLY KATA

Tudsz-e úgy
szeretni?
Tudsz-e úgy szeretni, ahogy én szerettem?
Reszketni, remegni az Olajfa-kertben?
Elhagyatva lenni, egyedül a bűnnel?
Szemben a Halállal, szemben a közönnyel?
Adnád-e kezedet szorító kötélnek?
Arcodat a gúnynak, lenéző köpésnek?
Tudsz-e mellém állni fojtogató csendben?
Az ostorozásnál eltakarnál engem?
Tudsz-e úgy szeretni, ahogy én szeretlek?
Tudsz-e tűrni értem, hordani keresztet?
Roskadva, remegve, föl, egész a célig?
Akkor is, ha szíved ezer sebből vérzik?
Tudod-e karodat szélesre kitárni?
Az egész világért áldozattá válni?
És tudsz-e pihenni úgy a kereszten,
hogy örvendezz rajta: mindig ezt kerestem?
Tudsz-e mellém hágni? A helyembe lépni?
Magadat feledve életemet élni?
Egészen eltűnni, elmerülni bennem?
Tudsz-e úgy szeretni, ahogy én szerettem?

Ajánlja adója
1 százalékát!
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
A Békéscsabai Evangélikus
Gimnáziumért Alapítvány

Kreatív
műhely indult
Egy hely, ahol az alkotással felszínre
törnek a vágyaink, álmaink. Kreativitásunkkal kifejezhetjük önmagunkat,
nagyszerûségünket, szeretetünket, magunk és mások felé. Olyat alkothatunk,
amilyenre csak a szívünk vágyik, élvezhetjük, ahogy álmaink valóra válnak.
Oldott hangulatban megismerhetjük
egymást, tanulhatunk egymástól. A kreatív alkotás fõ feladata, hogy olyan állapotba hozza testünket és lelkünket, ahol
nem betegszik meg, nem torzul el. Itt az
a fontos, hogy érezz, szeress és élj! Elsõsorban ember légy, s csak azután mûvész. A szabadság és a szépség felé visz az
út, amelyen elindulunk, melyen a tiszta
és õszinte szeretet hajtja lépteinket. Sokféle technikát kínálunk kéthetente
14:30-tól. Érdemes kipróbálni.
Aktualitások a honlapon:
http://www.kie.hu/bekescsaba/kreativ.
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Magas rangú kitüntetés
a tiszteletbeli felügyelőnek
A Déli Evangélikus Egyházkerület elnöksége Prónay Sándor emlékplakettel tüntette ki
gyülekezetünk tiszteletbeli felügyelőjét, Dr. Szeberényi Andort, az Evangélikus Egyházban
végzett kimagasló tevékenységéért. Az emlékplakettet a
Bonyhádon rendezett egyházkerületi missziói napon vehette
át felügyelő úr, május 15-én,
a következő méltatás mellett:
Dr. Szeberényi Andor 36 évet dolgozott közlekedés-igazgatási szakterületen
Békés megyében. A közlekedési hatósági
feladatok átszervezése kapcsán 1991-ben
a Békés Megyei Közlekedési Felügyelet
alapító igazgatója lett. Hivatali munkáján
túlmenõen a Közlekedéstudományi
Egyesület Békés Megyei Területi Szervezetének elnöke, az Egyesület örökös tagja, a közlekedéshatósági szakterület elismert szaktekintélye.
A Békés Megyei Vagyonátadó Bizottság elnöke, valamint számos társadalmi
szervezet vezetõje és tagja. Hivatali és társadalmi feladatainak ellátását mindig
szolgálatnak tekintette. Tevékenységéért
számos állami kitüntetés és elismerés birtokosa, 1997-ben a Magyar Köztársasági
Arany Érdemkeresztet, 1998-ban Baross
Gábor díjat vehette át. 2003-ban Békés
Megyéért díjat kapott, valamint a Magyar
REMÉNYIK SÁNDOR

Pünkösdi
szomorúság
A Lélek ünnepén
A Lelket lesem én.
A Lelket, amely több mint költemény.
A Lelket, amely sosem volt enyém.
A Lelket, amely sosem lesz enyém.
A Lélek ünnepén
Szomorún zendül egyetlen igém:
”Hogy születhetik újjá, aki vén?”

Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjét
Mádl Ferenc köztársasági elnök úrtól.
A Közlekedéstudományi Egyesületben
végzett szervezõ munkáját Széchenyi
Emlékplakettel, kimagasló tudományos
munkáját Jáky József díjjal ismerték el.
A közlekedés emberi tényezõinek
vizsgálata terén országos jelentõségû
munkát végzett.

