
Pünkösd ünnepén érzem igazán, hogy milyen hely-
telen tud lenni a mi keresztyén ünneplésünk. Beszé-
lünk Pünkösdről, a Szentlélekről, pedig egészen
másként történt ez első Pünkösdkor, másként Péterrel
Kornéliusz házában. Ők is beszéltek, de nem a Szent-
lélekről, hanem a Szentlélek ereje által Jézus Krisz-
tusról, mint a megfeszítettről és feltámadottról. A
Szentlélek sodrásában, hatása alatt tudtak bizonyságot
tenni, mint akiket megragadott az Isten. Az első Pün-
kösdi élményhez hasonlóan, Pétert is a Lélek szólítja,
mozdítja, formálja gondolkozásában, értelmében.
„Amit az Isten megtisztított, azt te ne mondd tisztáta-
lannak.” „Kelj fel, menj le, és eredj el velük. Semmit
ne tétovázz, mert én küldtem őket.” Isten személyvá-
logatás nélküli szeretetét tanulja Péter, amint megnyí-
lik a megvetett idegenek, pogányok előtt, hogy
hirdesse, és bizonyságot tegyen Jézusról, aki feltá-
madt, s „Istentől rendelt bírája élőknek és holtaknak.”
Legyen bizonyossá számunkra is, értünk történt! Isten
Lelke mutat ma is a megfeszítettre, Ő nyitja meg lelki
szemeinket. Hadd töltsön be a Szentlélek mindannyi-
unkat, akik az örömhírt hallgatjuk, hogy a mi Urunk
Jézus Krisztus bennünk éljen, hogy ne csak kívülről
szólítson, hanem belülről éltessen és uralkodjon.
A Lélek ereje mozdítja már a pogányokat is, „hallot-

ták ugyanis, amint nyelveken szóltak, és magasztalták
az Istent.” Már ők is tudnak, mernek szólni Krisztus-
ról, a bűnbocsánat és örök élet evangéliumáról, Isten
megváltó szeretetéről, amint a Lélek indította őket. Jé-
zusnak ma is az a célja minden benne hívő emberrel,
hogy szóljanak, hogy cselekedjenek, hogy bemutat-
hassa rajtuk, rajtunk a világnak önmagát. Engedjük
hát, hogy a Szentlélek által ajkunkon is megszólaljon
az a nyelv, amelyet megértenek kicsik és nagyok, tu-

dósok és tudatlanok, országhatáron innen és túl, hadd
szólaljon meg ez a csoda nyelv, a szeretet nyelve! Ma
időszerűbb Pünkösd, mint valaha. Egy olyan világban,
amelyik minden pillanatban felrobbanhat, amelyikben
a szeretet hiánya okozza a legtöbb szenvedést és nyo-
morúságot, Isten lelke be tud tölteni, s megtanít újra
szeretni. Megtelítődhet életünk Isten békességével, a
menny derűjével.

Isten nem csak cseppentett egy-egy kicsit az Ő Lel-
kéből a mi szívünkbe, hanem betöltötte azt. Nem
mondhatja egyetlen hívő ember sem, hogy „én nem
tudom szeretni ezt vagy azt az embert, képtelen va-
gyok rá”, mert azt mondja az Isten: szeresd azzal a sze-
retettel, amit tőlem kaptál, abból futja.

Akik részesültünk a szent keresztség ajándékában,
szánjuk oda magunkat erre a szolgálatra. Egy jobb vi-
lágért való küzdelem, csak a szeretet küzdelme lehet a
Szentlélek sodrásában, annak a szeretetnek a küz-
delme, amely áttör minden gátat és korlátot, amit az
emberek egymás között felállítottak.

Ez volna az az új nyelv, amire a Szentlélek tanít.
Kezdjünk el ezen a nyelven beszélni. Belevinni az em-
beri együttélésbe valami szépet, tisztát, ahogy egy régi
imádság mondja:
„ahol gyűlölet tombol, oda szeretetet,
ahol megbánás történt, oda bocsánatot,
ahol viszálykodás van, oda békességet,
ahol reménytelenség csüggeszt, oda bizalmat,
ahol szomorúság fojtogat, oda örömet,
ahol sötétség rémít, oda égi fényt.”

