
Karácsony, Húsvét, Pünkösd. A három legna-
gyobb ünnepünk. Karácsonykor megtelnek a templo-
maink. Húsvétkor sokan együtt vagyunk. Pünkösd
azonban már ellaposodott. Nem kapcsolódik hozzá olyan
erős családi töltet, mint Karácsonyhoz, és nem párosul-
nak hozzá olyan népszokások, mint Húsvéthoz. Pünkösd
ünnepe mégis teljes joggal tartozik a három legnagyobb
ünnepünk sorába, és így is kell gondolkodnunk pün-
kösdről.

Ami közös e három legnagyobb ünnepben, hogy
a kezdeményezés mindig felülről jön. Karácsonykor
Isten jön közénk Jézus személyében. Húsvétkor a halál-
ból az Isteni erő támasztja fel a Megváltót. Pünkösd ün-
nepének leírásában azt olvassuk az Írásban, hogy
hatalmas zúgás támadt az égből. Aztán megjelennek a
lángnyelvek, melyek leszállnak az apostolokra. Legna-
gyobb ünnepeink apropója mindig ugyanaz. Isten cse-
lekszik értünk. Elküldi Fiát, feltámasztja Jézust, és
elküldi Szentlelkét. Mindig felülről indul, és mindig hoz-
zánk érkezik, minket céloz Isten cselekedete.

Pünkösd ünnepe a Bibliát ismerők számára nem
légüres térben zajlik le. Vannak előzmények. A pünkösdi
csoda, amikor az emberek különféle nyelveken szólnak
és mindenki megérti a beszédet, egyértelmű ellenpólusa
annak az őstörténeti résznek, amikor emberek még
egyetlen nyelvet beszéltek, és nagyon komoly elhatáro-
zásuk volt. Egy tornyot akartak építeni, amely az égig
ér. Azért, hogy Istent elérjék, és nevet szerezzenek ma-
guknak. Isten azonban közbeszólt. Meghiúsította ezt a
vállalkozást, összezavarta a nyelvüket, hogy ne értsék
egymást. Bábel tornyának története azóta is arra a zűr-
zavarra utal, amely akkor támadt, amikor a nyelvek so-
kasága miatt már nem tudták folytatni az építést.

Pünkösd története a bábeli történet ellenpólusa.
Itt is nyelvekről van szó. Itt is előkerül a zűrzavar. Itt is
középpontban van a megértés. Mert az égből támadó
zúgás után érthetetlen és magyarázhatatlan csoda törté-
nik. Hiszen itt az emberek sokasága különféle nyelve-
ken beszél, és mégis arra a következtetésre jutnak:
„…halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélnek az Isten
felséges dolgairól.” Hogyan lehetséges ez? Úgy, hogy ez

is felülről indul, az Istentől. Isten akarata az, hogy ahol
az Ő dicsőségére történik minden, ahol Őt dicsőítik, ahol
az Ő szabadításának örömhírét meghirdetik, ott az em-
berek értsék egymást.

Bábel zűrzavarát ma is megtapasztaljuk. Nem-
csak a nyelvek különbözősége miatt. Sokszor az azonos
nyelvet beszélő emberek sem értik meg egymást. Azért,
mert ugyanazokat a dolgokat másképpen látják, mert
más a céljuk. Ezeket a helyzeteket látva ki kell, hogy
mondjuk: egymás megértésében nem a közös nyelv hiá-
nya a legnagyobb akadály, hanem a megértés szándéká-
nak a hiánya. Nem azért van annyi ellentét emberek közt,
mert nem találnak közös nyelvet, hanem azért, mert nem
is akarják egymást megérteni. A pünkösdi csoda ott jött
létre, ahol emberek egyetlen egy dolgot akartak, Isten
nagy tetteit hirdetni, mindenkivel megláttatni. Pünkösd-
kor Isten jön az emberhez, és ez csodás célbajutást ered-
ményez.

