
2009. Karácsony

„Hallottam, hogy egy hatalmas hang megszólal a mennyben: 
Most lett a mi Istenünké az üdvösség.” (Jel 12, 10)

Van egy nap az évben, amely más, mint a többi. Amelyet másképpen élünk meg,
mint a többit, amely mindenkinek többet jelent, mint bármelyik másik nap.
Karácsony napján kicsit lelassul az idő. Kicsit megáll a világ rohanása. Hogy minek
köszönhető karácsony e varázsa? Miért van, hogy szentnek tartjuk ezt a napot? 

Azért lehet ilyen
varázsa a karácsony-
nak, mert valamit,
talán észrevétlenül,
megéreztünk abból,
amit Isten értünk
tett. Valamit megér-
tettünk és elhittünk
abból, amit Krisztus
születése jelent szá-
munkra. „Most lett a
mi Istenünké az üd -
vösség, és a hatalom
az Ő Krisztusáé!” Talán valamit megértettünk és elhittünk abból az örömhírből,
hogy mindez értünk történt. Ahogy Luther Márton egy karácsonyi igehirdetésé-
ben fogalmazza ezt meg: „Mit sem érne, hogy megszületett a Megváltó, ha nem
tudnám, hogy értem is, miattam is jött.”

Szerényen, egyszerűen, minden pompát, minden fényességet félretéve, csend-
ben, egyedül született meg a betlehemi istállóban a mennyei király. Egyszerű, sze-
rény dolognak tűnt. Mégis, a mennyben hatalmas hang hirdette: „Dicsőség a
magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat!” 

Az Úristen csodái ezek. Hogy Betlehembe, az Augustus császár által elrendelt
népszámlálásra rengetegen mentek el. Minden hely foglalt volt a fogadókban is.
És míg a többi ember valószínűleg jól érezte magát a fogadó nyújtotta kényelem-
ben, és a rokonok terített asztalainál, addig csendben, mindenki előtt titokban
született meg a mennyei király. Senkinek sem volt ez fontos. Senkinek sem volt
ez akkor lényeges, életbevágó, létfontosságú. Senki sem gondolta, hogy az eluta-
sított állapotos asszony a világ megváltóját szüli meg. Az emberek mind mással
voltak elfoglalva. Nem azzal, hogy ma lett mindannyiunké az üdvösség.

Mi magunk is hajlamosak vagyunk megfeledkezni a legfontosabbról életünk-
ben. Hajlamosak vagyunk arra figyelni, ami körülöttünk hangosan, zajosan tör-
ténik, de nem figyelünk a csendben, szerényen megszólaló karácsonyi evangéli-
umra: Most lett a tied az üdvösség. Nincs más fontosabb, mint az, hogy a Mária
ölén ringatott, jászolágyba fektetett kisgyermekben felismerjük az értünk jött
Megváltót. A Mennyei Királyt. Akinek először a jászol lett a trónja, majd a
kereszt. Mégis, az ő kezében van a legnagyobb hatalom. Nála van a világ üdvös-
sége. Ezt az örömhírt hirdeti karácsonyi szelíd, csendes, alázatos módján Jézus
Krisztus születése. Vele az üdvösség jött hozzánk.                Nagy Zoltán, lelkész

Ez a nap más, mint a többi BODOR MIKLÓS

Betlehemi csillag
Betlehem csillaga
vezet három királyt
köszöntve Mária
újszülött kis Fiát. 
Karácsony este van
csend honol a tájra 
szeretet szívekben 
békesség hazája. 
Harang hangja kondul 
hótakarta tájon
templomba hívogat 
havas pusztaságon. 
Harangszó hívogat 
zengő szép zenével
egybeolvad hangja 
hívők énekével. 
Egy család asztalnál
szívük valakit vár,
Ki nem jöhet haza
üres egy szék egy tál. 
Zöldel a fenyőfa 
besétál a házba
ünnepre öltözik 
csillogó ruhába. 
Betlehem csillaga
vezet három királyt
köszöntve Mária
újszülött kis Fiát.
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– Kérem, hogy engedjék meg, hogy
kissé közelebbről megismerje önöket a
Csabai Erős Vár olvasótábora. Beszél -
jenek gyermekkorukról, pályaválasztá-
sukról, eddigi életükről.

– Péter Attila vagyok. Borsod-
Abaúj-Zemplén megye alig 400 lelket
számláló Fancsal nevű kisközségében
nőttem fel, ahol édesapám közel 40
esztendőn át volt az evangélikus gyüle-
kezet lelkésze. Pályaválasztásomat
meg határozta a parókia légköre, de
szüleimtől szabad kezet kaptam válasz-
tásomban. Az Evangélikus Hittudo -
mányi Egyetemen tanultam, közben
két szemesztert Németországban ta -
nultam ösztöndíjasként. D. Szebik
Imre püspök szentelt lelkésszé szülőfa-
lumban 1996-ban. Lelkészi szolgálato-
mat a Budapest-Rákoskeresztúri Gyü -
le kezetben kezdtem segédlelkészként.
1999-ben választott meg lelkészévé a
Maglódi Evangélikus Gyülekezet. Köz -
ben 3 éven keresztül a PhD-program
ösztöndíjasaként tanultam, és a levele-
ző hittantanár szakos hallgatókat taní-
tottam ószövetségi alapismeretek tár-
gyában. Ez év augusztus 1-jén érkez-
tem Békéscsabára családommal.