Ez volna a Szentlélek nyelve, a bennünk élő Jézus
nyelve, olyan nyelv, amelyből mindenki megérti az
Isten hatalmas tetteit. KONDOR PÉTER

34 Péter pedig megnyitotta száját, és ezt mondta:
,,Bizony látom, hogy nem személyválogató az Isten...”

42 És megparancsolta nekünk, hogy hirdessük a népnek, és tegyünk bizonyságot,
hogy ő az Istentől rendelt bírája élőknek és holtaknak.

43 Róla tesznek bizonyságot a próféták mind, hogy az ő neve által bűneinek
bocsánatát veszi mindenki, aki hisz ő benne...

APCSEL 10,34 42-48
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- Lelkész úr! A Csabai Mérleg városi újságban ol-
vashattunk a gyülekezetünket érintő nagy felújí-
tásról. Kérem, mutassa be ezt a folyamatot röviden
gyülekezeti tagjaink számára is!
-Teljes renoválás vár ránk. A Reformáció 500. évfor-
dulója alkalmából megújul, egykori szépségében ra-
gyog majd a Nagytemplom, a Jaminai templom, a
Jaminai gyülekezeti ház és a Magtár. Úgy szoktam fo-
galmazni, hogy kívül-belül, alul-felül mindent érint a
renoválás.

- Erre a hatalmas munkára hogyan nyílt lehetőség?
-Sok-sok éve terveztük, próbáltuk kitalálni, hogy egy
ilyen szükséges felújítást miként lehetne megvalósí-
tani. A gyülekezeti forrás ehhez a nagy munkához
kevés. Most a különleges évforduló kapcsán kor-
mányzati segítséggel megvalósulhatnak terveink.
Nagy segítségünkre van az előkészítésben és lebo-
nyolításban Gáncs Péter elnök-püspök úr és a Ma-
gyarországi Evangélikus Egyház Országos Irodája. Az
Országos Iroda szakemberei koordinálják a közbe-
szerzési pályázatot, melynek eredményét és a munká-
latok megkezdését rövidesen láthatjuk.

- Sok építkezés zajlik majd egyszerre. Milyen ha-
tással lesz ez a gyülekezet megszokott életére, és mi-
kortól veheti ismét birtokba a megújult épületeket?
-Terveink szerint jövő tavaszra minden készen lesz.
Reméljük, az építkezés nem okoz fennakadást a gyü-
lekezet életében. Ezen a nyáron istentiszteleteinket, az
esküvői alkalmakat is a Kistemplomban tartjuk. A ja-
minai gyülekezeti részben pedig először a gyülekezeti
ház, majd a templom újul meg. Így a gyülekezet élete
zavartalanul zajlik.

- Mi a gyülekezet vezetésének terve a Magtárat il-
letően?
-Nemcsak a múlt megőrzése vagy a jelen fenntartása
a célunk. A gyülekezet, a hívő közösség jövője fontos
számunkra. Ezért szeretnénk, ha a Magtárban a fiata-
lok számára létrejönne egy közösségi centrum, egy-
fajta ifjúsági találkozóhely. Szeretnénk, ha
gyülekezetünk, iskolánk fiataljai számára ez a hely az
értékes múlt és a reményteli jövő szimbóluma lehetne.

Köszönöm a beszélgetést, és Isten áldását kérem
a kitartó munkára és a tervekre.

PÉTERNÉ BENEDEK ÁGNES

Interjú Kutyej Pál Gábor igazgató lelkésszel

GGYYÜÜLLEEKKEEZZEETTÜÜNNKKBBEENN

ÉÉNNEEKKKKAARRAAIINNKKBBAANN

Tizenkét kórus lépett fel az Országos Evangélikus
Kórustalálkozón Szarvason, amelyet a Reformáció
500 éves évfordulója tiszteletére szervezett az Evan-
gélikus Egyházzenei Bizottság. A 2017. május 13-i al-
kalomra békéscsabai, bonyhádi,
budapesti, csákvári, kecskeméti,
maglódi, miskolci, nyíregyházi,
orosházi, oroszlányi, pécsi és
répcelaki karok jutottak el. A
négyszáznál is több kórustag az
egyéni bemutatkozások után kö-
zösen énekelte el Kecskés Ba-
lázs: Tarts meg Urunk szent
Igédben című, külön erre az al-
kalomra komponált kórusművét. Cantate vasárnapján
a kórusok különböző Békés megyei gyülekezetekben
énekeltek az Istentiszteleteken. Békéscsabán a Csák-
vári Evangélikus Énekkar szolgált Szebik Ildikó 

vezetésével, és Szebik Károly, gyülekezetük lelkésze
prédikált.