Amikor az embernek gond van a fülével, előfor-
dul, hogy elküldik hallásvizsgálatra. Egyszerű vizsgálat.
Egy hangszigetelt szobában kell meghallani a különböző
frenkvencián megszólaló, felváltva magas, illetve na-
gyon mély hangokat. Amikor az ember meghallja a han-
got, jeleznie kell, hogy hallotta, ebből tudják
megállapítani, hogy elég jó-e a hallása, vagy szükség van
valamely téren segítségre. Minden, magát keresztyénnek
valló embernek ajánlanék egy sajátos hallásvizsgálatot.
Nem kell hozzá sem orvos, sem ápoló, sem lelkész. Csak
egy őszinte szembenézés magunkkal: halljuk-e az Isten
felséges dolgairól szóló beszédet? Kihalljuk-e az emberi
történetekből, az igehirdetésekből, a panaszáradatokból,
vagy épp dicshimnuszokból az Isten felséges dolgairól
szóló beszédet? Mert ha nem, akkor valamin sürgősen
változtatnunk kell keresztyén életünkben.

Pünkösdkor felülről elindult valami. Adja Isten
Szentlelkét nekünk, hogy szívünkben is ő munkálkod-
jon! Tapasztaljuk meg Isten felséges dolgainak hallatán
Pünkösd mindannyiunkat egy közösséggé kovácsoló
csodáját.

„…halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélnek
az Isten felséges dolgairól.” ApCsel 2,11b

NAGY ZOLTÁN
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Gáncs Péter püspök prédikációjában az Ézs
40,31 („De akik az Úrban bíznak, erejük megújul...”)
kezdetén olvasható „de” szócskára utalva arra biztatta a
jelenlévőket, hogy minden fáradtságunk ellenére megta-
lálhatjuk Istennél a feltöltekezés forrását. Ahhoz, hogy
szárnyalni tudjunk, szükségünk van a Szentlélek fuval-
latára – mondta a püspök úr, aki hozzátette: olyannak is-
merte meg a lelkésznőt, aki elég erős még a súlyos terhek
cipeléséhez is. A beiktatott lelkésznő az emmausi tanít-

ványok történeté-
nek bevezető
m o n d a t á r ó l
(„együtt ment
velük” Lk 24,15)
tartott prédikáció-
jában arról be-
szélt, ma már
egyre ritkább,

hogy együtt mennek valakik az úton. Hangsúlyozta,
hogy éppen ezért a Feltámadotthoz igazítsuk utunkat. „Ő
az, aki kétségeink között is mellénk szegődik” – mutatott
Jézusra, hozzátéve, Őróla szeretne továbbra is szólni a
békéscsabaiak között.

Az iktatás szolgálatát Kondor Péter, a Kelet-Bé-
kési Egyházmegye esperese végezte, aki Isten áldását
kérte Ágnes életére és szolgálatára, és az ünnepi köz-
gyűlésen megköszönte, hogy a lelkészkollégák szép
számban vettek részt ezen a napon.

Az új másodlelkész
szolgálatára a társegy-
házak képviselői mel-
lett az
egyházmegyéből és távolabbról érkezett lelkésztársak is
kérték Isten áldását.
Az ünnepi közgyűlésen a köszöntések sorát a szolgálatba
indító kölesdi gyülekezet kezdte, de felszólaltak a ko-
rábbi szolgálati hely, Maglód képviseletében is, valamint
dr. Lukácsi Krisztina a Békés Megyei Kormányhivatal
igazgatója, illetve Igor Furdík szlovákiai főkonzul is.
Egy új szín került a gyülekezetbe Kutyej Pál Gábor sze-
rint, aki nem csupán lelkészként, de önkormányzati kép-
viselőként és egykori osztálytársként is köszöntötte a
lelkésznőt. Elmondta, egyértelműen akarta és várta őt a
gyülekezet.
Az ünnepi istentiszteleten a Békéscsabai Evangélikus
Vegyeskar egy áldás eléneklésével ajándékozta meg a
lelkésznőt.

Lelkésziktatás gyülekezetünkben

2016. április 16-án iktatták be másodlelkészi szolgálatába Péterné
Benedek Ágnest, aki 2009 óta szolgál a gyülekezetben.

