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Pünkösdi
várakozás

Kész a világ,
Feszült ünnepi várás
Tereng felette.
Halotti csend. Csak néha-néha
Sóhajt az Isten Lelke.

Kimérve minden pálya
Megtöltve minden lélek-lámpa,
Ahol csak úr a lét...
De jaj, sötét van,
Mélységes, iszonyú sötét!

A zordon tömeg-árnyék
Némán zokogva kering útjain,
S csak egyet tud és egyet érez...
Most váratlanul vágyón megvonaglik
És felzúg Istenéhez:
Betelt az idő!
Sugarat, fényt, színt adj nekünk,
Mert epedünk!

Fényesség nélkül oly sivár az élet!
Nagy alkotónk, oh mondd ki

szent igédet
Legyen világosság!...

És ismétlik mindig erősebben
A felviharzott étheren keresztül
És felharsan az egek harsonája
S a végtelennek zsolozsmája zendül
Zsibongva, zsongva...

És nagy szavát az Úr – kimondja!

Néhány esztendővel ezelőtt az Evan -
gélikus Gimnázium egyik hittanóráján a
Békés csa bai Evan gé -
likus Gyü lekezet kez -
deteiről be széltem ta -
nítványaimnak. Ar ról,
hogy a középkori Bé -
késcsaba a török dúlás
idején teljesen elpusz -
tult. A török kiű zése
után az el nép tele ne -
dett vidék Harruckern
János György birtoka
lett. Az új földesúr
Észak-Magyarorszá -
gon telepeseket tobo -
roz ta tott. 1718-ban a
Fel vidékről jobbára
szlovák ajkú evangéli-
kusok érkeztek erre a
vidékre. A szabad ég
alatt tar tották meg
első istentisztele tü ket.
A hagyomány sze rint,
magukkal ho zott Tra -
noscius énekeskönyve-
ikből ekkor énekelték
a csabai „Erős vá -
runk”-at, az „Isten
nékem, erőm, bizodal-
mam” kezdetű éneket.

Saját házaik, viskó-
ik még talán nem is
álltak, amikor felépítették rőzséből
font, sárral tapasztott, paticsfalú,
fehérre meszelt templomukat...

Eddig jutottam az ismertetésben,
amikor az egyik – a hittan iránt amúgy

csekély érdeklődést tanúsító – diákom
közbeszólt:

– Miért?
– Mit miért? – kér-

deztem kissé bosszúsan.
– Tanár úr! Miért

építettek templomot?
Miért volt az első dol-
guk az, hogy a szabad
ég alatt istentisztele-
tet tartsanak?

Erre a miértre a kér-
dező diákkal együtt
próbáltuk megkeres-
ni a választ. Talán
azért építettek temp-
lomot, és tartottak
istentiszteletet őseink
ideérkezésükkor rög-
tön – mert volt helyes
önismeretük és volt
helyes Istenismeretük.

Volt helyes önisme-
retük: tudták, hogy e
világon nincs semmi-
jük, csak a rongyos,
szegény életük.

Ők a legutolsók, a
legkisebbek ezen a
földön. De volt helyes
Istenismeretük is.
Hitték, hogy Isten
nemcsak azért válasz-

totta ki és vezette el őket erre az új föld-
re, hogy birtokuk, vagyonuk, megélhe-
tésük legyen, hanem azért is választotta
ki és hívta őket erre a földre, mert sze-
reti őket Isten.     Folytatás a 6-7. oldalon

…de nem azért, hanem azért...
„Nem azért szeretett meg, és nem azért választott ki bennete-
ket az ÚR, mintha valamennyi nép között a legnagyobbak vol-
nátok, hiszen a legkisebbek vagytok, hanem azért, mert szeret
benneteket az ÚR...”(5 Mózes 7,7)
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– Azt tartják, hogy a vallás az üzeneteinek állandó
ismétlésével éri el hatását. Hiszen évente van karácsony,
húsvét, pünkösd, és ilyenkor lehet beszélni a Megváltó szü-
letéséről, kereszthaláláról, a Szentlélek kitöltetéséről. Érez-
te-e úgy valaha is, hogy nincs már mit mondania a hívek-
nek ezekről?

– Ilyet sosem éreztem. Az igehirdetésben, az üzenetben,
az evangéliumban valóban évezredek óta nincs különbség,
mindig ugyanaz marad. Az igaz hívek nem is érzik úgy, hogy
a lelkész önmagát ismétli, hanem hogy az Igét mondja el
újra meg újra. Aki pedig bibliaolvasó, maga is tudja, hogy
ugyanaz a textus mennyivel más mondanivalót tartalmazhat
egy második, harmadik vagy sokadik olvasáskor. Mindig az
éppen felmerülő kérdésekre és problémákra ad választ, iga-
zít el. A gyülekezetben a lelkész ismeri a híveket, és az ige-
hirdetésben megcélozhatja őket. Nem név szerint, hanem
életviteli problémákról szólva, a kereszthordozásban támo-
gatva őket. Érzik is, hogy „nekik szól az igehirdetés”. Nem a
pap, hanem Krisz tus szólította meg őket ilyenkor.

– Hogyan ápolja a lel-
két egy lelkész?

– Mi békéscsabai evan-
gélikus lelkészek szerencsés
helyzetben vagyunk, mert
évtizedek óta tartunk heti
találkozásokat, együtt elol-
vassuk és megbeszéljük a
következő heti ige hirdetési
igét, imád kozunk. Ebből
min den ki so kat épül het.
2002-ig minden reggel tar-
tottam reggeli szlovák nyel-
vű könyörgéseket a napi ige
alapján, ez arra késztetett, hogy következetesen kora reggel
kezembe vegyem az Írást. Megteszem azóta is, de már csak
magamban, egyéni elcsendesedéssel. 

– Ön tökéletesen kétnyelvű?
– Csabai tekintetben igen, a csabai szlovák nyelvet beszélem.

Tótkomlósi születésű vagyok, a teológia elvégzése után
Orosházán voltam segédlelkész, Ambrózfalván nyolc évet szol-
gáltam, utána kerültem Jaminába, 35 esztendeje. Amb -
rózfalván a csabai nyelvjárást beszélték, így ezt ott jól megis-
mertem. Az irodalmi szlovák nyelvet nem beszélem tökéletesen.

– Vajon meddig lesz még szlovák nyelvű igehirdetés
Békéscsabán, Jaminában?

– Sok idős elment már, csökken a nyelvet ismerők száma.
De szükség van még a szlovák nyelvű istentiszteletre, ezért
is szeretnénk a nyelvet ismerő lelkészt hívni Jaminába.
Ehhez ragaszkodunk.

– Munkájának évtizedek óta fontos pillére a
Szeretetotthon fejlesztése.

– Amíg igazgató lelkész voltam itt (szeptemberig még
betölti ezt a posztot – a szerző), 1984 óta öt lépcsőben épí-

tettük, bővítettük a szeretetotthont. Mindig az anyagiak
függvényében, persze előre rögzített tervek mentén. Mára
egy szép, modern formájú szeretetotthonunk van, aminek
megalapozott a gazdasági háttere, biztosított az önellátása. 

– Közéleti tevékenysége sosem kötötte le túl sok idejét,
mindig jutott elég az igazi szolgálatra?