A Békéscsabai Evangélikus Vegyeskar januárban
kezdte meg a felkészülést, idén több új kórustag is

csatlakozott hozzánk, akik szépen
beilleszkedtek a közösségbe.  A
kijelölt összkari műveket bizony
nem volt könnyű megtanulni, de
plussz próbákat beiktatva végül
lelkiismeretesen és alaposan meg-
tunultunk mindent. Csodálatos él-
mény az ország evangélikus
énekkarosainak közösségébe tar-
tozni, és együtt dicsérni az Istent!

Nem sokszor adódik az ember életében, hogy 450 fős
kórusban énekelhet!  Lélekben megerősödve, szép él-
ményekkel tértünk haza.

KUTYEJNÉ ABLONCZY KATALIN

Országos Evangélikus Kórustalálkozó Szarvason
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„A zene Isten ajándéka”
A reformáció ötszá-

zadik évfordulója al-
kalmából rendezett
ifjúsági kórustalál-
kozóra általános és
középiskolás tanu-
lókból álló énekkarok
érkeztek Békéscsa-

bára  április első hétvégéjén. 
Az evangélikus kistemplomban Köveskúti Péter, a

Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Gimnázium
igazgatója köszöntötte a kórusokat és a közönséget.
Luther Márton szavaival élve kiemelte, hogy a zene
Isten ajándéka, ha pedig róla énekelhetünk, akkor min-
den gondunkat elfelejtjük. Majd Majorosné Lasányi
Ágnes, az Evangélikus Pedagógus-szakmai Szolgál-
tató és Továbbképző Intézet igazgatója arról beszélt,
hogy a talentumot, a tehetséget kamatoztatni kell. Mint
mondta, a kórustalálkozóra érkezett tanulók vala-
mennyien ezt teszik. Ezt követően Kutyej Pál Gábor,
a Békéscsabai Evangélikus Egyházközség igazgató-
lelkésze tartott áhítatot. Ahogy fogalmazott, a jelen-
levő kórusok tagjai valamit már megéreztek abból,
amiért imádkozunk. Tudják, mit jelent a karvezető
egy-egy apró karmozdulata, de tudják azt is, hova kell
figyelni, hova kell emelni a tekintetüket.
„A muzsikát mindig szerettem. Aki járatos ebben a

művészetben, az jóféle ember, mindenre alkalmas” –
mondta  Luther szavait idézve Kendeh Gusztáv, az
Evangélikus Egyházzenei Bizottság elnöke, aki kö-
szönetet mondott a nívós kórustalálkozó szervezőinek.

Ezután pedig kezdetét vette a csoda. A kórusok re-
pertoárja igen széles volt, többek közt Balázs Árpád,
Bárdos Lajos, Mozart, Berkesi Sándor, Kodály Zol-
tán, Purcell, Bach, Ola Gjeilo dalai csendültek fel, de
Republic dalt is hallhatott a közönség. A ország szá-
mos pontjáról érkeztek kórusok: Albertirsáról, Szar-
vasról, Nyíregyházáról, Miskolcról, Sopronból és
Bonyhádról, valamint a házigazdák is színesítették a
palettát műsorukkal.

A gyerekekből, fiatalokból álló énekkarok előadásá-
ban mindig van valami plusz, amit csak ők tudnak pro-
dukálni. Van valami magától értetődő egyszerűség és
tisztaság még akkor is, ha a mögöttük álló sok-sok
próba ellenére esetleg néha egy-egy hang nincs a he-
lyén. A gyerekkórusok muzsikájára, a néhol cérnavé-
kony hangocskákra, máshol pedig elképesztő
profizmussal megszólaltatott dallamokra muszáj oda-
figyelni. S ha átadjuk magunkat a muzsika hallgatásá-
nak, akkor mi is tudjuk, hova kell emelni a
tekintetünket, ha azt szeretnénk, hogy részünk legyen
a szépben és a jóban.                    MIKÓCZY ERIKA 

BÉKÉS MEGYEI HÍRPORTÁL

A Calandrella Kamarakórus is készült az ünnepi
évre. A Reformáció zenei útja címmel egy 500 éven
átívelő időutazásra várta a közönséget  2017. április
7-én, pénteken este 18 órától a Csabagyöngye Kultu-
rális Központ Agóra termébe. A megújulás közös
örökségét igyekeztek megmutatni a zenén keresztül.
Reneszánsztól napjainkig komponált protestáns kó-
rusművekből válogattak, melyeket olykor az orgona
és vonósnégyesre írt szólamok színesítettek. 