Sok nyelv egy Lélek
Egyházkerületi és missziói nap, Kiskőrös, 2016.május 7.

Minden évben gyülekezetünk egy csoportja a hívásra, a bíztató
szóra útra kel, hogy részt vegyen egyházkerületünk missziói nap-
ján. Ez a nap a találkozás, a megerősödés, az élmények napja
évről évre. Vannak új arcok és visszatérő testvérek, akiket sem
az út fáradsága, sem a korai felkelés nem rémít meg, mert már
korábban is átélték a közösség erejét, és sok ajándékot kaptak
ezen a találkozón. Így volt ez idén is.
Május 7-én, szombat reggel közel ötvenen - telekgerendási és új-
kígyósi testvérekkel együtt - keltünk útra. A békéscsabai testvé-
rek számára már jól ismert, milyen, amikor több százan töltik meg
a templomot, de mégis szívünket melengető érzés volt a teli kis-

kőrösi templomba megérkezni. A köszöntő szavak után az ünnepi istentisztelet következett, amelyen jól ismert és
új énekek, ismert és újrafogalmazott imádságok és hitvallás teremtett közösséget e sokszínű, mégis egységbe ölelt
gyülekezetben.
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Az úrvacsorai istentisztelet után bemutatkoztak a dél-
utánra választható témák vezetői. Lehetőségünk volt az
igehirdetése által indított gondolatokról beszélgetni
Gáncs Péter elnök-püspök úrral. Együtt gondolkodhat-
tunk a gyülekezetépítés lehetőségeiről, a hétköznapi
misszió módjairól, illetve a migráció által megmozgatott
közösségben a missziós alkalmakról és feladatokról. A
sok nyelvűségben az egységet szólaltatta meg Szvorák
Katalin énekművész válogatása.Megerősítő üzenete volt
fiatalok és felnőttek számára egyaránt a Sztehlo Gim-
názium diákjainak előadásában Max Lucado: Értékes
vagy! jelenete, melyet kétszer is előadtak, a nagy ér-

deklődésre való tekintettel.
Hagyomány, hogy a kerületünkben hosszú ideje hűsé-
gesen szolgáló testvérek díjat kapnak, és köszöntik őket
ezen a napon. Ez alkalomból együtt örülhettünk a ve-
lünk utazó Aradszki Jánosnéval, a Telekgerendási
Leányegyházközség gondnokával, aki Hűségérmet vett
át.
A záró áhítatban Lupták György arra biztatott bennün-
ket, hogy a világnak Krisztusra van szüksége, és Róla
mi tehetünk bizonyságot, ezért küldettünk, hogy átad-
juk az üzenetet.

A hazaúton egymásnak mesélve megállapítot-
tuk, hogy oly sok ajándékot, testvéri szeretetet, figyel-
mességet kaptunk Kiskőrösön, lélekben és
gondolatokban gazdagodtunk, hogy a közel hat órás uta-
zás fáradtságát nem érezve köszöntünk el egymástól és
tértünk haza otthonainkba. Visszük szívünkben az üze-
netet, a küldetést, eltesszük a kerületi gyertyát, mely
Krisztus világosságát szimbolizálja. Reméljük, jövőre
ismét találkozhatunk a kerületi testvérekkel, és sok ilyen
missziói nap részesei lehetünk.

PÉTERNÉ BENEDEK ÁGNES

Táboraink 2016 nyarán
TELEKGERENDÁSI GYERMEKTÁBOR

Idén is megszervezzük a hagyományos telekgerendási
hittantábort az Evangélikus Egyház támogatásával.
Szeretettel hívunk és várunk minden gyermeket,
aki betöltötte a 6. életévét, és nem idősebb 14 évesnél.
Újra egy bibliai személlyel ismerkedünk egész héten,
de természetesen lesz sok-sok játék, beszélgetés,
számháború, sportversenyek, (foci, csocsó, pingpong)
vetélkedő, ki mit tud, akadályverseny.
A hetet pénteken délután szülői esttel zárjuk, amikor
a gyerekek előadják a héten tanult színdarabokat,
jeleneteket, énekeket.
A tábor időpontja: 2015. június 20. - június 24.
Helyszín: Telekgerendási Evangélikus Konferencia-
központ
Részvételi díj: 19 000 forint
Jelentkezni hitoktatókon keresztül lehet, szülői nyilat-
kozat kérésével és leadásával 2015. június 10-ig.
Szeretettel várunk mindenkit!
Táborvezető: Kutyejné Ablonczy Katalin
Elérhetőség: 20/824 29 56