– A képviselőséget is egyfajta szolgálatnak éreztem. 16
éven, négy cikluson keresztül voltam a Békéscsaba Megyei
Jogú Város Képviselő-testületének tagja, mint független
szlovák képviselő. Három alkalommal a Kisebbségi, Érdek -
egyeztető és Külkapcsolati Bizottság elnökeként építettük
Csaba testvérváros kapcsolatait, feleltünk a kisebbségekért.
Úgy érzem ez a munka kitágította a lelkészi munkámat.
Lehetőséget adott másokkal is beszélni a hit dolgairól, azok-
nak is, akik nem templomba járók. A közgyűlésen is lel -
készként voltam je len. A ciklusokat min dig imával, Igé vel
indítottuk. 

– Milyen lehetőségek rejlenek ön szerint az idei Biblia
Éve programban?

– Ez egyaránt szól a
hívekhez és a kül világ felé
is. A Szent írás komolysá -
gára irányítja a fi gyel met.
Ha egyszer-kétszer előve-
szik olyanok a Bibliát, akik
már régen nem tették,
elérte a célját. Persze
ehhez is kell, hogy legyen
Bibliájuk. Nagy erőket
mozgatunk meg, hogy
tudjunk adni ingyen
Szentírást az ifjúságnak,
konfirmandusoknak. Nem

lehet elégszer mondani: a Biblia akkor ér valamit, ha hasz-
nálva van. Szeretem az „elhasznált” Bibliákat. Akkor nem ér
semmit a Bibliánk, ha csak a polcon porosodik, mint házi
könyvtárunk egy darabja. 

– Mit fog mondani igehirdetésében pünkösdkor?
– A pünkösd különös ünnep, mert a húsvétot és kará-

csonyt meg tudjuk jeleníteni, a gyerekek is megértik. A
Szentlélek kitöltetésének ünnepe nehezebben megmagya-
rázható. Én azt szoktam mondani, hogy érzékeltessem a
Lélek mibenlétét: ez késztet minket, hogy itt legyünk a
templomban és ne máshol. Hogy Isten Igéjére figyeljünk,
vele kapcsolatunk legyen. A Szentlélek nem kimutatható, de
ez tart meg a hitben.                                Szegfű Katalin

„A Szentlélek tart meg a hitben”
PÜNKÖSD ELŐTTI BESZÉLGETÉS KUTYEJ PÁL ALBERT JAMINAI LELKÉSSZEL

Békéscsabáért kitüntetés
Városunk önkormányzata márciusi nemzeti ünne-

pünk alkalmából „Békéscsabáért” díjat adományozott
Kutyej Pál Albert Békéscsaba-erzsébethelyi (jaminai)
lelkészünknek, akinek ezúton is gratulálunk! 
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TESSEDIK SÁMUEL (1744-1749)
1710. novemberében született a Trencsén megyei Pucho

városkában. Szülei istenfélelemben nevelték. Mivel a kis
Sámuel nem mindennapi tehetséggel rendelkezett, a szülők
szegénységük ellenére taníttatták. Alsófokú iskoláit
Puchoban, Trencsénben, Győrben és Körmöcbányán végez-
te. 1728-tól a pozsonyi főiskola növendéke lett. A kor protes-
táns diákjainak szokását követve, külföldön szerzett egyete-
mi diplomát. A jénai egyetem diákjaként, Christianus
Aletophilus álnéven teológiai művet jelentetett meg.
Hazatérve 1737-ben Michaelides szuperintendens lelkésszé
szentelte Besztercebányán. Előbb Tótgyörkön, majd
Albertiben szolgált. 1744. július 21-én, elbúcsúzva az alber-
ti gyülekezettől Békéscsabára jött lelkésznek. Ekkorra a csa-
bai evangélikus lakosok száma meghaladta a 2500 főt. 

„Mi, kik magunk is az Úrnak szőlőjében munkálkodunk,
tapasztalásból tudjuk, hogy nincs nehezebb hivatása egy
papnak sem, mint aki új egyházba jön. Olyan az új egyház,
mint az új bor, melynek, mielőtt megtisztulna, a forrási pro-
cessuson kell átmennie. A különféle helyekről összecsődülő
nép különféle szokásokat, kívánatokat gyakorlatokat hoz
magával, s minden párt azt óhajtaná, hogy az egyházi admi-
nisztráció és az egyházi szertartások azon módon gyakorol-
tassanak, amint az ő szülőföldjén megszokta volt, s huzamo-
sabb idő kívántatik ahhoz, míg a különféle szokások, kívá-
natok és vélemények zagyvaléka eggyé forr. Így volt ez
Csabán is. S éppen ezért az első papok e káoszban nem is áll-
hatták ki a sarat sokáig, mert szilárd elhatározott karakter-
rel párosult, józan okosság kell ahhoz, hogy a különféle kívá-
nat egy cél felé irányoztassék és a sok fej, úgyszólván egy
kalap alá szoríttassék. S ezt tette Csabán Tessedik Sámuel.”
– írta Haán Lajos ezeket a sorokat lelkész elődjéről. 

Miben állt Tessedik titka? 
1. Szigorú rendet tartott úgy az egyházban, mint a köz-

ségben. A rendzavarókat, botrányos életvitelűeket kalodába
záratta. Csak az ő tudtával lehetett a vasárnapi istentiszte-
letről elmaradni. Szabályozta a kocsmák nyitva tartását:
„...minden vendég estvéli harangozáskor takarodjék a korcs-
mából haza, harangozáskor mindenki imádkozzék...” Ezt a
rendtartását Tessedik papírra is vetette és minden évben
kétszer Ötvened vasárnapján és a Szentháromság ünnepe
utáni 12. vasárnapon szószékről felolvasta. 

2. Lelkiismeretesen látta el lelkészi szolgálatát. Évenként
látogatta híveit, ily alkalmakkor kikérdezte a családot:
Imádkoznak-e? Van-e énekeskönyvük? Járnak-e templom-

ba? Rendszeres úrvacsorázók-e? Békésségben élnek-e egy-
mással a házastársak? Szófogadók-e a gyermekek? Ezen túl
vasárnap délutánonként Luther Márton Kis Kátéját magya-
rázta a gyermekeknek. Gondja volt arra, hogy az iskolákat
szorgalmasan látogassa és a tanítók erkölcsiségét éber figye-
lemmel kísérje. 

3. Legfőbb érdeme az Ótemplom (a mai Kistemplom
főhajója) felépítése. A kegyes hagyomány szerint gyalog
ment fel Bécsbe, hogy ott Mária Teréziánál kieszközölje a
Tiszántúl törökdúlás után épült első protestáns téglatemp-
lomának építését. A Kistemplom - minden akadályoztatás
ellenére - 1745. november 11-én Markovicz Mátyás szarvasi,
Burian Dániel mezőberényi lelkészek és Tessedik szolgálata
által felszenteltetett.

Liturgiai különlegesség az, hogy ő rendelte el a szlovák
nyelvű istentisztelet végén az ároni áldás gyülekezet által
való éneklését, amit mind a mai napig őriz gyülekezetünk.
Az ő fia volt a szarvasi Tessedik Sámuel, aki az első mezőgaz-
dasági iskolát alapította hazánkban.

Tessedik öt évig munkálkodott Csabán, a Bács megyei
Petrovácz evangélikus gyülekezete papjául hívta meg őt,
amit el is fogadott. De utolérte őt a halál 1749. április 9-én.
Hamvai az általa épített Kistemplomban várják a boldog
feltámadást.