– Péterné Benedek Ágnes vagyok.
Tolna megyében, egy kicsit nagyobb
községben, Kölesden nőttem fel. Hívő
családom példája, gyülekezeti szerep-
vállalása, lelkészem és az ifjúsági kon-
ferenciák, alkalmak segítettek abban,
hogy a lelkészi hivatást válasszam. A
Budapesti Hittudományi Egyetemen
nem csak a szolgálatra való megerősí-
tést, hanem életem társát is megtalál-
tam, akivel a németországi ösztöndíjas
évben is együtt készültünk szolgála-
tunkra. Dr. Harmati Béla püspök
1995-ben szentelt lelkésszé, és ugyan-
ebben az évben kötöttünk házasságot

férjemmel. 3 éven keresztül Buda pest -
en kórházlelkészként végeztem szolgá-
latomat. E szolgálati terület sok ál dást
és sok tapasztalatot tartogatott szá -
momra. Az emberi élet nehéz helyzete-
iben Isten ígéreteivel, Megváltónk sze-
retetével fordulhattam az emberek felé.
A maglódi 10 esztendő alatt gyerme-
keink nevelése mellett részt vállaltam a
gyülekezeti szolgálatban, illetve a gyer-
mek és ifjúsági munkában tevékeny-
kedtem. Férjem tanulmányai idején
pedig igyekeztem a gyülekezeti szolgá-
lat minden területén helytállni.

– Mint családos lelkészházaspárnak,
a gyermeknevelésben is példát kell
mutatniuk…

– Két gyermekünk van. A 10 éves
Bálint és az 5 éves Ágoston. A szabad-
ság és a vezetés elvét követve igyek-
szünk nevelni őket. Engedjük, hogy a
koruknak megfelelően próbálgassák
szárnyaikat, erejüket, hogy megtanul-
janak helytállni az életben. Ugyan ak -

kor – amíg szárnyaink alatt vannak –
vezetésre van szükségük, hogy rögzül-
jenek bennük a határok és azok a ke -
resztyén értékek, melyek mentén majd
vezetik életüket. Ezzel minden felelő-
sen gondolkodó szülő tartozik gyerme -
kének. Igyekszünk sokat lenni velük,
és olyan életet élni eléjük, mely szavak
nélkül is arról beszél nekik, hogy érde-
mes élni. És ami mindennek az alapja:
igyekszünk már most arra tanítani
őket, hogy Isten előtt éljék életüket.
Imád ságaikban, gondolkodásukban,
életkérdéseikben, barátaik között, vagy

a gyülekezet közösségében. Természe -
tesen ott van rajtuk féltőn szerető te -
kintetünk, mögöttük pedig értük el -
mon dott imádságaink.

– Milyen reményekkel és tervekkel
érkeztek Békéscsabára?

Péter Attila: – Amikor egy lelkész
megérkezik egy gyülekezetbe, elsősor-
ban várakozásokkal és reményekkel
érkezik.                   Folytatás a 3. oldalon

Bemutatkozik a Péter lelkészházaspár
Augusztus elseje óta szolgál
Békéscsabán a Péter lelkész-
házaspár. Péter Attila helyet-
tes lelkészként, felesége pedig
iskolalelkészként kezdte meg
munkáját. Bővebbet is meg-
tudhatnak róluk az alábbi
interjúból.

A képen Péter Attila, Péterné Benedek Ágnes, Péter Ágoston, Péter Bálint.



DROZDIK SÁMUEL
Trencsén városában született, a hazai intézeteken kívül

Wittenbergben három évig, Jenában pedig egy évig tanult.
Az országba visszatérve valószínűleg nevelősködött. 1753-
ban szentelték udvari pappá Ozoróczon. Csabán 1772-80
között Gyurcsek János káplánja volt, majd annak halála
után rendes pappá választatott. Neje soha sem volt, de az
agg hajadon nőtestvére vele lakott, s vitte a ház gondjait. 