IFJÚSÁGI TÁBOR

A gyermektábort követő héten, azaz 2015. június 27- jú-
lius 1-
ig a telekgerendási központot az ifjúság veheti birtokba.
Várjuk mindazon középiskolás és egyetemista fiatalokat,
akik egy igazán klassz csapat tagjai szeretnének
lenni! Lehetőséged nyílik a hét során:
- elgondolkodni egy-egy témán egyedül és közösségben,
lelkészeink vezetésével
- megélni az Istennel való közösséget
- lelkileg feltöltődni, gyarapodni
- sokat nevetni, játszani, sportolni, társasozni...
Részvételi díj: 15 000 forint
Érdeklődni és jelentkezni a táborvezetőnél, Kutyejné
Ablonczy Katalinnál lehet: 20/824 29 56

NAPKÖZIS TÁBOR - JAMINA

Június 27-től július 1-ig kerül sor a jaminai napközis
hittantáborra.
Általános iskolás korú gyermekek jelentkezését
várjuk. A napközis táborban reggeltől délutánig
tartalmas kikapcsolódást, bibliai ismeretekben való gya-
rapodást,
és felhőtlen szórakozást biztosítunk a gyermekeknek.
Érdeklődés esetén további információkkal szolgál Nagy
Zoltán lelkész; 20/824 26 06 vagy a zoltan.nagy@luthe-
ran.hu
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2016. március 19-én szombaton, a Békéscsabai Evangé-
likus Egyházközség és a Szeberényi Gusztáv Adolf
Evangélikus Gimnázium és Általá-
nos Iskola adott otthont a XXV. Or-
szágos Hittanverseny Egyházmegyei
és Iskolai kerületi fordulójának; il-
letve a hagyományos Húsvétváró
gyermekprogramnak. A párhuzamos
rendezvények kezdetén közel 150
gyermek énekelt együtt az evangéli-
kus kistemplomban, ahol Kutyej Pál
Gábor biztatta és bátorította a részt-
vevőket. Ezt követően kezdetét
vette a hittanverseny, ahol 12 egy-
házmegyei (Medgyesegyháza, Mezőberény, Gyula, Bé-
késcsaba Jamina, Békéscsaba Belváros) és 6 iskolai
(Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola, Sze-
berényi Gusztáv Adolf Evangélikus Gimnázium és Ál-
talános Iskola) csapat mérte össze tudását. A lelkes kis
géniuszok idén József történetével kapcsolatban bizo-
nyíthatták tudásukat. A gyermekek több korosztályban,
nagy izgalommal és jókedvvel kezdtek neki a feladatla-
pok megoldásainak, amelyek többször komoly gondol-
kodásra és közös munkára ösztönözték őket.
Míg az evangélikus általános iskola falain belül folyt a
versengés, addig a Luther utcai épületekben különböző
kreatív feladatok várták azokat a gyermekeket, akik nem
kívántak versenyezni. Ők, csapatban haladva, játékos
formában ismerkedtek meg a Nagyhét jeles eseményei-
vel, így nem hiányozhatott az activity, a kincskeresés, a
tojáshordás, a szókeresés vagy a memóriajáték.
Gyülekezetünk háziasszonyai finom kakaóval és kalács-
csal kedveskedtek az elfáradt versenyzőknek és az „ál-
lomások látogatóinak”.