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 egy-
házközség krónikája, a kezdetektől-napjainkig 38 lelkész nevét örökíti meg. Egyháztörténeti
arcképcsarnokunk harmadik részében arról a lelkészről emlékezünk meg, akinek öt éves szol-
gálata alatt formálódott igazán gyülekezetté a csabai evangélikusság, és épült fel városunk
egyik jelképe, a Kistemplom.

Tessedik Sámuel szolgálata idején épült fel városunk egyik jelké-
pe, a Kistemplom
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VIRÁNYI LÁSZLÓNÉ (Dóra néni)
– Legyen szeretetettel a hívekhez.
Legyen tapasztalt gyülekezetvezető,
de ugyanakkor lendületes is. Tudjon
egyszerűen fogalmazni az igehirde-
tésekben, hogy mi idősek is jól ért-
sük. De értsen szót a fiatalokkal is,

mert a gimnáziumban is szükség van a munkájára.
Legyenek ötletei, hogyan lehet megszólítani azokat,
akik el-elmaradoztak a gyülekezetből az idők során.
Mert a mi békéscsabai gyülekezetünk jövőjéhez új
tagokra, fiatalokra van szükség. A lényeg, hogy milyen
lélek lakik benne. A szeretet a legfontosabb.

BÁNSZKY MIHÁLY

ÉS MIHÁLYNÉ

– Leginkább azt
várjuk el, hogy
igaz hívő legyen.
Mindenkor tisztán
hirdesse az evan-

géliumot. Szeretetben járjon közöttünk, és akkor mi is
azt adjuk neki. Ne sajnálja az energiáját a hívekre, mert
Istentől kapta azt. Ha sajnálja, akkor Istent lopja meg.
Az nem számít, hogy milyen korú lelkész érkezik,
hanem a lelkület, a hozzáállás. Érezze munkáját szolgá-
latnak, Istentől kapott elhívásnak. Vegyen részt tevéke-
nyen a gyülekezeti alkalmakon és legyen ötletes újítá-
sok bevezetésében. Nagyobb aktivitást várunk el a
presbitérium tagjaitól is.

KRUCHIO LAJOS

– Gyülekezetlátogató lelkészre van
szükség, mert ezen a területen nagy
hiányosságokat látok. Pedig így
lehetne hívogatni vagy visszahívni a
híveket a gyülekezetbe. Erősíteni
kell az ifjúsági munkát is. Az isten-

tiszteletekkel, igehirdetés komolyságával nincsen gond,
de mégis egészen más gyülekezeti életet képzelek el.
Nyitottabbat, élénkebbet, emberibbet. Nem látom
szükségesnek, hogy szlovákul tudjon, ma már ez nem
elsődleges. Nem baj, ha egy-két lelkész tud szlovákul,
ők a nyelvet szintén ismerő híveket kiszolgálják.

Gyülekezeti tagok
mondták

MIT VÁRNAK EL AZ ÚJ, LEENDŐ 
GYÜLEKEZETI LELKÉSZTŐL?

Tudja-e, hogy...
...Csabai Erős Várnak nevezzük az Evangélikus Énekes-

könyv „Isten nékem erőm, bizodalmam” kezdetű, 338-as
számú énekét. A hagyomány szerint a Felvidékről, 1718-
ban Békéscsabára érkezett evangélikus, szlovák telepesek
énekelték ezt a dallamot, Tranoscius énekeskönyvükből,
az Isten szabad ege alatt megtartott első istentiszteletü-
kön. Azóta ez az ének minden jelentősebb csabai vonatko-
zású egyházi ünnepünkön felcsendül.

Április 23-án zárszámadó együttes ülést tartott gyülekeze-
tünk presbitériuma és képviselő-testülete. A gazdasági be -
számolóban elhangzottak a 2007. esztendő sarokszámai.
Eszerint gyülekezetünk bevétele 84 376 485 Ft, kiadása 73
527 992 Ft volt. A gyülekezet összvagyona (templomok, in -
gat lanok, berendezések, járművek, pénzeszközök, stb.) meg -
haladja a 6,6 milliárd forintot. Az együttes ülést követően a
Kelet-Békési Evangélikus Egyházmegye elnöksége elindítot-
ta a lelkészválasztás előkészítését egyházközségünkben.

Április 18-20-án Missziói Napok voltak telekgerendási
fíliánkban. A háromnapos rendezvénysorozat célja a telepü-
lés evangélikusainak megszólítása volt. Gyülekezetünk tag-
jainak bizonyságtétele mellett, az Evangélikus Külmissziói
Egyesület tagjai, orosházi evangélikus fiatalok, Lázárné
Skorka Katalin mezőberényi lelkésznő, Balczó András olim-
piai bajnok, Szeverényi János missziói lelkész, Hulej Enikő a
rádiómisszió munkatársa, Hűvösvölgyi Ildikó színművész
vallott Krisztushitéről. Reménységünk szerint ezek az alkal-
mak is szolgálják Telekgerendás lelki ébredését és az evan-
gélikus leányegyházközség önállósulását. 

Zárszámadás
– költségvetés

Telekgerendási
Missziói Napok

Pünkösd ünnepe
A húsvét utáni ötvenedik napon, így ebben az évben

május 11-én, vasárnap ünnepli a keresztény világ a
Szentlélek eljövetelét és egyben az egyház megalapítását,
azaz pünkösd napját. Az elnevezés a görög pentekosztész,
azaz ötvenedik szóból származik. Pünkösdöt a keresztény
egyház születésnapjának is tekinthetjük. Idén a korai hús-
vét miatt, pünkösd is szokatlanul korán van. Jövőre példá-
ul május 31-én ünnepelhetjük, 2010-ben május 23-án, míg
2011-ben csak június 12-én.
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A böjti időszakhoz illő bűnbánattal kell megvallanom,
hogy püspöki szolgálatom első négy esztendejében, bár
igyekeztem a Déli Egyházkerület valamennyi gyülekezeté-
be eljutni, ezek a látogatások többnyire rövid, főleg ünne-
pi eseményekhez (évforduló, iktatás, ordináció) kötődő
alkalmak voltak. Ha az egyházkerület elnöksége nem csu-
pán ünnepi „dekoráció” szeretne lenni, akkor nélkülözhe-
tetlen gyülekezeteink, lelkészeink hétköznapi életének és
szolgálatának mélyebb, átfogó megismerése. Ez viszont
többnapos látogatást igényel, melynek hatékonyságát
növeli, ha a püspököt és elnöktársát, a kerületi felügyelőt
szakértők segítik a vizitációban.

Miért éppen Békéscsabán kezdtük a vizsgálódást?
Egyházi törvényeink szerint „az esperes joga és kötelessége
az egyházközségekben legalább háromévenként általános
vizsgálatot tartani, s a vizsgálatról az érintett egyházközség-
nek és a püspöknek jelentést tenni. Az esperes egyházközsé-
gében való vizsgálatról az illetékes püspök rendelkezik.”
(2005. évi törvény 61. § 1–2.)

A törvényi kötelezettségen túl személyes motiváció is
vonzott Csabára, hiszen 2003 szeptemberében a
Nagytemplom oltárától indultam a püspöki szolgálatba
szimbolikus pásztorbottal a kezemben. Ezért is örülök, hogy
az idézett definícióban a pásztori jelző is szerepel. Így igazán
nem is volt kérdés számomra, hogy a most induló vizitációk
startköve Békéscsaba legyen.