A koncert első felében Luther Márton Erős vár a mi
Istenünk kezdetű énekének útját követhette nyomon

a közönség, majd felcsendültek Felix Mendelssohn-Bartholdy, Gárdonyi Zoltán és Ola Gjeilo zeneszerzők
művei is. Somogyvári Tímea Zita énekművész, az Alföld Quartet és Rázga Áron zongoraművész voltak az
énekkar útitársai. LKG

AA  VVÁÁRROOSSBBAANN
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Iskolánk mindkét csapata, a
középiskolai WittenBErG és az
általános iskolai Be(g)formáció
az elődöntőben jól szerepelt,
így továbbjutott a középdön-
tőbe, ahol az ország 36 legjobb
csapata vett részt mindkét szin-
ten. A vetélkedőket hat helyszí-
nen bonyolították le, minden régióból egy iskola jutott
tovább, így az országos versenyen már csak hat intéz-
mény diákjai küzdenek  meg egymással az első he-
lyezésért. 

Mindkét csapatunk (április 22-én Kecskeméten,
május 13-án Debrecenben) megnyerte a középdöntőt,
így készülhet az ősszel megrendezésre kerülő orszá-
gos versenyre.

Komplex műveltségi vetélkedő valóban összetett
volt. Nemcsak arra voltak kíváncsiak a szervezők,
hogy mit tudnak megtanulni a versenyzők a magyar-
országi reformáció nagy személyiségeinek életéről,

hanem a gyere-
keknek gyönyö-
rűen és hibátlanul
kellett énekelniük
a megadott zsol-
tárokat.Ezek mel-
lett prezentáltak
régiónk protes-

táns emlékeiről. A középiskolások Szabó Magda: Abi-
gél, a hetedikesek Tóth-Máthé Miklós: Pecúrok című
regényéből színdarabot állítottak össze, majd azt elő
is adták. Az építész feladatban egy protestáns épület
terveit kellett megrajzolniuk, aminek alapján a dön-
tőre makett készül. Végül a tizenegyedikesek egy
adott témáról magas szinten disputáltak, míg a kiseb-
bek egy képzeletbeli osztályfőnöki órához szóltak
hozzá szónoklatokban.

Középiskolás diákjaink minden
feladatot tökéletesen teljesítettek,
minden számban elsők lettek, így
magabiztosan jutottak tovább az
országos vetélkedőre: 
WittenBErG: Bohus Viola, Szé-
kács Linda, Frankó Gábor, Szath-
mári Dominik, Tóth Milán (11. F

osztály diákjai) Felkészítő tanár: Paluska Krisztina
A hetedikes csapat nagyon jót játszott a remekül meg-

szervezett vetélkedőn. Szoros csatát vívott a Debre-
ceni Református Kollégium Általános Iskolájával,
végül a színdarabbal és a kockáztatást is igénylő
„Nagy személyiségek” nevű feladattal, két pont kü-
lönbséggel sikerült megnyerniük a játékot. Ezzel be-
kerültek az ország legjobb hat csapata közé, akikkel
szeptemberben mérik össze tudásukat. 

Be(g)formáció csapat tagjai: Beliczay Laura, Nagy-
házi Sára, Juhász István, Nagy Bertalan Máté, Szántó
Erik (7.b osztályos diákok) Felkészítő tanár: Ma-
gyarné Zahorán Edit

GRATULÁLUNK a diákoknak és  
fe lkészítő pedagógusaiknak,  és  

további  s ikereket  kívánunk őszre!