A hangulatos eszem-iszom után-az általános iskola taní-
tói és az önkéntesek jóvoltából – a húsvéti kézműves-

séggé lett a főszerep, mikor
mindenki megtalálhatta a szá-
mára legkedvesebb tevékeny-
séget.
A Kelet-Békési Egyházmegyé-
ből a Jaminai és Gyulai gyüle-
kezet 2-2 csoportja, az iskolák
kerületi fordulójából a Szebe-
rényi Gusztáv Adolf Evangéli-
kus Gimnázium 5-6.
korosztályos csapata jutott to-
vább az országos döntőbe.

Az egyházi iskolák csapatai számára az országos döntő
2016. április 2-án Budapesten került megrendezésre, a
Deák Téri Evangélikus Gimnáziumban, ahol a Szeberé-
nyis diákok az Országos Hittanversenyen II. helyezést
értek el. Gratulálunk a szép eredményhez!
Köszönet a diákok áldozatos és kitartó munkájáért!

Hittanverseny, húsvéti készülődés

A tavaszi szünet első napja nagy készülődéssel kezdődött az Evangélikus
Egyház Luther utcai épületeiben. Az Evangélikus Általános Iskola taní-
tói olyan hatféle tevékenységgel várták az érdeklődő gyerekeket és szü-
leiket, amelyek szorosan kapcsolódtak a húsvéti ünnepkörhöz. Kicsik és
nagyok egyaránt megtalálták a számukra megfelelő nehézséggel elké-
szíthető tárgyakat.
Minden helyiségben különböző mintadarabbal és sok mosollyal várták a
tanító nénik az idelátogatókat. Aki szeret varrni, az báránykás kulcstartót
készíthetett, ügyes kis kezek szorgoskodtak a filc anyaggal és tűvel. Egy
drótdarab hajlításával és feldíszítésével igényes ajtódísz készülhetett. A

gyermekek hűtőmágnest csinálhattak, kicsi tortacsipke és néhány szemecske segítségével. A színes papírok is nagy
szerepet kaptak ezen a napon, főként a lila, mivel az a böjt színe. Virágos tojástartót, 3D-s papírtojást, üdvözlőla-
pot gyártottak belőlük. A gyerekek gyönyörű, általuk díszített mézeskalácstojásokkal tölthették meg tojástartóikat.
Jó érzés volt látni, hogy még a szülők is nekiültek hajtogatni, varrni, ragasztgatni. Mi, tanító nénik nagy örömmel
láttuk a gyermekek és felnőttek ügyeskedését és lelkesedését a kézműveskedés alatt.
Csodálatos élménnyel a szívükben és tárgyakkal a kezükben térhettek haza, és várhatták Jézus feltámadásának ál-
dott ünnepét. PAPPNÉ HÜTTNER CSILLA

Egy tanítónő szemével...

Csapattagok: Péter Ágoston, Domokos Diána
Hanna, Kindli Noémi, Papp Adrienn
Felkészítő tanár: Szigeti Katalin



Gyermek -és Ifjúsági élet

5

Idén 25. alkalommal rendezték meg az Evangélikus Hittanversenyt.
Április 8-9-én Piliscsabán került sor az országos döntőre. Egyház-
községünkből, az egyházmegyei fordulón győzve, a jaminai hittano-
sok vettek részt a hittanverseny országos fordulóján.
Kilencedik éve folyamatosan jelen vagyunk az országos hittanverse-
nyen egy, vagy több csapattal. Idén két korosztályban 1-2. osztályos,
illetve 5-6. osztályos hittanosok jutottak el Piliscsabáig, ahol méltón
képviselték egyházközségünket.
Nagy Zoltán lelkész elmondta, hogy a készülés sok időt és energiát
igényel, hiszen a hittanórák tanmenete nem engedi meg, hogy a heti

egy hittanórán ezzel is foglalkozzunk. Hála illeti a szülőket segítségükért, a gyermekeket elszántságukért, hogy Jó-
zsef történetével foglalkoztak. Hittanosaink és szüleik közül néhányan ezen az alkalmon keresztül ismerik meg kö-
zelebbről az Evangélikus Egyházat, ezért fontos missziói munka is a hittanversenyen való részvétel.
Hittanosainkkal már várjuk a jövő évi kiírást.