Miből áll a canonica visitatio? Talán egy olyan átfogó
egészségügyi vizsgálathoz hasonlítható, amelyben valóban
az egész helyi Krisztus-test, az adott egyházközség életének
megőrzése, erősítése, az esetlegesen beteg részek gyógyításá-
nak elősegítése a cél.

A vizsgálatnak akadnak kicsit szárazabb „kötelező gya-
korlatai”. Ilyen a gyülekezeti adminisztráció ellenőrzése az
anyakönyvektől a szolgálati naplóig, a könyveléstől a
műkincsek szakszerű tárolásáig. Ezek is fontosak, mert
vallom, hogy a jó rend megkövetelése nem áll ellentétben
a jó hangulattal, a pásztori szeretettel. Ellenkezőleg: Isten
éppen a káoszból teremt kozmoszt, azaz szép, rendezett
világot. Pál apostol hangsúlyosan ír gyülekezeteinek a
szép és jó rend szükségességéről, amely soha sem öncél.

Sokkal inkább olyan eszköz, olyan csatorna, melyen
keresztül a felülről jövő ajándékok gazdagon betölthetik
egyéni és közösségi életünket.

A vizitáció másik részét a személyes találkozások, elbe-
szélgetések jelentették, melyekért igen hálás vagyok. Végre
nem kellett sietni, az órát nézni, hanem tudtunk nyugodtan
és őszintén beszélgetni a lelkész testvérekkel, munkatársaik-
kal, a gyülekezet és az egyházmegye vezetőivel. Lehetőség
nyílt négyszemközti, komoly, szinte lelkigondozói beszélge-
tésekre is. Este pedig fehér asztal mellett élhettük át együtt
a lutheri hilaritás, a derű, a közös nevetés örömét.

A hatékony időkihasználást segítette, hogy a beszélgeté-
sek párhuzamosan peregtek. Előre egyeztetett rendben –
rajtam kívül – Radosné Lengyel Anna kerületi felügyelő és
Szabóné Mátrai Marianna püspökhelyettes is igen hasznos
interjúkat készített felelős gyülekezeti munkatársakkal és
vezetőkkel. Mindeközben Csorba Gábor gazdasági osztály-
vezető és dr. Száraz Csenge jogi szakértő az egyházközség és
az egyházmegye gazdasági működését világították át.

Hihetetlenül sok minden fért bele ebbe a két sűrű napba.
Találkoztunk bibliaórai közösségekkel, ahol igehirdetéssel
szolgálhattunk. Köszönthettük a gyülekezet éppen aznap
nyolcvanesztendős nyugdíjas lelkészét, Kovács Pált, vala-
mint Völgyesi Attilánét, a Békéscsabai Evangélikus Gimná -
zium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészet -
oktatási Intézmény művészeti igazgatóhelyettesét, aki a
közelmúltban kapta meg a város önkormányzatától a Bé -
kés csaba kiváló pedagógusa kitüntetést. 

Ellátogattunk az erzsébethelyi (jaminai) gyülekezetbe.
Jártunk az evangélikus kollégiumban, a szeretetotthonban,
még a gyülekezet temetkezési irodájában és egyik temetőjé-
ben is. Ha csak egy futó benyomás erejéig is, de kijutottunk
a környékbeli szórványba, megtekintettük a mezőmegyeri
és az újkígyósi templomot.

Végül a gyülekezet presbitériumával oszthattuk meg a
látogatás élményeit, tapasztalatait. A vizsgálat huszonnyolc
pontból álló kérdőívének eredményeit részletes jegyzőkönyv
rögzíti, amely segítheti majd a feltárt hiányosságok pótlását
is. A presbiteri ülésen őszintén előkerültek a gyülekezetépí-
tés aktuális kérdései – egy evangélikus óvoda indításának
régen vajúdó problémája éppúgy, mint a telekgerendási
leánygyülekezet éledésének biztató jelei.

Mi történt Békéscsabán február 4–5-én? Semmi rendkí-
vüli, de talán mégis valami új, reménykeltő folyamat indult
meg. Bőven maradt nyitott kérdés és megoldatlan probléma,
de bízunk benne, hogy az elkezdett őszinte és felelős párbe-
széd, a közös gondolkodás folytatódik. Ilyen módon meg-
osztva egymással gondokat és örömöket épülhetünk, növe-
kedhetünk kölcsönös bizalomban erősödő, egészségesebb,
szolidárisabb Krisztus-testté Csabán éppúgy, mint egész
egyházunkban.

Gáncs Péter püspök, Déli Egyházkerület
/Megjelent az Evangélikus Élet 2008. február 17-ei lapszámá-

ban. Köszönjük az utánközlés lehetőségét./

Mi történt Békéscsabán?
A címként olvasható kérdést többen is feltették
a közelmúltban, amikor kipattant a hír: az egy-
házkerület öttagú bizottsága – köztük egy-egy
gazdasági és jogi szakember – kétnapos vizsgá-
latra érkezik a Viharsarok fővárosába. A válasz
egy ismert, de igazi tartalmára nézve mára
kissé feledésbe merült latin kifejezés: canonica
visitatio. Talán nem árt felidézni a canonica
visitatio (vagy visitatio pastoralis) kifejezés ma -
gyarázatát: a püspök időnkénti ellenőrző láto-
gatása az egyházmegyében vagy -kerületben. 



Csabai Erõs Vár6

Folytatás a címoldalról
Azt akarja, hogy szlovák nyelvű evangélikusokként, anya-

nyelvükön tegyenek bizonyságot Jézus Krisztus örömhíré-
ről. Így lett – kimondva kimondatlanul - hitvallássá ajkukon
a mózesi prófécia: „Nem azért szeretett meg, és nem azért
választott ki benneteket az ÚR, mintha valamennyi nép
között a legnagyobbak volnátok, hiszen a legkisebbek vagy-
tok, hanem azért mert szeret benneteket az ÚR.”

Számunkra, ma élő utódok számára, úgy lehet életté,
valósággá és hitvallássá a Szentírásnak ez a helye:

– ha megértjük, mit jelenthetett ez az ige azoknak, akik-
nek először szólt – Izrael népének

– ha megértjük, mit jelent személyes életünkben
– ha megértjük, mi az üzenete ma, gyülekezetünk közös-

sége számára.
Mit jelentett ez az ige Izrael népének?
A zsidó nép történelmének tragikus sorsfordulóján szem-

besült ezzel az igével. 
Krisztus születése előtt 639-609 között uralkodott

Júdában egy istenfélő király, név szerint Jósiás.
Jósiás szomorúan látta népe istentelenségét. Azt, hogy

szent ligetekben, áldozóhalmokon imádják a bálványokat.
Azt, hogy fiaikat és lányaikat égették el Moloch isten oltá-
rán. Azt, hogy Salamon templomában a Napot imádják
Izrael Istene helyett. 