Korabeliek feljegyezték, hogy Drozdik nagyon csehes dia-
lektusban beszélt és prédikációinak majdnem minden peri-
ódusában előfordultak ezen szavak: „ny brz ano wet!”. Erről
egy anekdota is ismeretes. Történt egyszer, hogy a felsővégi
paplak mellett fennálló kovácsműhelybe jött, és ott sokáig
nézte a kovács kalapálását, végre azt kérdi tőle: Mondja meg
kend, nekem majszter uram, miért van az, hogy kend egy-
szer jó nagyot üt a vasra, azután pedig két-háromszor kiseb-
bet, mintha cifrázná? A kovács viszont ezt kérdé: Hát tiszt
uraságod nem mondaná meg nekem, miért említi prédiká-

cióiban oly gyakran ezen szavakat: ny brz ano wet!? Hja,
barátom, monda a pap, én azt azért teszem, mert míg ezen
szavakat mondom, arról gondolkodom, mit kellessék tovább
mondanom. No, felelé a kovács: én is azért ütök vasamra
két-három kicsit, mert addig azon gondolkodom, hová kel-
lessék egy nagyot ütnöm!

Drozdik Sámuel 1785. május 22-én halt meg. Halálát az anya-
könyvbe tiszttársa, Gyurcsek András jegyezte néhány soros
latin nyelvű ismertetéssel. A Körösön túli temetőben van elhe-
lyezve. Mondják, igen jó lelkű öregember volt. Ő alatta alakult
Csabán két papság, és élete utolsó évében kezdett épülni az ó-
torony és az alsóvégi paplak.

/Haan Lajos: Békéscsaba története c. 1858-ban készült kéziratos
dolgozata alapján összeállította Dedinszky Gyula/
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Arcok a mútból
Egy ilyen nagy múltú gyülekezetnek, mint a
mienk, története során sok neves és kevésbé
ismert alakja volt. Közülük kiemelkednek a
gyülekezet teljes jogú, parókus lelkészei.

Folytatás a 2. oldalról
Azzal a várakozással és re ménnyel,

hogy a gyülekezet elfogadja és befogadja
őt, ő pedig szeretettel, örömmel és leg-
jobb tudása szerint végzi a rábízott szol-
gálatot. Így indultam el Bu dapest-
Rákoskeresztúron és Magló don is. Azt
tapasztaltam, hogy bizonyos idő után – a
kölcsönös megismerés és bizalom légkö-
rében – a tervek mintegy „önmaguktól”
szövődnek. Igazodom a jól működő gyü-
lekezeti formákhoz, melyekbe magától
értődően belekerülnek saját ötleteim és
egyéniségem. Az igehirdetés mellett
nagyon fontosnak tartom a személyes
találkozásokat.

Péterné Benedek Ágnes: – Örömmel és
izgalommal készültem az iskolalelkészi
szolgálatra. Nem ismeretlen, mégis új,
speciális szolgálati területre kaptam
megbízatást. Egyházunk törvénye sze-
rint az iskolalelkész munkaidejének
egyik felében hittantanár, míg a
másikban az iskola lelkésze, azaz lelki
életének szervezője, vezetője. Az iskola
hagyományainak, szokásainak tiszte-
letben tartása és megtartása mellett
szeretném, hogy minél több fiatal és
családjaik megismerjék keresztyén hi -
tünk értékeit, megtartó erejét. Nagyon

fontos számomra, hogy a kollégiumban
élő fiatalok megtapasztalják a jézusi
pásztori szeretetet. Egy egyházi iskola
célja az, hogy a hitbeli ismeretek éle -
tünk alapjává és mértékévé váljanak
mind a gyermekek, mind a munkatár-
sak számára.

– Milyenek az első csabai tapasz-
talataik?

Péter Attila: – Budapest-Rákoske -
resz túron többlelkészes helyen szolgál-
tam. Megtanultam csapatban dolgozni,
ahol fontos az egymásra figyelés, a kor-
rektség, a feladatok ésszerű elosztása és
a fegyelem. Lelkésztársaim a gondola-
taimban olvastak, amikor újonnan
érkezettként nem terheltek túl szolgá-
latokkal. Így jut időm csendes figyelés-
re és gyermekeinkre is, akik velünk
együtt váltottak munka- és lakhelyet.
A lelkészi hivatal munkatársaitól és
szolgálattevőitől is sok segítséget ka -
pok el egészen a legapróbb gyakorlati
dolgokig, melyek nagyon fontosak a jó
rend érdekében. A gyülekezeti tagok-
tól jól esik minden érdeklődő kérdés,
biztató szó, mosoly vagy mozdulat. Jó
érzés az is, amikor a városban már
ismerős arcokkal találkozom, és megál-
lunk egy-két szót váltani egymással.

Péterné Benedek Ágnes: – Az iskola
vezetősége, tantestülete, munkatársak
körében nagy segítőkészséget, elfoga-
dó, támogató szeretetet tapasztaltam
az első naptól kezdve. Örülök annak,
hogy fontosnak érzik a lelkészi szolgá-
latot körükben. Hálás vagyok azért,
hogy van igény a lelkiség megélésére,
és együtt keressük a megfelelő formá-
kat és alkalmakat egymás erősítésére.