1996-ban több lelkes fiatal kezdeményezésére jött létre egy országos
szintű evangélikus nagytalálkozó, amely akkor Magyarországon egye-
dülálló volt. Azóta is minden második év nyarán más-más helyszínen ta-
lálkozik egyházunk ifjúsága. Az idei nyáron a Mátra ad otthont a
fesztiválnak, melynek februárban tartották meg az előtalálkozóját az
Aszódi Evangélikus Gimnáziumban. Gyülekezetünkből, hittanra járó ta-
nítványaink közül is érdeklődtek néhányan a nyári találkozó iránt, ezért
február 20-án útnak indultunk Aszódra, hogy egy kis ízelítőt kapjanak a
nyári fesztivál témájáról, a találkozó hangulatáról, hogy új emberekkel
ismerkedhessenek, régiekkel találkozhassanak, hogy megélhessék a kö-
zösséghez való tartozás élményét.
Az idei találkozó mottója: Áldás leszel - amely köré építették a szerve-
zők az előtalálkozó napi programját is. Egy nagyon színes, ismeretein-
ket bővítő, a találkozó hangulatát és sokszínűségét visszaadó programon
vehettünk részt. A diákok beszélgethettek Kubiszyn Viktor íróval, fórum
beszélgetéseken vehettek részt, kézműveskedhettek, koncerteket hall-
gathattak. A hazafelé vezető úton nagy tervekkel, lelkesedéssel emle-
gették a napot, és tervezgették részvételüket a nyári alkalmon.

Szélrózsa előtalálkozó

LIPTÁK KATA

Egy maroknyi csapat egy ködös és esős áprilisi hajnalban elin-
dult felfedezni a Királyerdő-hegység kicsiny szeletét, Budai
László túravezető és Nagy Zoltán lelkész úr vezetésével. A 29 fő
között voltak konfirmandusok, szülők, ifjúsági tagok és „nyug-
díjas” ifisek is.
A hajnali induláskor még kicsit álmos, kicsit fáradt és halk cso-
portból a túra kezdetére egy nyüzsgő, izgatott csapattá vált. Sen-
kinek nem volt kérdés, hogy a ránk váró közel 20 km-t mosollyal
az arcunkon tesszük majd meg. Kezdeti lelkesedésünket az is
segítette, hogy a túra első harmadában lefelé bandukoltunk, és

ahogy leereszkedtünk a völgybe a már sokunk számára ismerős erdélyi tájban gyönyörködhettünk. Lelkes fotósa-
ink egy foltos szalamandrát is megörökíthettek. Túránk során 4 vízesést néztünk meg, melyek közül a legnagyobb
közel 22 méter magas volt. Az útvonal többször is átvezetett a Jád-patakon, volt ahol kiépített hídon keresztül és
volt ahol köveken ugrálva. Néhányan megtapasztalták, hogy a friss hegyi patak vize bizony igen hideg. Körtúra lévén
a hegynek nemcsak lefelé, hanem felfelé is kellett menni. Ez a része a kirándulásunknak már kicsit lassabban és ne-
hezebben ment, de mindenkit kárpótolt a kilátás, amely az alföldi szemeknek minden kanyar után tudott valami újat
mutatni. Annyi biztos, aki ott volt, sok szépet látott és sokat nevetett! MIHÁLY TÜNDE

Túra a Királyerdő - hegységben
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Békéscsabai Evangélikus Gimnázium

Ballagási beszé-
demre készülve
eszembe jutott

egy szép ifjúsági
ének: „Indulj és

menj, hirdesd sza-
vam, népemhez
küldelek én!”

Még mielőtt elindulnátok,nézzük meg: Szeberényi Gusz-
táv Adolf Evangélikus Gimnáziumot, amelyet Ti Bé-
késcsabai Evangélikus Gimnáziumként ismertetek meg.
A mai napig ez a három szó jellemzte legjobban az élet-
eteteket itt az iskolában. Ez a három szó kap majd új ér-
telmet az elkövetkezendő időkben.