Jósiás, az istenfélő király elrendelte a bálványszobrok
ledöntését, a templom megtisztítását és az örökkévaló, egy
Isten tiszteletének helyreállítását. A templom megtisztításá-
nak munkálatai során, egy réges-régi tekercsre bukkantak.
Mózes V. könyvét találták meg. Újra felolvasták a gyüleke-
zet előtt. Felolvasták az Isten szeretetéről és kiválasztásáról
szóló igeverset is. Mégis alig telik el valamivel több, mint két
évtized Jósiás király halála után, a zsidó népet hetven éves
fogságba hurcolják Babilonba. Pedig a kultuszt, Izrael
Istenének tiszteletét helyreállították. Hol történt hát a hiba?
A hiba ott történt, hogy egyrészt a nép nem teljes szívéből
tért meg. Kétfelé sántikált. Áldozott egy kicsit Istennek, egy
kicsit a bálványoknak. Másrészt ott történt a hiba, hogy
Izrael népe, kiválasztottságának tudatában önhitté vált és a
következőképpen kezdett gondolkodni: Lám-lám, nem
vagyunk mi olyan kicsik, sőt a leges-legnagyobbak vagyunk,
elvégre a mi Istenünk az igazi Isten, nálunk van az ÚR
temploma; bennünket nem érhet semmi baj, mert mi számí-
tunk Istennek, azért szeret bennünket. Ezt az önhittséget
kellett a babiloni fogságnak porrá zúznia, hogy ténylegesen
életté, valósággá és hitvallássá legyen a zsidó nép számára az
Írásnak ez a helye: „Nem azért választott ki, és nem azért
szeretett meg benneteket az ÚR, mintha valamennyi nép
között a legnagyobbak volnátok, hiszen a legkisebbek vagy-
tok, hanem azért, mert szeret benneteket az ÚR...”

Mit jelent számunkra ez az ige? 
Számunkra úgy lehet életté, valósággá és hitvallássá a

Szentírásnak ez a helye - ha megértjük, mit jelent az egyes
hívő keresztyén ember számára, hadd formáljam egészen
személyessé a kérdést: mit kell jelentsen számomra ez az ige? 

Evangéliumi példákat szem előtt tartva, annak elismerését
kell jelentse, hogy elveszett juh, tékozló fiú, kis termetű Zákeus

vagyok. Legkisebb vagyok. Annak elismerését jelenti, hogy
bűnös ember vagyok. Legkisebbnek lenni, ezt jelenti: vallom,
én bűnös vagyok, sőt az apostollal együtt így vallom: a bűnö-
sök közt első vagyok én. És hogy mindezek ellenére mégis
kiválasztott vagyok, ez Isten kegyelme. Isten szeretete, amely
abban lett nyilvánvalóvá, hogy Jézust adta értem. Pál apostol
a Korinthusiakhoz írt első levelében így vall erről: „Mert néz-
zétek csak... elhívásotokat, testvéreim. Isten ugyanis e világ
erőtleneit választotta ki, a lenézetteket és a semmiket, hogy
egyetlen ember se dicsekedjék az Isten színe előtt. Az Ő mun-
kája az, hogy ti a Krisztus Jézusban vagytok.” (1Kor. 1, 26-30) 

A költő, Hiller Fülöp Frigyes így vall erről a „legnagyobb
bűnös legkisebbeket” kiválasztó isteni szeretetről énekében: 

„Átölelt Isten nagy kegyelme,
Méltatlanul, érdemtelen.
Csodák csodáját látom benne,
És hála tölti el szívem.
Boldogan ujjong énekem,
Ha kegyelmét dicsérhetem. 
Haragot, átkot érdemeltem,
És Isten megkegyelmezett.
Szent Fia vérzett énhelyettem
Hogy eltörölje vétkemet,
Mért történt, fel nem foghatom!
Csak kegyelem, csak irgalom!”

Miért választott ki Isten engem, legkisebbet? Miért tör-
tént, fel nem foghatom! Csak kegyelem, csak irgalom! Aki
közülünk eljut erre a felismerésre, az megértette az igét és
mondhatja: „Nem azért szeretett meg, és nem azért válasz-
tott ki engem az ÚR, mintha valamennyi ember közt a leg-
nagyobb volnék, hiszen a legkisebb vagyok, hanem azért,
mert szeret engem az ÚR...”                Folytatás a 7. oldalon

Túrmezei Erzsébet 
– Pünkösd után

Pünkösd előtt – sóvárgás titkos mélye.
Pünkösd előtt – ígéretek zenéje.
Pünkösd előtt – esedezés, esengés.
Pünkösd előtt – halk hajnali derengés.
Pünkösd előtt – szent vágyak mozdulása.
Pünkösd előtt – koldusszív tárulása.
Csendesen várni – várni, hinni, kérni!
Aztán – boldog pünkösd utánba érni!

S pünkösd után – szent égi erőt-vetten,
pünkösd után – Lélekkel telítetten.
pünkösd után – bátor tanúvá lenni,
pünkösd után – régit kárnak ítélni.
Krisztusnak élni és másoknak élni,
minden mennyei kincset elfogadni,
és pünkösd után - adni, adni, adni!



Feltámadása után Jézus, amikor
megjelent a tanítványoknak, ezt mond-
ta: „Békesség néktek! Ahogyan engem
elküldött az Atya, és is elküldelek tite-
ket.” Ezt mondván rájuk lehelt, és így
folytatta: „Vegyetek Szentlelket!”

Ezt is mondta: „… erőt kaptok, ami-
kor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanú-
im lesztek… egészen a föld végső hatá -
rá ig”, majd felemeltetett a mennybe.

Az Apostolok cselekedeteiről írott
könyvben ezt is olvassuk: „Amikor pe -
dig eljött a pünkösd napja, és mind -
nyá jan együtt voltak ugyanazon a
helyen, hirtelen hatalmas szélroham-
hoz hasonló zúgás támadt az égből,
amely betöltötte az egész házat, ahol
ültek. Majd valami lángnyelvek jelen-
tek meg előttük, amelyek szétoszlot-
tak, és leszálltak mindegyikükre.

Mind nyájan megteltek Szentlélekkel.”
Három egymásba fonódó kör

A Szentháromság titkának jele. A há -
romszög a szemmel az Atyára, a kereszt a
Fiúra, a galamb a Szentlélekre utaló jelkép.

Galamb lánggal 
A Galamb a Szentléleknek, a láng-

nyelvek a Szentlélek kitöltetésének jele.
A kettő együtt a pünkösdre utal.

Bibliai idézet: 
Amikor pedig Jézus megkeresztelkedett,

azonnal kijött a vízből, és íme, megnyílt a
menny, és látta, hogy Isten Lelke galamb
formájában aláereszkedik, és őreá száll. És
hang hallatszott a mennyből: „Ez az én sze-
retett Fiam, akiben gyönyörködöm.” 

Máté ev. 3,16-17
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Folytatás a 6. oldalról
Végül úgy lehet életté, valósággá és hitvallássá a Szent -

írásnak ez a helye, ha megértjük , mi az üzenete ma, a gyü-
lekezet közössége számára. 

Mit jelenthetnek ezek az igék Békéscsabai Evangé -
likus Gyülekezetünk számára?

Gyülekezetünk legnagyobb előnye, de ugyanakkor legna-
gyobb tehertétele is: a nagysága. Ahogy egyik lelkésztársam
szokott fogalmazni: „Békéscsaba a „leg”-ek gyülekezete.” Itt
van a legnagyobb templom, a legnagyobb torony, a legna-
gyobb harang, a legnagyobb lélekszám. E sok „leg” és a sok
„nagyobb” mellett ki kell tudnunk mondani egy új „leg”-et,
azt, hogy Isten színe előtt a legkisebbek vagyunk.

A múlt legnagyobbsága szép volt, jó volt, igaz volt. De
csak volt.

A jelen legnagyobbsága épületeink nagy számában és
Nagytemplomunk méretében áll.