PKI

IISSKKOOLLÁÁNNKKBBAANN

Re:formáció - Megújuló világ
1517. október 31. Reformáció ünnepe. 2017-ben az 500. évfordulóját ünnepeljük ennek a jeles esemény-

nek. A Reformáció Emlékbizottság, az EMMI Oktatásért felelős Államtitkársága, valamint az Oktatási Hiva-
tal idén ősszel „Re: formáció – Megújuló világ” néven komplex műveltségi vetélkedőt indított a Reformáció

500. évfordulója alkalmából, általános és középiskolás diákok részére.
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Március 17-19. között gyü-
lekezetünk konfirmandusai-
val Kunszentmártonba
utaztunk egy „Csendes” hét-
végére. A lelkészek és mi
hitoktatók, azzal a céllal
fogtunk neki a szervezésnek,
hogy a belvárosi és jaminai,
a katolikus általános iskola,
illetve gimnáziumunk konfirmandusai tisztában le-
gyenek egyházunk szentségeivel, egy közösséggé for-
málódva vallják meg hitüket, és vegyék életük első
úrvacsoráját az ünnepi istentiszteleten, majd pedig
kapcsolódjanak be gyülekezetünk ifjúsági életébe.

Nagy lelkesedéssel pakoltunk, majd „préselődtünk
be” a kisbuszokba, és indultunk Kunszentmártonba.
Már az úton felszabadult volt a hangulat, a nevetésé
volt a főszerep. Nagy várakozással léptünk be a rend-
ház ajtaján, amely szállást és teljes ellátást biztosított
számunkra. Elfoglaltuk a szobákat, majd felfedező
útra indultunk, hiszen a többszintes építmény, a zeg-
zugos közösségi terek, a kápolna, a díszítettség kel-
lően felkeltették kíváncsiságunkat.  Az ódon falak
között Nagy Zoltán áhítata csendesített el minket, ahol
a keresztség és a Krisztushoz tartozás lényegét he-
lyezte a szívünkre. A táborozókat négy csapatba osz-
tottuk, és az este hátralevő részében kreatív, játékos,
vicces feladatokat teljesítve lehetőségük nyílt a gyer-
mekeknek egymás megismerésére. Szombaton reggel
közös énekléssel emeltük fel szívünket Istenhez, majd
Kutyej Pál Gábor „a tékozló fiú” példázatát magya-
rázta, amit a csoportok a lelkészek vezetésével külön

beszélgetéseken mélyítet-
tek el. Délután a nagy eső
ellenére vidáman indult a
csapat a gyalogtúrára,
melynek végén a helyi cuk-
rászdát is meglátogatták. A
délutáni lelki töltekezésről
Kondor Péter gondosko-
dott, aki egy érdekes kísér-
lettel is szemléltette Jézus

megváltói munkáját. A szabadidőben színészi vénáju-
kat is megcsillogtathatták diákjaink, hiszen minden
csapatnak egy Péter apostollal kapcsolatos történetet
kellett megjelenítenie. A nap a szeretet és a megbo-
csájtás erejéről szóló film vetítésével zárult, mely nagy
hatást gyakorolt a gyerekekre.

Vasárnap az éjszakázástól meggyötörve gyülekez-
tünk az áhítatra, majd elérkezett a pillanat, amikor
megtekinthettük a rendkívül ötletes és szórakoztató
„színdarabokat”. A „csendes” hétvége talán akkor lett
a legcsendesebb, amikor Péterné Benedek Ágnes a
bűnbánat és bűnbocsánat lényegét világította meg
azzal, hogy arra kérte a résztvevőket, hogy mindenki
névtelenül egy papírdarabra írja fel azokat a nehézsé-
geket, hibákat, amelyeket szeretne megvallani az Is-
tennek, majd egy közös imádság után ezeket a cetliket
egy fakeresztre ragasztották a gyerekek.

Hitoktatóként azt gondolom, hogy ez a hétvége kö-
zelebb vitt bennünket Jézushoz és egymáshoz is. A
közös éneklések és alkalmak során érezhető volt az
Isten jelenléte, és érzékelhető volt az erő és az egység.
Bízom abban, hogy konfirmandusaink életre szóló él-
ményekkel és kapcsolatokkal gyarapodtak.