– Melyik az a bibliai igevers, amely
különösen közel áll önökhöz?

Péter Attila: – Régóta kíséri élete -
met az az ige, hogy „Jézus Krisztus
tegnap, ma és mindörökké ugyanaz”.
Szinte mindig hozzágondolom ehhez
az igéhez azt, hogy „mindenhol”. Ez
számomra azt jelenti, hogy bárhol va -
gyunk, élünk, szolgálunk, Jézus
Krisz tus az Ő hűségével mindig ott
van velünk.

Péterné Benedek Ágnes: – Lelkészi szol-
gálatom mindig is kedves, kiemelt
területe volt a személyes lelkigondozás.
A betesdai tó melletti fájdalmas kiál-
tás: „nincs emberem”, ma is oly sok
ember – beteg, fiatal és idős – sóhaja.
Szeretnék Jézus gyógyító szavával
emberévé válni a rám bízottaknak.

Szegfű Katalin

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
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– Mi volt önnek az év legtöbbet adó
eseménye?

– Idén is talán az ifitábor. Amikor
minden évben megerősítést nyer, hogy
érdemes a jövővel is foglalkozni. A sok
ne ga tív élmény, a sok energiavesztés
mellett lehet nekünk is töltekeznünk
ekkor a fiataloktól.

– Mire emlékszik a legkevésbé szívesen?
– Talán azokra a napokra, amikor

úgy éreztem, a gyülekezeti tagok nem
akartak hinni a vezetőségnek, és sokak
számára el lettünk könyvelve úgy, mint
akik csak a rosszat akarják, csak mert
betartottuk a fogadott ígéretünket.

– Milyen nagy feladatok várnak
önre és ránk, a gyülekezeti tagokra?

– Rengeteg terv van a fejemben. Aki
ismer, tudja, mindig ötletelek. Aztán
vagy lecsitítanak, vagy lesz belőle vala-
mi. Megtar ta ni, amit őseink felépítettek,
ta lán ez a legnagyobb kihívás, hisz tud-
juk, minden érték az emberek számára
értéktelenedik, és a gagyi, a semmit érő
lesz fontossá. Min den egyházi sta tisztika
azt mutatja, fogyunk. Már sok-sok éve
fogyunk nagyegyházi szin ten, de gyüle-
kezetin is. Amúgy nagyon nagy egyházi
feladatban még gondolkodnunk sem
kell, mert sokszor azt érzem, amit csiná-
lunk, már az is erőn felüli.

– Hogyan telik önöknél a karácsony
ünnepe?

– Mint minden évben, a gerincét
idén is szolgálatok adják. No persze
emellett a szülőkkel közelben és távol-
ban egyaránt szeretnénk találkozni.
Ebből adódóan valószínűleg rohanva

telik majd. Azért ilyenkor mi is próbá-
lunk megállni, ha csak pillanatra is, és
hálát adunk azokért, akik körülvesz-
nek minket, és az isteni gondoskodá-
sért, szeretetért.

„Megtartani, amit őseink felépítettek”
Mozgalmas év volt 2009. Az
események rövid összegzésére
és egyfajta jövőbe tekintésre
kérte a Csabai Erős Vár az
egyházközség igazgató-lelké-
szét, Kutyej Pál Gábort. 

Június 22-én délelőtt hatvan „kis-
ember” foglalta el a missziói központ
területét, zengte be énekszóval az
épületet. Rajtuk kívül húsz középis-
kolás és egyetemista is táborlakóvá
vált, bár nekünk komoly feladatokkal
kellett megküzdenünk, segítőként,
csoportvezetőként felelősségteljes
szolgálatot láttunk el. Idén Dániel
próféta és barátai kerültek a közép-
pontba, s az első nap megalakult Éhes
Lélek, Júdeai Har ci Hörcsögök, El -

Bal tazár és Tej színrab csapatok fejtet-
ték meg Nebu kad neccar álmait, meg-
küzdöttek az oroszlánokkal, a tüzes
kemencével, részt vettek Bélsaccar
lakomáján, s a végén énekszóval ad -
tak hálát a szabadulásért. Termé sze -
tesen a történet körbejárásán kívül a
szokásos vetélkedők, a sportolás, az
esti számháborúk, a meseolvasás sem
maradhatott el. 

Közülünk sokan a szombati zárás
után sem tértek haza vagy csak nagyon
rövid időre köszöntek az otthoniaknak,
hiszen másnap délután már az ifi népe-
sítette be a régi művelődési házat. A
tábori meghívóban ez állt: „Gyere el, és
járd körül saját magad!” Isten igéjét
magunk elé tartva próbáltuk megis-
merni magunkat. A csoportbeszélgeté-
seken átgondolhattuk, kik is vagyunk
valójában és kik lehetnénk. A vasárna-
pi nyitó áhítaton táborvezetőnk arról
beszélt, hogy Isten saját képére és
hasonlatosságára teremtett bennünket,
hogy a biztos tükör, ami a valóságot

mutatja, az egyedül a Biblia. A lelké-
szeink által vezetett csoportfoglalkozá-
sokon életünk jelképeiről és keresztje-
inkről beszélgettünk, körbejártuk az
elfogadás, megelégedés, öröm, boldog-
ság, elkötelezettség, kapcsolataink kér-
déskörét is. Utolsó este kiélhettük kre-
ativitásunkat a számunkra megrende-
zett vetélkedőn. 