A jelen nagysága, a 2001-es népszámlálás 13 935 fős lélek-
számát tekintve, csak papírforma szerint igaz.

A jelen legnagyobb kérdése ugyanis az: miként érjük el,
szólítjuk meg az egyházunktól elidegenített és elidegenedett
- névleg, kötődéseikben, hagyományaikban, evangélikus val-
lásúak és hátterűek százait, ezreit itt Békéscsabán.

A jövő legnagyobbsága múlik azon, ki tudjuk-e mondani
a mában: a legkisebbek vagyunk.

A jövőt, a keresztyénség, az Evangélikus Egyház, a csabai
evangélikusság jövőjét illetően sokan pesszimisták. A jövő
felől optimisták lehetünk, ha kiválasztottságunkat Isten sze-

retetének és kegyelmének tulajdonítjuk, nem saját nagysá-
gunknak és kiválóságunknak.

Ha így teszünk, megismétlődhet életünkben Pünkösd
csodája.

Mi Pünkösd csodája?
Az egyház születése.
Pünkösd csodája a kiválasztás, a világból való elhívás csodája.
Az a csoda, hogy Isten, Szentlelke által életre hívta a világ-

ból kiválasztottak közösségét, az eklézsiát, azaz az egyházat
– hogy bizonyságot tegyen a világban Jézus Krisztusról.

Jézus Krisztusról bizonyságot tenni, ez minden békéscsa-
bai evangélikus keresztyén feladata és szolgálata. Ha így
szolgálunk, akkor életté, valósággá és hitvallássá válik
ajkunkon a mózesi prófécia: 

„Nem azért szeretett meg, és nem azért választott ki ben-
neteket az ÚR, mintha valamennyi nép közt a legnagyobbak
volnátok, hiszen a legkisebbek vagytok, hanem azért, mert
szeret...”

... mert úgy szeret, hogy az Ő egyszülött Fiát, Jézus
Krisztust adta, hogy aki hisz Őbenne el ne vesszen,
hanem örök élete legyen. Ámen.

Imádkozzunk!
URunk, Istenünk!
Kicsinységünk tudatában könyörgünk hozzád: áraszd

ránk Szentlelkedet, hogy választottaid közösségében, egy-
házadban, tudjunk bizonyságot tenni a világ színe előtt a
Te Jézus Krisztusban megjelent szeretetedről. Ámen. 

Németh Mihály, lelkész

Jöjj Szentlélek 
Jöjj Szentlélek, mennyekből, 
Hószín galamb Istentől, 
Áldott égi szeretet, 
Töltsd be árva szívemet! 

Ó, Szentlélek, drága fény, 
Téged bírni vágylak én! 
Jöjj, foglalj el teljesen 
E csodás szép ünnepen! 

Szép tavasznak reggelén 
Tündököljön hit, remény: 
Hogy te ápolsz engemet, 
S mennybe viszed lelkemet! 

Somogyi Imre  

A Szentlélek szimbólumai
A Szentlélek sejtelmes, nem
látható Isteni Személy. Szem -
léltetése nehézkes. Olyan szim -
bólumokkal szoktak utalni rá,
melyek bibliai gyökerűek. 
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Kereszteltünk 2007-ben
102 gyermeket (51 fiút, 51 leányt)
31 felnőttet (10 férfit, 21 nőt)
megkereszteltük tehát mindösszesen: 133 testvérünket.

Konfirmáltunk
55 gyermeket (27 fiút, 28 leányt)
42 felnőttet (12 férfit, 30 nőt)
konfirmáltuk tehát mindösszesen: 97 testvérünket.

Eskettünk
32 párt (12 tiszta evangélikus, 20 vegyes vallású párt)

Eltemettünk
185 egyháztagot (85 férfit, 100 nőt)

Úrvacsorát vett 
Templomainkban 109 alkalommal 3233 gyülekezeti tag,
háznál, betegágyon 22 alkalommal 32 gyülekezeti tag,
mindösszesen: 131 alkalommal 3265 egyháztag.

Statisztikai adatok 
gyülekezetünk előző évéről

Lényegében gyülekezeti újságunkból merítette az ötletet a
békési Református Egyházközség, hogy maguk is megújítsák
gyülekezeti lapjukat. A Békési Harangszó címmel kiadott
időszaki híradót korábban az egyházközség vezető lelkésze,
Katona Gyula szerkesztette, de most ezt a munkát átadta
egy fiatal presbiternek, Mucsi András középiskolai tanárnak,
aki több rovatot, témaötletet és formai megoldást is átvett a
Csabai Erős Várból. Húsvéti lapjuk már ennek jegyében
jelent meg. Sok sikert és Isten áldását kívánjuk nekik ehhez
a nem titkoltan belmissziós céltól vezérelt munkához! 

Példát adott az
Erős Vár



Március 10-14. között csendeshét volt a BEG-ben.
Minden reggel áhítatok segítették a böjti elcsendesedést és
a húsvétra való felkészülést. Csütörtökön nem volt tanítás,
mert ezen a csendesnapon Ribár János volt a vendégünk, aki
a Biblia éve kapcsán a Bibliáról beszélt nekünk. Sok érdekes
gondolatot hallottunk a Biblia történelmi, irodalmi és lélek-
tani hitelességéről, valamint megtudtuk, hogy aki olvassa a
Bibliát „hit-eles” ember lehet a Lélek által. A csendesnapot
úrvacsorás istentisztelet zárta.

A csendeshét záróakkordja a március 15-i megemlékezés volt.

Már hagyomány, hogy az idegen nyelvi munkaközösség a
farsangi időszakban süteményárusítást szervez.

Egy héten keresztül, január 28-tól február 1-ig mindenfé-
le finomságot ehettünk-ihattunk szülők és nagyszülők
jóvoltából. Köszönjük áldozatos munkájukat. 

A sütiárusítás bevételének a felét az osztályok jótékony
célra fordítják: a Kallós Zoltán Alapítvány (Válaszút) által
fenntartott iskolát támogatják.

Az összeg másik felét pedig az osztályok kirándulásra,
különböző programokra költhetik majd.
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HÍREK A BÉKÉSCSABAI EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUMBÓL

Csendeshét Süteményárusítás

Ballagás
A Munka ünnepe (ami idén

egybeesett Mennybemenetel
ün ne pével) miatt négy napos-
ra nyúlt hosszú hétvége volt az
oka annak, hogy május első
szombatja helyett április 30-
án, szerda este 5 órától volt a
Békéscsabai Evangélikus Gim -
názium végzős diákjainak bal -
lagása. A három osztályból 83
diák vett búcsút az alma
matertől. Közülük 46-an jár-
tak evangélikus hittanra, nyol-
can választották érettségi tan-
tárgyként az evangélikus
hittant, és egy fiú adta be je -
lentkezését az Evangélikus
Hit tudományi Egye tem lel-
készképző szakára.

Hetedik alkalommal adott
otthont gimnáziumunk az
országos Wigner Jenő fizika-
versenynek. A versenyen nem-
csak az evangélikus gimnáziu-
mokból vettek részt tanulók,
hanem a tiszántúli református
gimnáziumokból, illetve a
határon túlról is. A résztvevők
a versenyen kívül érdekes elő-
adásokon is részt vettek. 

Dr. Molnár Miklós érdekes
kísérletekkel kápráztatta el a
közönséget, Dr. Végh László a
„Fenntartható fejlődés”-ről
be szélt, Dr. Szabó Gábor elő-
adása pedig a lézerekről szólt.