Közelebb Jézushoz, közelebb egymáshoz

Jaminai gyülekezetrészünkben hárman készültek a konfirmációi ünnepre. A három lányt Nagy Zoltán lel-
kész ünnepi igehirdetésében a népszerű Charlie angyalai című film szereplőihez hasonlította. Hiszen ott is hár-
man vannak a szereplők, a filmben is jót tesznek, sőt valaki olyannak a parancsait teljesítik, akit sosem láttak.
Így lett Csjaki Viktória, Nagy Dóra és Sinka Dalma is angyallá, amely tiszt nem a személyüket emeli ki,
hanem küldetésüket jellemzi. Isten küldöttei ők az emberek között. Konfirmációi vizsgaként személyes val-
lástételüket olvasták fel a gyülekezetnek arról, mit jelent nekik a tízparancsolat, az apostoli hitvallás, vagy a
miatyánk. Jó volt hallani a hittanos élményekből táplálkozó, időközben megerősödött és határozottá vált sze-
mélyes hangvételű hitvallásukat. Abelovszky László, gyülekezetünk felügyelője, köszöntötte a konfirman-
dusokat, és átadta az egyházközség valamint az egyházkerület ajándékát. NAGY ZOLTÁN

Konfirmandusaink mondták:
„Fantasztikus élmény volt. Új embereket, új játékokat

ismerhettem meg. Nagyon jól éreztem magam.”

„Sokat nevettünk ás tanultunk egymástól és a feladatokból.”

„Több barátot szereztem, akikkel 
mai napig tartjuk a kapcsolatot.”

„Ez volt az egyik legszebb
élményekkel teli hétvégém.”

SZIGETI KATALIN
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Gyermek -és Ifjúsági élet

Ha június vége, akkor tábor: áhítatok, csoportfoglalkozások,
csapatfeladatok, sok-sok éneklés, Ki mit tud, színdarabok, kéz-
műveskedés, számháború, akadályverseny, vetélkedők, szülői
estek... Csodálatos és felejthetetlen élmények, sokaknak ki-
hagyhatatlan program minden nyár elején. Megpihenni a tanév
után, erőt gyűjteni a következőre, lelkileg feltöltődni. 
1998 júniusában szerveztük meg először a békéscsabai evan-

gélikus gyülekezet hittantáborát. Első alkalommal Kerekegy-
házán töltöttünk egy hetet a gyerekekkel, azóta a
Telekgerendási Evangélikus Konferenciaközpont lett az „ott-
honunk“.

Idén ünnepelni fogunk, hiszen huszadik alkalommal hívhat-
juk össze a gyerekeket Isten Igéje köré. Már egy nemzedék fel-
nőtt ezekben a táborokban, és reméljük a hagyomány még
sokáig folytatódik Isten kegyelméből. 

20 ESZTENDŐ – 20 TÁBOR

SZERETETTEL VÁRJUK
IDÉN IS A 6-14 ÉVES

GYEREKEKET. 
IDŐPONT: 

2017. JÚNIUS 19-23.
HELYSZÍN:

TELEKGERENDÁS
KÖLTSÉG: 
19 000 FT

JELENTKEZÉS: 
KUTYEJNÉ ABLONCZY

KATALIN 
06 20 824 2956

Az elmúlt év jó tapasztalatai alapján a nyári
szünet kezdetén három héten keresztül várjuk
az alsó tagozatos kisgyermekeket a napközis
táborunkba. Jól tudjuk, hogy nem könnyű egy
nyáron át a gyermekek tartalmas időtöltésének
a megszervezése. Ezért külön öröm  szá-
munkra, hogy az iskolánkban tanító pedagó-
gusok részt vesznek ebben a programban.
Segítségükkel az első két héten a nap lelki el-
indítása után sokféle kreatív tevékenységgel,
játékos elfoglaltsággal, mozgással repül el az
idő. Július első hetében pedig teológushallga-
tók segítségével szeretnénk egy szentírási
témát feldolgozni sok játékkal, színesen, vál-
tozatosan. 
Az egyhetes tábor térítési díja gyermeken-

ként: 7000 - Ft/hét/fő. Ez az összeg napi há-
romszori étkezést: tízórait, meleg ebédet,
délutáni uzsonnát tartalmaz. A napi program
reggel 8 órától 16 óráig tart. 
AMIKOR E SOROKAT OLVASHATJUK
AZ ELSŐ HÉT MÁR 30 JELENTKEZŐ

RÉSZVÉTELÉVEL BETELT, DE 
SZERETETTEL HÍVJUK ÉS VÁRJUK

A GYERMEKEKET 
A KÖVETKEZŐ KÉT TÁBORRA 

A LUTHER UTCA 1. SZÁM ALATT!
2017. JÚNIUS 26-30. 

(HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG)
2017. JÚLIUS 3-7.

(HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG)
HITOKTATÓK ÉS TANÍTÓ NÉNIK

NAPKÖZIS TÁBOR
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A Reformáció 500. évfordulójáról való városi meg-
emlékezés Várkonyi János evangélikus festőművész
kiállításával vette kezdetét. A Munkácsy Mihály Mú-
zeumban a Reformáció 500 - Várkonyi 70 című ki-
állítást február 17-én Gáncs Péter elnök-püspök úr
nyitotta meg. A kiállítást követően a jaminai gyüle-
kezetet is megajándékozta Várkonyi János két fest-
ménnyel. Luther Márton, valamint 1517. október 31.
reggele elevenedett meg a képen. A világos színvi-
lágú, Várkonyi Jánosra jellemző művészi stílusú
képek az idén megújuló gyülekezet ház falait díszí-
tik majd. Hálásan fogadtuk művész úrtól a szép aján-
dékot, egyben Isten áldását kívántuk további életére
és munkásságára.
A farsangi időszakban, február 19–én került sor a
jaminai fánk-szeretetvendégségre, melyen Seben
Glória mezőberényi iskolalelkész és az Evangéli-
kus Vegyeskar szolgált. 

Február 25–én a Phaedra Rendezvényközpontban
a 8. Evangélikus Bált nyitotta meg Dr. Fischl Vilmos
evangélikus lelkész, a Magyarországi Egyházak
Ökumenikus Tanácsának főtitkára.

Március 25–én a Kelet-Békési Egyházmegyéből
12 csapat érkezett a jaminai gyülekezeti házba a
megyei hittanversenyre. Négy korcsoportban adtak
számot Pál apostol életéről szerzett ismereteikről a
gyermekek. 

Április 8-án, szombaton,
az Evangélikus Egyház-
község  nagytermében
ismét játszóházzal készül-
tünk a húsvéti ünnepekre.
Az Evangélikus Kistemp-
lomban, Péterné Benedek
Ágnes lelkésznő vezeté-
sével, áhítattal, közös
énekléssel kezdtük a ké-
szülődést.

Idén is sor került gyülekezetünkben a konfirmációi is-
tentiszteletre, melyen megvallhatták és megerősíthették
hitüket a fiatalok. Április 23-án a Kistemplomban 32
konfirmációi oktatásra járó gyermek, május 7-én a Ja-
minai Evangélikus Templomban 3 fiatal lépett be gyü-
lekezetünkbe és vett először úrvacsorát.

Május 6-án Budapesten rendezték meg a hittanverseny
országos fordulóját. Gyülekezetünkből két csapat jutott
tovább.A belvárosi 3-4. osztályosok (Szeverényi Hanna,
Lukóczki Maja, Szák Dorina, Hankó Kata) ügyesen sze-
repeltek. A jaminai 5-6. osztályosok országos harmadik
helyezettek lettek. (Bakócz Emese, Makra Laura, Né-
medi Noémi,Nagy Dóra)

Az ügyes kezek sok húsvéti tárgyat készíthettek a tanító
nénik segítségével: textil tulipánt, koszorút, kosárkát,
bárányt, tyúkocskákat, tojást díszíthettek. Az igazi to-
jásdíszítésbe, az írókázásba is belekóstolhattak a legme-
részebbek. Finom kalács, tea és kakaó mellé ülhettek le,
akik egy kis pihenésre vágytak. Tele kézzel tért haza, aki
eljött, és közben szívünk is megtelt jó érzéssel az együtt
töltött kézműves délutánon. SZÁSZNÉ VÁRADI ÉVA
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CSABAI ERŐS VÁR 
BÉKÉSCSABAI EVANGÉLIKUSOK LAPJA
Megjelenik évente kétszer.

Kiadja: Békéscsabai Evangélikus Egyházközség
Szerkesztette: Péterné Benedek Ágnes
Tördelte: Lipták Kata
Nyomda: Kolorprint Nyomdaipari Kft.

Április 30-án került sor gimnáziumunk elkészült
sportcsarnokának ünnepélyes felavatására. Az ün-
nepi istentiszteleten Gáncs Péter elnök-püspök úr
szolgált igehirdetéssel, majd megáldotta az új sport-
csarnokot. A birtokbavétel rögtön megtörtént, hiszen
a köszöntések  után kicsinyek és nagyok, diákok és
pedagógusok együtt lepték meg a jelenlévő városi
és egyházi képviselőket, gyülekezeti tagokat, szülő-
ket, vendégeket egy látványos flash-mob tánccal.