Békéscsaba. Néhány hónap múlva sokan el-
hagyjátok Békéscsabát, ahol életetek eddigi legnagyobb
részét töltöttétek. Egyetemvárosokba, vagy sajnos kül-
földre költöztök, hogy ott munkát vállaljatok. A vidéki
élet jellegzetességei, a józanság, problémamegoldó gon-
dolkodás, amely az alföldi embert jellemzi, maradjon
meg bennetek.

Gimnázium. A gimnáziumot most elhagyjátok,
nem lesztek többé gimnazisták. Felnőtt emberek, egye-
temisták, munkavállalók lesztek, felelősek saját tetteite-
kért. Mit adhatott nektek a gimnázium? A megtanult
tudományt, az alkalmazható ismeretet, amely nélkül
ma nem lehet megélni, legyen szó nyelvismeretről, in-
formatikai írástudásról vagy akár matematikáról.

Evangélikus. Az evangélikus szó is új értel-
met kap majd, hiszen nincs többé kötelező hittanóra
és szerdai áhítat. Az Evangélikus Egyházat azonban
ne hagyjátok magatok mögött, hiszen ez egy olyan lát-
hatatlan kapocs közöttetek, amire mindig lehet számí-
tani, jóban-rosszban egyaránt. Térben és időben
összeköt mindenkit, aki az evangélikus oktatással ösz-
szefüggésbe került ebben az országban. Közös sorsok,
élmények kapcsolják össze azon diákjainkat, akik az

evangélikus egyház gondoskodó szárnya alatt fejezték
be tanulmányaikat. Keressétek az evangélikus templo-
mokat, gyülekezeteket, és biztosak lehettek benne, hogy
befogadó, segítőkész emberekre találtok és váljatok ti is
azokká. Hiszen Ti vagytok, Ti lesztek a Föld sója, a Világ
világossága, a kicsi kovász, amely az egész kenyeret
megkeleszti!
Békéscsaba, evangélikus, gimnázium.

Ez a három szó olyan fegyverzetet adhat Nek-
tek, amellyel megálljátok majd a helyeteket ebben a za-
varos, értéktelen világban.
„Indulj és menj hirdesd szavam, népemhez küldelek én!”
A ballagók ma vándorútra indulnak. Valaki csak tovább
ballag az úton, valaki siet majd, hogy álmait megvaló-
síthassa, valaki el is botlik esetleg. Egyet azonban sosem
szabad elfelejteni, az úton mindig van mellettünk egy hű
társ, aki soha nem hagy magunkra, aki már akkor mel-
lénk szegődött, amikor először léptünk át az iskola ka-
puját. Ő Jézus Krisztus, aki már megváltott minket a
kereszten, hogy mi boldogan élhessünk. Ő lesz velünk a
hosszú úton. Hirdessétek tehát bátran az ő szavát bár-
merre is vigyen benneteket utatok!

Végül pedig az iskolai szerenádon elhangzott
Magna Cum Laude zenekar egyik slágerének szavaival
búcsúzom: „Ha utad egyszer a végére ér, ne felejtsd el,
hogy honnan jöttél!” 2016. április 30.

„Indulj és menj hirdesd szavam...”
Köveskúti Péter iskolaigazgató ballagási beszéde

Diákjaink a Szeretetotthonban
Az Önkéntes Diákcsoport fiataljaival felkerekedtünk, hogy az Evangé-
likus Szeretetotthonban élő nénikkel és bácsikkal egy különös délutánt
töltsünk együtt.
A foglalkozáson különböző játékokon keresztül beszélgettünk, ismer-
kedtünk, no meg tanultunk, sok újat tapasztaltunk egymástól.
Oly' jó volt látni, ahogy az idősek barátságosan, nyitottan, közvetlen
módon fogadtak bennünket, s a fiatalok pedig türelemmel, jósággal for-
dultak feléjük!
Köszönjük Dorn Réka lelkésznő meghívását és a Mentálhigiénés Egye-
sület - Békés Mérték Közösségi Ház támogatását.A "találkozást" a
későbbiek során megismételjük! BONNYAI SÁNDOR
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Szeretsz sportolni? Szereted a jó társaságot?
Akkor ne csinálj semmi programot 2016. május 28-án és gyere el a Békéscsabai Evangélikus
Gimnázium udvarára! Minden lelkes, sportolni vágyó gyermeket sok szeretettel várunk ezen
a napon egy kis közös mozgásra, játékra a békéscsabai református és evangélikus egyház-
község szervezésében. A gyermekek olyan sportágakban próbálhatják ki magukat, mint pél-
dául a kispályás labdarúgás, streetball, vagy a röplabda. Nem csupán a sportolók látogatására