A verseny ideje alatt meg te -
kinthető volt a Gömböc, a leg -
újabb magyar világtalálmány.

VII. Wigner Jenő
Fizikaverseny
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Pünkösd napján a 12 tanítvány
együtt volt, imádkozott, és vártak.
Azt még nem tudták mire, de
Jézus azt mondta nekik, mielőtt
felment a mennybe, hogy ma -
radjanak Jeru zsá lemben, és várja-
nak. Egyszer aztán, amikor így
együtt voltak, hirtelen ha talmas
szélvihar kerekedett. Majd láng -
nyelvek jelentek meg, és leszálltak
a tanítványokra, akik ettől elkezd-
tek olyan nyelveken beszélni,
melyen azelőtt nem tudtak.

Nagy sokaság volt akkor Jeru -
zsá lemben. Mindenfelől jöttek
oda em be rek. Voltak ott pár -
tusok, médek, elá mi ták, római-
ak, zsidók és prozeliták, krétaiak
és arabok. Sokan, akik mind más
és más nyelven beszéltek. És
amikor ki jöttek a tanítványok, és
elkezdtek beszélni, mindenki
megértette amit mondtak, mert
mindenki a saját nyelvén hallotta
őket beszélni. Voltak ott olyanok
is, akik nem hitték el, hogy ilyen

nagy csoda történhet, és gúnyo-
lódni kezdtek:

– Édes bortól részegedtek meg.
Ekkor előállt Péter, egy a tanít-

ványok közül, és fennhangon
beszélni kezdett:

– Zsidó férfiak, Jeruzsálem la kói!
Figyeljetek szavamra! Mert nem
részegek ezek, mint ahogy ti gon-
doljátok, hiszen korán van még ah -
hoz. Ez a Szentlélek munkája! A
Szent léleké, akit megígért Jézus,
hogy elküldi maga helyett. Ő az,
akiről Jóel próféta prédikált. Ő
tesz bizonyságot arról, hogy Jézus
Krisztus az élő Isten Fia, aki meg-
halt, de feltámadott, és legyőzte a
halált, hogy mi örökké élhessünk!

Mikor ezt hallották, így szóltak:
– Mit tegyünk most?
Péter válaszolt:
– Térjetek meg, és keresztel-

kedjetek meg Jézus Krisztus
nevében, bűneitek bocsánatára!

Ezen a napon azután mintegy
3000 férfi keresztelkedett meg.

Pünkösdi történet – nem csak gyerekeknek
Húsvét után a feltámadt Jézus még 40 napig volt a földön és tanította az embereket, majd fel-
ment a mennybe és ott ül a mindenható Istennek a jobbján. De nem hagyott teljesen magunk-
ra minket, mert onnan fentről figyel, és mert elküldte a Pártfogót. Azt, aki velünk van mindig,
aki bátorít, erősít minket, aki élteti hitünket, és segít megőrizni és továbbadni Jézus tanításait.
És hogy jött el Ő közénk? Azt mindjárt elmondom!

Válaszolj a kérdésekre, illetve egészítsd ki a mondatokat. Ha jók a megfejtése-
id, akkor középen függőlegesen értelmes szót kapsz. Ezt a megfejtést juttasd el a
Lelkészi Hivatalba május 30-ig. A jó megfejtést beküldők között ajándékokat
sorsolunk ki.

Keresztrejtvény

          

          

          

          

          

          

          

1. A tanítvány, aki meg-
szólalt.

2. „Mit ……. most?”
3. ….lélek
4. Mit csináltak a tanítvá-

nyok miközben vártak?
5. Itt tanított Jézus még 40

napig, feltámadása után.
6. Mit mondtak a gúnyo-

lódók, milyen bortól
részegedtek meg?

7. Ott voltak ekkor ők is
Jeruzsálemben.

Gyerkőc(ök)!
Van egy nagyszerű programunk

nektek minden vasárnap délelőttre.
Szeretsz játszani, nagyokat nevetni,
közösségben lenni? Akkor találkoz-
zunk a következő vasárnap 10 óra-
kor a Békéscsabai Evangélikus
Nagy temp lom előtt! Kíváncsi vagy
kik lesznek ott és mit is fogunk csi-
nálni? Bibliai történetekről beszél-
getünk, éneklünk, játszunk, kéz-
műveskedünk.

Na, lenne kedved hozzá?
Akkor szeretettel vár Böby, Nóri,

Zsuzsi, Sanyi, Eszti és egy csapat
gyerek.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.



Ökumenikus imahét
Január 20. és 27. között Békéscsabán

is megtartottuk az ökumenikus imahe-
tet a keresztyének egységéért. A nyolc
estén át tartó sorozaton, gyülekezetün-
kön kívül a helyi katolikus, református
és baptista közösségek tagjai vettek
részt. Január 25-én a Kistemplomban
dr. Katona István egri római katolikus
segédpüspök és Gáncs Péter evangéli-
kus püspök szolgáltak. Reméljük, hogy
püspökeink szolgálata, és az imahét
minden egyes alkalma közelebb hozta
egymáshoz a különböző felekezetű
békéscsabaiakat.

Békéscsaba kiváló pedagógusai
Békéscsaba Megyei Jogú Város Köz -

gyűlése „Békéscsaba Kiváló Pedagó -
gusa” díjat adományozott Caimacan
Klára tanárnőnek, aki a Savio Szt.
Domonkos Katolikus Általános Iskola
igazgatónője, és Völgyesi Attiláné
tanárnőnek, aki a Békéscsabai Evan -
gélikus Gimnázium igazgatóhelyettese.
A díjazottaknak lapunk hasábjain
keresztül is gratulálunk!

A Biblia éve
A Magyarországi Egyházak Ökume-

nikus Tanácsa, az idei esztendőt a
„Biblia évé”-nek nyilvánította. Ebből
az alkalomból nyolc részes bibliaisme-
reti sorozatot indítottunk. A sorozat
záró alkalmán gyülekezetünk levéltá-
rának bibliai régiségeit is kezükbe
vehették a jelenlevők. 

Canonica visitatio pastoralis
Azaz püspöki hivatalvizsgálat volt

gyülekezetünkben február 4-én és 5-
én. Gáncs Péter püspök és munkatár-
sai, Radosné Lengyel Anna egyházke-
rületi felügyelő, dr. Szabóné Mátrai
Marianna püspökhelyettes, Csorba
Gábor gazdasági igazgató és dr. Száraz
Csenge egyházjogász „a pincétől a pad-
lásig” nézték át egyházunk lelki, gaz-
dasági, adminisztrációs és anyagi élet-
ét. Tapasztalataikról a presbiteri ülésen
és az Evangélikus Élet hasábjain szá-
moltak be (ezt olvashatják ezen lapszá-
munk 5. oldalán).

Születésnap
Február 4-én töltötte be 80. életévét

Kovács Pál nyugdíjas lelkészünk, meg-
bízott levéltárosunk, akit az aznapi
bibliaóra keretében köszöntött Gáncs
Péter püspök, gyülekezetünk vezetősé-
ge és tagjai. Lelkész úr életére olvasó-
ink nevében is kívánjuk Isten áldását!