Evangélikus egyházi pályája a kiváló
õsök, a dédnagyapa, a csabai püspök,
Szeberényi Gusztáv; valamint a nagyapa,
Szeberényi Lajos Zsigmond esperes nyomán, méltó utódjukként a Békéscsabai
Evangélikus Egyházközséghez köti. A
Békéscsabai Evangélikus Gimnázium
újraindítása és élete, az elsõ perctõl kezdve szívügye. A kezdetektõl, 1993-tól a
gimnázium igazgató tanácsának aktív
tagja, meghatározó személyisége.
Bölcsessége, vezetõi tapasztalatai segítettek a legnehezebb idõkben jó döntéseket
hozni, hogy az intézmény régi jó híréhez
méltóan, immár legnagyobb oktatási

intézményünkként tölthesse be oktató,
nevelõ szolgálatát Békéscsaba, a régió és
egyházunk javára. Felkarolta az iskola
törekvéseit, segítette az arculatformálást,
az új intézmény részek indítását. A
Békéscsabai Evangélikus Gimnázium,
Mûvészeti Szakközépiskola, Kollégium
és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
Öregdiákok Baráti Körének elnökeként
számtalan módon gazdagította az iskola
életét. Segítségével és munkájával jelenhettek meg könyvek, újságok, kiadványok, és tették színesebbé visszaemlékezések, kiállítások az ünnepségeket.
1995-tõl 2008-ig a Békéscsabai Evangélikus Egyházközség felügyelõje. Szolgálatát nemcsak a gyülekezet, de az
egész város megbecsülésével végezte.
Köztiszteletben álló, hiteles emberként
állt mindig a gyülekezet és annak vezetõ
testületei elõtt, képviselte az egyházközséget. Meghatározó gondolatai, békességre törekvõ iránymutatása nagyban hozzájárult a gyülekezet életének
fejlõdéséhez. Igyekezett megteremteni a
biztos feltételeket, hátteret a lelkészi szolgálat elvégzéséhez. Munkássága alatt
megújulhatott egyházi épületeink többsége. A Békéscsabai Evangélikus Szeretetotthon igazgató tanácsának tagjaként, hosszú ideig elnökeként segítette
az intézményes szeretetszolgálat építését. 2009-tõl az egyházközség tiszteletbeli felügyelõjeként is, a régi áldozatkészséggel segíti a gyülekezet életét.

Pünkösd
ünnepe

Felhívás az
olvasókhoz

A húsvét utáni ötvenedik napon,
így ebben az évben május 23-án, vasárnap ünnepli a keresztény világ a
Szentlélek eljövetelét és egyben az egyház megalapítását, azaz pünkösd napját, amit a keresztény egyház születésnapjának is tekinthetünk. Miután húsvét változó idõpontú ünnep, így pünkösd is évente eltérõ vasárnapra esik.
Jövõre például csak június 12-én lesz.

A Csabai Erõs Vár szerkesztõje és
segítõi örömmel várják olvasóinknak
a húsvéti, pünkösdi vagy a karácsonyi ünnephez köthetõ verseit, rövidebb írásait, gyerekek rajzait a
következõ lapszámok színesítéséhez.
A kéziratok és rajzok, továbbá az
esetleges témaötletek leadhatók a
Lelkészi Hivatalban, annak nyitvatartási rendje idejében, vagy bármelyik lelkésznek. Köszönjük.
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Istentiszteletek, bibliaórák
Istentiszteletek a szórványokban:
Mezõmegyeren az evangélikus imaházban július és augusztus hónapok
kivételével minden hónap elsõ és harmadik vasárnapján, Nagypénteken; Húsvét,
Pünkösd, Karácsony elsõ napján délelõtt
1/2 9-kor, Óév este délutánján 2 órakor.
Újkígyóson az evangélikus templomban minden hónap elsõ és harmadik
vasárnapján, Nagypénteken; Húsvét,
Pünkösd, Karácsony elsõ napján délelõtt
10 órakor – július, augusztusban délután
3 órakor, Óév este délutánján 3 órakor.
Kétsopronyban az Általános Iskolában július és augusztus hónapok kivételével minden hónap második vasárnapján, Húsvét, Pünkösd, Karácsony elsõ
napján délelõtt 10 órakor.
Telekgerendáson az evangélikus
templomban minden vasárnap, Húsvét, Pünkösd, Karácsony elsõ napján,
Újév napján délelõtt 10 órakor, Szenteste és Óév este 17 órakor.
Szabadkígyóson a római katolikus
templomban július és augusztus hónapok kivételével minden hónap elsõ
vasárnapján, Húsvét, Pünkösd, Karácsony elsõ napján délután 2 órakor.
Csabaszabadiban, a volt Általános
Iskola épületében július és augusztus
hónapok kivételével minden hónap
második vasárnapján délután 2 órakor.
Fényesen az evangélikus temetõkápolnában július és augusztus hónapok
kivételével minden hónap harmadik
vasárnapján, Húsvét, Pünkösd, Karácsony elsõ napján délután 2 órakor.