A két hét alatt közel 110 gyermek,
fiatal sok-sok emléket gyűjtögetett
össze, Istentől áldott heteket tölthet-
tünk Telekgerendáson, melynek szer-
vezését mindkét táborunk vezetője,
Kutyejné Ablonczy Katalin és lelké-
szeink Kondor Péter, Kutyej Pál és
Nagy Zoltán vállalták. S bár egyszer-
re ilyen nagy létszám legközelebb egy
év múlva gyűlik össze, lelkesedésünk,
egymás iránti szeretetünk a nyár
további részében is összetartott ben-
nünket. Szeptemberben újult erővel
ültünk be ifikre, amelyekre szeretettel
várunk mindenkit! Gyertek, legyünk
minél többen!                           LKG

Istennel kezdeni a nyári szünetet
A békéscsabai evangélikus gyü -
lekezet fiatalsága, az egészen
ap róktól a fiatal felnőttekig
Istennel kezdhette el a nyári
szü netet. Alighogy az iskola-
pad ból, vizsgák sorozatából ki -
léptünk, máris az egész évben
várt, sokunknak már állandó
nyári programként számon tar-
tott telekgerendási táborban
találtuk magunkat.
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HÍREK A BÉKÉSCSABAI EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUMBÓL

2009. szeptember 1-jén 59 ötödik osztályos és 151 kilencedikes diák kezdte meg tanulmá-
nyait a gimnáziumban.

„Együtt Schénerrel tovább” címmel
nyílt kiállí  tás a gimnázium aulájában.
A művészeti szak középiskolások és az
alapfokú művészet oktatás diákjai
Schéner munkáinak ta nulmányozása
után parafrázisokat készítettek, s így
tisztelegtek a művész emléke előtt.

Szeptember 24. és 26. között Győr -
ben ke rült sor az Evangélikus Gimná -
ziumok Or szá gos Találkozójára. A gim -
náziumot tíz mű vészeti tagozatos tanu-
ló képviselte. A diákok színes, változa-
tos programok se gítségével ismerked-
tek Győr városával, és különféle művé-
szeti területekkel. Tanu lóink a könyv-
kötést, a fotózást, a falfestést és az ütős
zenét választották.

Pátkai Róbert öregdiák, az Angliai Evangélikus Egyház nyugalmazott püspöke könyvtára
értékes darabjait adományozta a gimnáziumnak. A könyveket az iskola könyvtárában, az
úgynevezett „Pátkai olvasósarokban” helyezték el. Az olvasósarkot Péterné Benedek
Ágnes iskolalelkész szentelte fel.

A gimnáziumban a hagyományoknak megfelelően idén is ünnepi műsorral emlékeztek
meg a 160 éve kivégzett 13 aradi vértanúról.

Honlapunk: http://begart.hu/
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November 28-án ismét megrendezésre került a Békés csa -
bai KIE Irodalmi Kávéház a szokásos helyszínen, Luther
utca 1. szám alatt.

Az egyesület korábban verspályázatot írt ki középiskolás
fiataloknak „Kapcsolataink” címmel. Az eredményhirdetés
a kávéház keretében történt meg: nyolc fiatal küldött be
verset, három fiatalt díjazott a zsűri. A nyertesek versei a
következő Mutató című újságban jelennek meg.

Egy-egy vers után Gyaraki Lívia énekelt Vozár M. Krisztián
zongorakíséretével. Régi, hangulatos dalok hangzottak el,
többek között Louis Armstrongtól és Karády Katalintól. 

A következő részben a Bárka kortárs irodalmi folyóirat
szerkesztősége tartott egy rövidített irodalmi estet. Elek
Tibor főszerkesztő mutatta be a kortárs folyóiratot, Kiss
Ottó újonnan megjelent gyermek könyvéből olvasott fel,
Kiss László egy prózát osztott meg a hallgatósággal, legvé-
gül Banner Zoltán adta elő egyik saját szerzeményét.

A szünetben Drienyovszki János szobrászművész kiállítá-
sát tekinthettük meg.

A szünet után Nagy Zoltán tartott áhítatot Isten és az
ember kapcsolatáról.