számítunk, hanem olyan fiataloknak, családoknak is kínálunk programokat, akik nem szeretnének nevezni a ver-
senyekre. Őket várják majd a kézműves foglalkozások, szórakoztató közösségi játékok, illetve a különböző társas-
játékok. Délben egy egyszerű „virsli-sportszelet” ebéddel csillapíthatják éhségüket a résztvevők.
Töltsünk együtt egy szép napot!
Helyszín: Az Evangélikus Gimi udvara
Időpont: 2016. május 28. szombat, 9:00-14:00
Korosztály: elsősorban 5. o.- 8. o. nevezését várjuk, de a többi programon bárki részt vehet
Sportágak: kispályás foci, röplabda, streetball, csocsó, ping-pong

Ökumenikus Sportnap
2016. május 28. (szombat)
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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: Colorprint Nyomdaipari Kft.

Idén is ünnepi konfirmációi istentiszteletre hívtuk a konfirmációs oktatásra járó gyermekeket és családjaikat. Áp-
rilis 17-én a Jaminai Evangélikus Templomban 12 gyermek, április 24-én a Kistemplomban 26 gyermek lépett be
gyülekezetünkben az úrvacsorával élők közösségébe.

December 23-án ingyenes ebédosztás volt a Munkácsy
utcában, valamint december 30-án a jaminai templom
előtt, amelynek szervezésében egyházközségünk is
részt vett.

A Rozmaring Hímző Szakkör ajándékkal kedveske-
dett gyülekezetünknek, és egy fehér oltárterítő gar-
nitúrát
adományozott a Nagytemplomba. Egy éven át több,
mint tíz nőtestvér dolgozott rajta. Isten áldja őket es-
ségükért.
Január 17-24. között Békéscsabán, az ökumenikus
imahét istentiszteleteinek, a hagyományoknak meg-
felelően, a katolikus, evangélikus, református, bap-
tista és az ortodox egyházak adtak otthont.

Január 31-én vasárnap „Farsangi fánk délutánt”, sze-
retetvendégséget tartottunk a Jaminai Gyülekezeti
Teremben. Az alkalmon Szpisák Attila tótkomlósi
evangélikus lelkész tartott előadást az irgalmas sama-
ritánus történetéről.

Február 6-án, szombaton, VII. alkalommal került meg-
rendezésre a Békéscsabai Evangélikus Bál a Phaedra
Közéleti Központban, melyet köszöntőjével nyitott meg
az est fővédnöke: Dr. Hafenscher Károly miniszteri biz-
tos, evangélikus lelkész, a Magyarországi Evangélikus
Egyház lelkészi elnöke.

Február 27-én szombaton a gyülekezeti házban focis-
kártyákat csereberélhettek az alsóbb évfolyamosok,
gyülekezetünk legkisebb tagjai.

Március 13-án vasárnap szupplikáció volt gyülekeze-
tünkben. A Kistemplomban és a Jaminai Templomban
teológushallgatók hirdették közöttünk Isten Igéjét.

Március 21-én teológushallgatók a Passió történet elő-
adásával szolgáltak gyülekezetünkben.

Március 27-én, Húsvétvasárnap hajnalban a Kistemp-
lomban köszöntöttük a feltámadott Urat.

Pünkösd vasárnap és pünkösd hétfőn délelőtt 8:45 órától szlovák nyelvű istentiszteletet, majd 10 órától
magyar nyelvű istentiszteletet tartunk a nagytemplomban, és utána úrvacsorát osztunk.
Pünkösd vasárnap este 18 órától a Luther utcai nagyteremben tartunk istentiszteletet.