Bibliaórák:
Békéscsabán az Evangélikus Szeretetotthonban minden csütörtökön
délelõtt 1/2 9 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 1/2 4-kor.
Ifjúsági alkalmak:
Békéscsabán, a Luther utcai gyülekezeti központban szombatonként 15 órától az
általános iskolásokat, 16 órától a gimnazistákat és az idõsebbeket várjuk “Ifi”-re.
Városi istentiszteletek, bibliaórák:
Istentisztelet Békéscsabán a belvárosi
és jaminai templomainkban vasárnaponként 8:45-tõl szlovák, 10 órától magyar
nyelven. Ünnepnapokon és a hónapok
elsõ vasárnapján úrvacsorás istentisztelet.
A Luther u. 1. szám alatti gyülekezeti teremben hétfõ reggelenként 8 órától szlovák nyelvû könyörgést tartunk.
Ugyanitt hétfõ esténként 1/2 5-tõl
imaórát, 5 órától Bibliaórát tartunk. A
Bibliaórák témája 2009-2010-ben: Pál
apostol az Apostolok Cselekedeteirõl
szóló könyv alapján.
A Luther utcai kisteremben vasárnapkedd-csütörtök-szombat esténként 6 órakor kezdõdik az esti magyar nyelvû istentisztelet. A jaminai gyülekezeti teremben
kedd délutánonként 5 órától tartunk esti
istentiszteletet.

Egyházi oldalak a világhálón
Egyházközségünk honlapjának címe:

http://bekescsaba.lutheran.hu
Az Evangélikus Egyház honlapja: www.evangelikus.hu
A Déli Egyházkerület honlapja: http://del.lutheran.hu

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.
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Igazi norvég lendület

Április 7-e és 11-e között a Békéscsabai Keresztyén Ifjúsági
Egyesület és a Békés Megyei IBSEN Nonprofit Kft. Kulturális
Irodája szervezésében tíz fiatallal érkezett városunkba a Ten Sing
Norvégia (TSN). A Keresztény Ifjúsági Egyesület nagy várakozással a szeminárium elé, már hetekkel az esemény előtt elkezdődött
a szervezés, hiszen mindenki egy lendületes, fiatalos csapatot várt
a messzi Norvégiából.
Mint új tenszinges, én is izgatottan
vettem részt a készülõdésben, mert mozgalmas pár nap elõtt álltunk. Nem kellett csalódnunk, már az elsõ órákban
érezhetõ volt, hogy nagyszerû idõtöltés
vár a ránk. Érkezésük napját úgynevezett
„magyar esttel” zártuk, ahol a közösségi
játékok, magyar tánc és dalok mellett
igazi magyar gulyás került az asztalra, az
áhítatot pedig egyik vezetõnk, RébeliSzabó Zsolti tartotta. A következõ nap
igazán lendületesre sikerült. A Békéscsabai Evangélikus Gimnáziumban sor
került a TSN elsõ itteni iskolakoncertjére, majd délután két szabadtéri fellépéssel próbálták bemutatni, hogy mi az
eredménye annak a munkának, amelyet
egy ilyen közösségben végeznek. Kiváló
dalokkal, ötletes, fiatalos tánccal és
vidám jelenetekkel szórakoztatták azokat, akik meghallgatták a 45 perces
mûsort. Békéscsabán a Jókai Színház
elõtti kõszínpadon és Gyulán a Világóránál is szép számmal akadt érdeklõdõ.
Este még a Gimnázium kollégiumában is