A résztvevők többsége nagyon nívósnak és jó hangulatú-
nak ítélte meg ezt a rendezvényt. Erre csak azt válaszolhat-
tuk, hogy már tervezzük a következő programot, melyre
mindenkit szeretettel várunk.                       Szikora István

Egy jó hangulatú
irodalmi este Köszönöm Istenem, hogy adsz nekünk enni, hogy egyben

tartod a családunkat, hogy ebben a világban nőhetünk fel,
hogy megteremtettél minket és az állatokat. Hogyha bajban
voltunk, haza juttattál minket.

Köszönjük, hogy sokszor találkozhatunk a barátainkkal,
hogy iskolában tanulhatunk, és hogy van eszünk.

Kérlek Istenem, vigyázz azokra, akik szeretnek téged.
Segítsd megakadályozni a környezet szennyezést és a rossz
cselekedeteket. Vigyázz a családtagjainkra és az állatainkra.
Segíts, hogy ne nézzük mindig egymásban a rosszat, és sok
barátunk legyen. Add, hogy mindig békességben éljünk.

Segíts a kapcsolataink megerősítésében, és hogy ne legyen
a világban háború és stressz! ÁMEN

December 19-én, szombaton 16 órától kicsik és na gyok
összejövünk, hogy együtt örvendezzünk a betlehemi pászto-
rokkal az angyali üzenetnek: 

„Ne féljetek, mert íme, hirdetek nektek nagy örömet, amely az
egész nép öröme lesz: Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr
Krisztus, a Dávid városában.” (Lk 2,10-11)

Szeretettel várunk minden érdeklődőt a KIE házba kará-
csonyi kézműveskedésre, ahol ajándékokat és karácsony-
fánkra díszeket készíthetünk. A gyertyagyújtást követően a
Nyomkeresők és a TenSing ajándék műsorát vehetjük át,
majd közös imádságban és áhítatban állhatunk meg a meg-
született Üdvözítő előtt.

Végül kakaó és kalács mellett beszélgethetünk, örülhe-
tünk egymásnak.

(Házunk megtalálható a Kinizsi u. 11. szám alatt, az
udvarban.)

Kívánunk áldott Karácsonyt Chambers mondataival:
„Jézus Krisztus nem Istenné vált ember, hanem testet

öltött Isten. Isten jött bele az emberi testbe, kívülről jött. Az
Ő élete a legmagasságosabb és legszentségesebb belépést
jelenti ebbe a világba – a legal-
sóbbrendű ajtón keresztül... Mint
ahogyan a történelembe kívülről
lépett be Jézus, az én életembe is
kívülről kell bejönnie. Megen -
gedtem-e, hogy személyes emberi
életem Isten Fia számára „Betle -
hem mé” legyen?… Az újjászüle-
tésre az a jellemző, hogy olyan tö -
ké letesen átengedem magam
Istennek, hogy Krisztus kiformá-
lódik bennem. Mihelyt Ő kiábrá-
zolódik bennem, az Ő lénye kezd
munkálkodni általam.

Isten megjelent testben – a megváltás ezt a mélységes
csodát lehetővé tette neked és nekem.”

Nyomkereső – ima 

Karácsony a KIE-ben

FELHÍVÁS AZ OLVASÓKHOZ!
A Csabai Erős Vár szerkesztője és segítői örömmel vár-

ják olvasóinknak a húsvéti, pünkösdi vagy a karácsonyi
ünnephez köthető verseit, rövidebb írásait, gyerekek rajza-
it a következő lapszámok színesítéséhez. 

A kéziratok és rajzok, továbbá az esetleges témaöt-
letek leadhatók a Lelkészi Hivatalban, annak nyitva-
tartási rendje idejében, vagy bármelyik lelkésznek.
Köszönjük. 



Lemondás
Január 1-jével, közel másfél évtize-

des szolgálat után lemondott tisztségé-
ről Szeberényi Andor, egyházközsé-
günk felügyelője.

Koncertek
Április 18-án a Poézis együttes és a

Pestlőrinci Grádicsok Énekkar adott
koncertet a Kistemplomban.

Konfirmáltak találkozója
Április 25-én találkoztak azok az egy-

háztagok, akik 50 illetve 60 évvel ezelőtt
konfirmáltak a gyülekezetünkben.

Teleki Családi Napok
A nagysikerű találkozást április vé -

gén tartottuk meg.

Hangversennyel dicsérni Istent
Június 10-én az Evangélikus Vegyes -

kar, a Gimnázium Énekkara és a
Caland rella Kamarakórus évadzáró
hangversenyét élvezhette a publikum.

Búcsúzás
Június 21-én tartotta Németh Mi -

hály lelkész búcsú istentiszteletét.

Gyermek és ifjúsági tábor
Június végén közel száz gyermek

részt vételével gyülekezeti gyermektá-
bor és ifitábor zajlott Telekgerendáson.

Új lelkész házaspár
Augusztus elseje óta a Péter lelkész-

házaspár szolgál Békéscsabán. Velük
interjút olvashatnak ezen lapunk 2.
oldalán.