Az átadó ünnepség részleteként álljon itt Nagy
Lídia testnevelő, a gimnázium Testnevelés Munkaközösség vezetőjének megnyitó beszéde:
“Szeretettel és izgalommal köszöntöm Önöket a Testnevelés Munkaközösség és Sportcsarnokunk vezetője ne-
vében! Hálával és köszönettel tartozunk! Hálával  tartozunk mindenért, ami isteni,és köszönettel azoknak, akik
megálmodták és létrehozták ezt az épületet! Mi, aki használjuk a Sportcsarnokot, arra gondoltunk, hogy egy
kis műsorral mutatjuk meg, milyen összefogás és együttműködés lehetséges, ha van Célunk. Volt Célunk és van
hozzá Utunk! Segítségünkre volt egy dal, melynek üzenetét ebben a versben hallhatják:

Békéscsabai Evangélikus Sportcsarnok átadása

Minden, mi nehezen megy,
Könnyebben szárnyal, ha minden Egy!

Egy élet, egy szerelem, egy világ,
Egy hely, egy harc, nagy Sokaság!

Emeld zászlód fel az égre,
Lengesd magasan körbe-körbe! 
Mutasd, mennyi helyről jöttünk, 

Mégis mi itt Eggyé lettünk!

Emelje a zászlót mindenki magasra,
Mindenki érezze, ordítsa, tapsolja!

Ma a világ csak az enyém, 
Csak a tiéd, csak a miénk,

Együtt zengjük a Teljességét!”

Kedves ballagó diá-
kok, tisztelt szülők! Az
elmúlt, a jelenlegi és a
jövő év olyan évek,
amelyekben kerek szá-
zadik évfordulókat ün-
nepelhetünk. 2017. a
reformáció 500 éves
évfordulója, 2018.  Bé-
késcsaba újratelepíté-
sének 300. évfordulója.
És ebben a tanévben,
annak első félévében

pedig iskolánk névadójának, Szeberényi Gusztáv
Adolf püspöknek 200. születésnapját ünnepelhettük.
Ma útravalónak az ő munkásságát, hitét hoztam el
Nektek, Önöknek.
Szeberényi püspök úr Békéscsabára kerülve az egyik

legfontosabb feladatának az iskolarendszer megújítá-
sát tartotta, a hittanoktatás fontosságát hangsúlyozta,
és az anyanyelvi oktatás érdekében tankönyveket íra-

tott és szerkesztett. Az evangélikus iskolákat az em-
beriség és a magyar nemzet szolgálatába ajánlotta,
mint „üdvhozó institúciókat”. A keresztyén értékren-
det pedig a lélek irányadó mértékrendszerének állította
be. Sok-sok küzdelem, egyezkedés után ma is itt áll-
hatunk, ez az ő kitartásának, hitének és elkötelezettsé-
gének eredménye.

Elégedett lehetne-e ma Szeberényi Gusztáv Adolf
püspök, ha látna Benneteket 2017. ballagó diákjait?
Azt gondolom, hogy igen. Az életrevalóságban, ha-
zánk szeretetében és a társaitok iránt érzett felelősség
tekintetében mindenképpen büszke lehetne rátok!
Őrizzétek, ápoljátok ezeket az értékeket, ne feledkez-
zetek meg iskolánkról, ne feledkezzetek meg az evan-
gélikus egyházról, hiszen tudjátok, ez az a láthatatlan
szál, amely összeköt minket az országban, és a határon
kívül is. 

Kedves ballagó diákok! Kívánok Nektek sikeres
érettségit, jó sok pontot a felvételihez! Ne felejtsétek,
mustármagnyi hittel és az Úr segítségével csodákra
vagytok képesek! KÖVESKÚTI PÉTER

Gratulálunk kiemelkedően teljesítő végzőseinknek: az Iskola Díszpolgára címet Szekeres Evelin, az
Év Történésze díjat Eged Bence, és a Brózik-díjat Csicsely Ákos 12.D osztályos tanulók kapták.

Ballagás 2017
NAGY LÍDIA