várt rájuk egy fellépés, ahol szintén nagy
szeretettel fogadtak bennünket és norvég
vendégeinket.
A következõ napon újra az iskolai koncerteké volt a fõszerep: a Kemény Gábor
Mûszaki Szakközépiskola és az Andrássy
Gyula Gimnázium diákjai hallgathatták
meg a norvég fiatalok rövid elõadását,
elõbbi intézményben lehetõség nyílt arra
is, hogy a bátor tanulók beszélgessenek a
vendégekkel akár angol, akár német
nyelven. Ezeknek a koncerteknek fõként
az volt a célja, hogy a diákok megismerkedjenek a Ten Singgel, és kedvet kapjanak ahhoz, hogy közösségbe tartozzunk
és ehhez hasonló fellépésekre készüljünk.
Délutánt már dal- és tánctanulással folytattuk, hogy elsajátítsunk valamit abból,
amit a TS Norvégia elhozott kis hazánkba. Az este jó hangulatú játékokkal és
beszélgetéssel telt.
Szombaton tovább folytatódott a munka: a dalok, a tánc és a dráma mellett
betekintést nyerhettünk a norvég TS
mûködésébe, megtudhattuk a vezetõk és

a tagok miként tudnak profi együttmûködésben dolgozni és élvezetes, tartalmas
koncertet összeállítani. Ez volt az utolsó
este, amelyet együtt tölthettünk északi
testvéreinkkel, egy igazi „norvég esten”
vehetett részt az, aki velünk töltötte azt a
pár órát. Vendégeink norvég hallevest készítettek nekünk, emellett norvég palacsintát is fogyaszthattunk, amelyet vajjal
és kristálycukorral kell ízesíteni. Megismerkedtünk a norvég kultúrával, szokásokkal, sõt még egy rövid nyelvleckét is
vehettünk. Az esti áhítatot ezúttal egy
norvég fiatal tartotta, hiszen ez tényleg az
õ estéjük volt.
A búcsú napján részt vettünk az evangélikus istentiszteleten, és a KIE-sek kiváló nyelvtudásának köszönhetõen élõben
tolmácsoltuk is Kondor Péter lelkész úr
gondolatait. Délután természetesen TSpróba volt, mint ahogy minden vasárnap
2 órától, ezúttal természetesen norvég
együttmûködéssel. Búcsúajándékként
mindenkinek egy-egy puzzle-t adtunk,
amelyen mi, csabai TS-tagok vagyunk,
valamint egy kis plüssmacit, természetesen TS-pólóban, a mi aláírásunkkal.
Mindenesetre emlékezetes napokat
töltöttünk együtt ezzel a lendületes északi csapattal, amelyek során sokat játszottunk, nevettünk, és persze újabb lökést
kaptunk a következõ koncertre való készüléshez. Reméljük új tagokat is üdvözölhetünk majd a csapatban ennek a
hosszú hétvégének köszönhetõen.
davide
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Hírek a Békéscsabai Evangélikus
Gimnáziumból

A „csendes napon” Smidéliusz Gábor, aki a Szélrózsa Ifjúsági
Találkozó egyik szervezője is, hirdetett igét és tartott gondolatébresztő előadást a diákságnak A hit megélése és a következő nemzedék címmel. A Szélrózsa Találkozó együttesének előadását is
élvezhette gimnáziumunk ifjúsága.

Ajándékok egy lelkében fiatal öregdiáktól címmel Dr. Simon József, a
gimnázium egykori diákjának festményeiből nyílt kiállítás az iskola
aulájában. A szervező, Békéscsabai Evangélikus Gimnázium Baráti
Kör a kiállítással példát állított a diákok elé azzal, hogy megmutatta,
hogyan is valósította meg az elismert állatorvos nyugdíjas éveiben ifjúkori művészi álmait.

Dr. Orosz Gábor Viktor, az Evangélikus Hittudományi
Egyetem Rendszeres Teológiai Tanszék adjunktusának előadását hallgathatták a gimnázium tanárai „Keresztény bioetika?” címmel a „csendes hét” keretében.

A húsvéti készülődés részeként a tojásfestés hagyományát
elevenítették fel a gimnázium diákjai. Az érdeklődők írókával, méhviasszal rajzolhattak különböző mintákat a tojásokra, majd be is festhették azokat.

Honlapunk
A Békéscsabai Evangélikus Gimnázium honlapja:

http://begart.hu

Két évente rendezi meg a gimnázium a Wigner Jenő Országos
Fizikaversenyt, ahol a feladatok megoldása mellett érdekes előadásokat is hallgathattak a versenyzők. A képen Dr. Zombori Ottó
csillagász bűvöli el a lelkes közönséget.
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