Új tanév
A tanévnyitó istentisztelettel meg-

kezdődött a 2009/2010-es tanév a
Békéscsabai Evangélikus Gimnázium -
ban. Új iskolalelkész, Péterné Benedek
Ágnes kezdte meg munkáját.

Zenés áhítat
Szeptember 27-én a Kőszegi Evan -

gélikus Énekkar közreműködésével ze -
nés áhítat volt a Kistemplomban.

Reformáció ünnepe
Idén a Baptista Imaház adott ott-

hont az október 31-i reformáció ünne-
pi istentiszteletnek.

Disznótoros
November 15-én „Hurka-kolbász”

sze retetvendégség zajlott Jaminában.

Mécses gyújtás
November 22-én, Örökélet vasár nap ján

mécsesek gyúltak és megemlékezés volt.

Koszorút készítettünk
November 28-án „Adventi koszorú-

készítő” szeretetvendégségbe hívtuk a
gyülekezeti tagokat. 

Irodalmi Kávéház
November 28-án a Keresztény Ifjúsági

Egyesület Irodalmi Kávéházat tartott.

Hírek, események a gyülekezet életébõl
Csabai Erõs Vár 7

Egy már régebb óta tervezett gyülekezeti alkalom gondo-
lata találkozott idén ősszel egy nemrégen gyermekével
együtt keresztelt édesanya elképzelésével. A közös gondol-
kodás és tervezés után november 12-én már öt anyuka és öt
kisgyermek vette birtokba a jaminai gyülekezeti ház erre a
célra is alkalmassá tett helyiségét. Első alkalmaink az ismer-
kedés jegyében teltek, illetve az anyukák igényeihez alkal-
mazkodva közösen kezdtük alakítani további programjain-
kat. Tervezünk praktikus, mindennapi életünket, gyermek-
neveléssel, családi élettel kapcsolatos kérdéseinket érintő
beszélgetéseket, tavasszal szabadtéri programokat, kirándu-
lásokat. Minden alkalommal történeteken keresztül ismer-
kedünk meg röviden (ahogy a gyerekek hagyják) a Biblia
egy-egy női alakjával. A gyermekeket játszószőnyeg és sok-
sok a résztvevőktől ajándékba kapott játék várja. A más
gyerekekkel való együttlét pedig remélhetőleg segíti majd
őket abban, hogy később könnyebben találják meg helyüket
egy bölcsődei vagy óvodai csoportban. Reménységünk az is,
hogy a baba-mama kör résztvevői és rajtuk keresztül csalá-
dok találnak közösségre az evangélikus gyülekezetben.

Alkalmainkat minden héten csütörtökön délelőtt 9 óra
30-tól tartjuk a jaminai gyülekezeti házban. Ajtónk nyitva
áll, szeretettel várunk minden érdeklődő édesanyát, kisma-
mát, hogy beszélgessünk örömeinkről, nehézségeinkről, és
megosszuk tapasztalatainkat.

Baba-mama kör Jaminában

Ajánlja 
adója 1 százalékát!

Szolgálatunkhoz, 
közérdekű feladatvállalásunkhoz
szívesen fogadjuk támogatóink

1%-os felajánlását.
Magyarországi Evangélikus

Egyház 0035

Adója másik 1%-ával támogassa
a Békéscsabai Evangélikus

Gimnázium oktató, 
nevelő munkáját.

A kedvezményezett adószáma és
neve: 18370085-1-04

A Békéscsabai Evangélikus
Gimnáziumért Alapítvány 
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ISTENTISZTELETEK A SZÓRVÁNYOKBAN
Mezőmegyeren az evangélikus imaházban július és augusz-

tus hónapok kivételével minden hónap első és harmadik vasár-
napján, Nagypénteken; Húsvét, Pünkösd, Karácsony első napján
délelőtt ½ 9-kor, Óév este délutánján 2 órakor.

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

Kétsopronyban az Általános Iskolában július és augusztus
hónapok kivételével minden hónap második vasárnapján, Húsvét,
Pünkösd, Karácsony első napján délelőtt 10 órakor.

Telekgerendáson az evangélikus templomban minden
vasárnap, Húsvét, Pünkösd, Karácsony  első napján, Újév napján
délelőtt 10 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 augusztus hónapok kivételével minden hónap második vasár-
napján délután 2 órakor.

Fényesen az evangélikus temetőkápolnában július és au -
gusz  tus hónapok kivételével minden hónap harmadik vasárnap-
ján, Húsvét, Pünkösd, Karácsony első napján délután 2 órakor.

BIBLIAÓRÁK
Békéscsabán az Evangélikus Szeretetotthonban minden

csütörtökön délelőtt 1/2 9 órakor.

Békéscsabán a Fília Szeretetotthonban július és augusztus
hónapok kivételével, általában a hónapok első szombatján dél-
után 2 órakor.