Szupplikáció
Február 24-én Kruchió Márta Kin -

ga (békéscsabai) és Chikán Katalin
(Nóg rád megyei) teológushallgatók
prédikáltak templomainkban. A böjt
3. vasárnapi teológus szolgálat célja
az volt, hogy felhívja a figyelmet a lel-
készi szolgálatra való felkészítés mun-
kájára, és kérje gyülekezetünk tagjai-
nak imádságát és adományait a lel-
készképzés céljaira.

Női imanap
Március 7-én a Nők Ökumenikus

Világimanapja alkalmából ökumeni-
kus alkalmat tartottunk egyházközsé-
günkben, ahol vetítettképes előadás
hangzott el a Guyanában (Afrika) élő
keresztyén nők életéről.

Textilkiállítás
A XI. Országos Textiles Konferen-

ciához csatlakozva textilkiállítás nyílt
egyházunk Luther utcai Nagy ter -
mében. A tárlat a hagyományos népi
esküvőhöz kapcsolódó textíliákat
mutatta be. 

Nemzeti ünnep
Március 15-e alkalmából a városi

rendezvénysorozat nyitó alkalmaként
ökumenikus istentisztelet volt a refor-
mátus templomban, Jánosi Szabolcs
katolikus káplán, Kutyej Pál Gábor
evangélikus igazgató lelkész és a ház-
igazda, Marti Miklós református lelki-
pásztor szolgálatával.

Csabai Böjti Hétfők
Három böjti hétfőn át igehirdetői

sorozatot tartottunk gyülekezetünk-
ben. Baranka György nagytarcsai,
Lázárné Skorka Katalin mezőberényi
és Laczki János orosházi lelkészek ige-
hirdetései „Emberek Jézus keresztje

körül” címmel hívták gyülekezetünk
tagjait böjti elcsendesedésre. 
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Hírek, események a gyülekezet életéből

Tisztelt olvasóink!
Ezen kiadványunk, a Csabai

Erős Vár című gyülekezeti lap leg-
közelebb karácsonykor jelenik meg. 

Örömmel vesszük témaötletei-
ket, felvetéseiket az újsággal kapcso-
latban a csabaierosvar@gmail.com
villámposta címen, a 30/ 432-20-30-
as telefonszámon, vagy Németh
Mihály lelkész úrnál.

2008 – a Biblia Éve

Luther Márton

Dal a Bibliáról
Hol nincs a polcon Biblia,
Üres, kietlen ott a ház;
Könnyen bejut a Sátán oda,
S az Úr Jézus ott nem tanyáz.

Aztán hát ember, bárki légy,
Egy-két filléred kerül:
Egy Bibliát sietve végy
Az ördög ellen fegyverül

Nyisd azt föl minden reggelen.
Csüggj hittel minden szaván.
Merülj belé figyelmesen,
Olvasd, kutasd nap-éjszakán.

E könyv erőt ad és vigaszt,
S ne bánd, ha int, ha néha bánt,
Pajzs gyanánt használjad azt
Örömben, búban egyaránt.

Szeresd e könyvet, s úgy tekintsd
Mint földi élted támaszát,
Amely ha sírodig kísért,
Számodra nyit új, jobb hazát.



ISTENTISZTELETEK A SZÓRVÁNYOKBAN

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

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

Kétsopronyban az Általános Iskolában július és augusztus hónapok
kivételével minden hónap második vasárnapján, Húsvét, Pünkösd,
Karácsony első napján délelőtt ½ 9-kor.

Telekgerendáson az evangélikus templomban minden vasárnap,
Húsvét, Pünkösd, Karácsony első napján, Újév napján délelőtt 10 órakor
– július-augusztusban délután 3 órakor, Szenteste és Óév este 17 órakor.

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 augusz-
tus hónapok kivételével minden hónap második vasárnapján délután 2
órakor, Húsvét, Pünkösd, Karácsony első napján délután 3(!) órakor.

Fényesen az evangélikus temetőkápolnában július és augusztus hóna-
pok kivételével minden hónap harmadik vasárnapján, Húsvét, Pünkösd,
Karácsony első napján délután 2 órakor.

BIBLIAÓRÁK

Békéscsabán az Evangélikus Szeretetotthonban minden csütörtö-
kön 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 hóna-
pok kivételével, általában a hónapok első szombatján délután ½ 4-kor.

IFJÚSÁGI ALKALMAK

Békéscsabán, a Luther utcai gyülekezeti központban szombaton-
ként 15 órától „Ifi”-re várjuk a gimnazistákat. Szombatonként 16 órától
pedig Fiatal Felnőtt Ifit tartunk a 20 éven túliaknak a KIE Kinizsi utcai
központjában. 

VÁROSI ISTENTISZTELETEK, BIBLIAÓRÁK

Istentisztelet Békéscsabán a belvárosi és jaminai templomaink-
ban vasárnaponként 8:45-től szlovák, 10 órától magyar nyelven. Ünnep-
napokon 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 jami-
nai gyülekezeti teremben kedd délutánonként 5 órától tartunk esti isten-
tiszteletet.
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Istentiszteletek, bibliaórák

Csabai Erõs Vár – Békéscsabai Evangélikusok Lapja 
Megjelenik évente kétszer

Kiadja: Békéscsabai Evangélikus Egyházközség
Szerkesztette: Szegfû Katalin

Tördelte: Durkó Krisztián
Nyomtatásért felelõs: Zahorán György 

Szolgálatunkhoz, köz -
érdekű fela datvállalá  -
sunk hoz szívesen fogad-
juk támogatóink 1%-os
felajánlását.
Magyarországi Evan -
gé likus Egyház 0035
Életközelben vagyunk!
www. lutheran.hu

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 

A békéscsabai evangélikus temetőkben (Felsővégi, Alsóvégi,
Tabáni, Tompa utcai, Mezőmegyeri, Fényesi temetők) az
1983-ban vagy ennél korábban váltott sírhelyeket valamint
az 1998 előtt váltott urnafülkéket újra kell váltani!  
Sírhely ügyintézés: Lelkészi Hivatal, 5600 Békéscsaba,
Luther u. 1. Hétköznap 8-12 óráig.

Szeretettel kérjük egyházközségünk tagjait egyházfenntar-
tói járulékuk befizetésére. Ennek mértékére a presbitérium
ajánlása: Az egyházi adó összege – az éves kereset 1%-a,
vagy az aktív keresők részére évi 6000.- Ft; nyugdíjasok
részére évi 2400.- Ft.
Pénztár: Lelkészi Hivatal, 5600 Békéscsaba, Luther u.
1. Hétköznap 8-15:30-ig.

„Alfa Könyv” Ökumenikus Könyvesbolt működik Bé -
kés csabán, a Szabadság tér 1-3. szám alatt. Szeretettel vár-
nak mindenkit, akinek egyházi irodalomra, fajátékra, aján-
dék- és kegytárgyakra, illetve népművészeti tárgyakra, hím-
zésekre, ruhákra van szüksége. Nyitva: hétfőtől-péntekig 9-
18 óráig; szombaton 9-12 óráig; vasárnap zárva.

Fiatalok, figyelem! Gyülekezetünk gyermektábora június
16-án, ifjúsági táborunk pedig június 29-én kezdődik
Telekgerendáson, az Evangélikus Konferencia-központban.
Érdeklődni, jelentkezni Kati néninél (Kutyejné Ablonczy
Katalin ifjúsági vezető) lehet személyesen, vagy a lelkészi
hivatalon keresztül. Jelentkezzetek! Érdemes!

Egyházközségünk a világhálón: http://bekescsaba.lutheran.hu

Hirdetmények