Békéscsabán az Életfa Nyugdíjasházban július és augusztus
hónapok kivételével, általában a hónapok első szombatján dél-
után ½ 4-kor.

Jaminában minden pénteken 16 órától.

IFJÚSÁGI ALKALMAK
Békéscsabán, a Luther utcai gyülekezeti központban szomba-

tonként 15 órától az általános iskolásokat, 16 órától a gimnazistá-
kat és az idősebbeket várjuk „Ifi”-re. 

VÁROSI ISTENTISZTELETEK, BIBLIAÓRÁK
Istentisztelet Békéscsabán a belvárosi és jaminai templo-

mainkban vasárnaponként 8:45-től szlovák, 10 órától magyar
nyelven. Ünnepnapokon és a hónapok első vasárnapján úrvacsorás
istentisztelet.

A Luther u. 1. szám alatti gyülekezeti teremben hétfő reg-
gelenként 8 órától szlovák nyelvű könyörgést tartunk. Ugyanitt
hétfő esténként 1/2 5-től imaórát, 5 órától Bibliaórát tartunk. A
Bibliaórák témája 2009-2010-ben: Pál apostol az Apostolok Cse -
le ke deteiről szóló könyv alapján.

A Luther utcai kisteremben vasárnap-kedd-csütörtök-szom-
bat esténként 5 órakor kezdődik az esti magyar nyelvű istentisz-
telet. A jaminai gyülekezeti teremben kedd délutánonként 4 órá-
tól tartunk esti istentiszteletet.

Istentiszteletek, bibliaórák

Csabai Erõs Vár – Békéscsabai Evangélikusok Lapja 
Megjelenik évente kétszer

Kiadja: Békéscsabai Evangélikus Egyházközség
Szerkesztette: Szegfû Katalin

Tördelés: PowerDesign
Nyomtatásért felelõs: Zahorán György 

A számtalan nyári programhoz idén nyáron egy újabb
sikeres hét csatlakozott. Jaminában egy új kezdeménye-
zés, egy napközis gyerekhét vette kezdetét július 27-én.

Mi, vezetők kíváncsisággal, ugyanakkor egy kis félelemmel,
lázasan készülve vártuk a hetet. Kíváncsiak voltunk a csapatra,
gyerekekre, akikkel egy hetet töltöttünk, volt bennünk némi
aggodalom, hiszen első alkalommal szerveztük és nem tudtuk
pontosan milyen lesz a fogadtatás, és lázasan készültünk. Da -
lokat választottunk, átbeszéltük az általunk választott témákat,
kitaláltuk a feladatokat, megszerveztük a program menetét.

A hét során megismertük a vak Bartimeus történetét, s
kipróbálhattuk milyen lenne, ha nem látnánk, s úgy kellene
a világban eligazodnunk. Majd másnap ellátogattunk a
kánai menyegzőre, s megpróbálkoztunk Jézus csodatételé-
vel, de természetesen mi csak málnaszörpöt tudtunk készí-
teni. A tíz leprás meggyógyításának történetét némi csapat-
munkával, kirakós játékkal próbáltuk életközelibbé tenni, s
a következő napon a templom kertjében, ugyan nem ötezer
embert, de kis csapatunkat megvendégeltük, s így egy
újabb jézusi csodát ismertünk meg. Az utolsó napon a nagy
halfogásról szóló bibliai szakaszt dolgoztuk fel, s a gyerekek
élvezettel fogták ki a papírhalacskákat a medencéből.

Amellett, hogy Jézus csodatételeivel találkoztunk, evan-
gélikusságunk egyik szimbólumát is megfejtettük. A gyere-
kek a kezdet kezdetén még nem tudták, hogy a Luther-rózsa
fog kirajzolódni a hét végére, de nagy élvezettel, lelkesen
sodorták a krepp papírból készült galacsinokat.

A tartalmas, tanulságokban gazdag napokban persze volt
sok játék, nevetés, kézműveskedés, éneklés, nagy uzsonnák
a szülői gondoskodás révén.

Vasárnap istentisztelettel zártuk a napközis táborunkat,
majd szeretetvendégséggel, és egy szülőknek készült kiállí-
tással búcsúztunk.

A gyerekek sokféle háttérből érkeztek, annyit tudtunk
róluk, hogy sokaknak nincs kapcsolata az egyházzal, az
evangélikussággal, ezért nem titkolt szándékunk volt a gye-
rekek iskolai hitoktatásba való bevonása is. Azt hiszem ezen
a területen is elértük a célunkat, hiszen ma már van olyan
hittanos a jaminai iskolákban, aki ott nyáron kapott kedvet,
s ősszel viszontláthattuk a hittanórán.

Ezt az áldott hetet a jövőben is mindenképpen megszer-
vezzük, s abban reménykedünk, hogy jövő nyáron újra talál-
kozunk.                                                                  LKG

Új kezdeményezés:
napközis gyerekhét


