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aAmikor megkérdezik tõlünk: Mi történt az elsõ
Pünkösdkor? Hogyan kapták a Szentlélek ajándékát a
tanítványok? Minek az ünnepe Pünkösd? Általában
rövid, tömör definíciókat és meghatározásokat várnak
tõlünk. Mi pedig keressük a szavakat.

Azt tudjuk, hogy valaminek történnie kellett.
Tétován fogalmazunk, mint maga Lukács is az
Apostolok cselekedeteirõl szóló könyvben: „...szélro-
hamhoz hasonló zúgás támadt...” és „...valami láng-
nyelvek...” jelentek meg. A pontos leírással, körülírással
bajban vagyunk, de a
Szentlélek kitöltése mégis
egészen rendkívüli módon
és egyértelmûen megtör-
tént. Honnét tudhatjuk ezt?
A változásból. Abból a vál-
tozásból, amely a tanít-
ványok életében megtör-
tént. Nagycsütörtök estéjén
még elfutottak a Gecse-
máné-kertbõl, Péter pedig a
fõpapi udvarban azt is leta-
gadta, hogy ismerte Jézust.
Az emmausi úton is levert,
csalódott, szomorú tanítványokat látunk. Most pedig
Péter kiáll ezrek elé és szól Jézusról, a feltámadott Úrról,
az Isten Fiáról. A tanítványi sereg mindenki számára
érthetõ módon szól a felséges Isten dolgairól. A vissza-
húzódásból bátor fellépés, a hitetlenségbõl hit, a meg
nem értésbõl világos bizonyságtétel született. Pünkösd a
hit születésének, az újjászületésnek, a változásnak az
ünnepe.

A Lélek érkezése óta már nem okokat és
következményeket kutatnak a tanítványok. Nem az a
kérdésük, hogy hogyan és miként váltotta meg õket
Krisztus, hanem az öröm és a továbbadási vágy mozgat-
ja õket, hogy elmondhassák mindenkinek: megmentett,
megszabadított minket az Isten szeretett Fia, Jézus
Krisztus által. Amikor a Lélek megérkezett már nem egy
botladozó, értetlen, várakozva-vágyakozva az ég felé

tekingetõ maroknyi csapatot látunk, hanem tanúit
annak, hogy az Isten szeretetébõl a világért mindent
elvégzett. Ennek a hitnek, ennek a bizonyosságnak a
belsõ öröme nem némítható el, erre bátran felteszik az
életüket és készek még kockáztatni is azt. Hitük belsõvé
vált a Lélek által.

Az elsõ Pünkösdkor valami történt a hallgatóságban:
„mintha szíven találták volna õket”. Az akkori világ
számtalan országából érkeztek a jeruzsálemi ünnepre.
Mindenki a maga nyelvén értette a tanítványokat az

Isten dolgairól szólni. Az
Isten Lelke lehajolt min-
denkihez és megértést
teremtett ember és ember
között, népek és nyelvek
között. Az Isten Lelke a
hamarosan megkeresztel-
kedõk számára megtérést,
újjászületett életet ajándé-
kozott. 

A szavak bizonytalanok
a Lélek munkájának leírá-
sakor, de nemcsak a ta-
nítványok, vagy az egykori

hallgatóság tagjaiban, hanem a mi életünkben is „vala-
mi történt” az Isten Lelke által. Az Isten Lelke hozzánk
is lehajol, közöttünk is a megértést és megtérést munkál-
ja. Egyszer egy fiatal így indokolta meg kicsit megkésett
konfirmációját: „Most állt össze a kép!”  Megértette
Isten üzenetét, szeretetét, jelenlétét az életében. Isten
Lelkének a megérkezése, az õ személyes megszólítása óta
tudunk mi is Urunkról tanúskodni. A félelem vagy
csüggedés lelke helyett, az erõ és szeretet lelke tölt el
minket. Isten szava, és szeretete szívünket megtalálja és
átformálja.

Kérjük hát, hogy ezen a Pünkösdön is járja át és
töltse be Isten Lelke a szívünket és életünket. Adjon
megértést, hozzon jótékony változást, adjon újjá-
született, boldog bizonyságtévõ életet!

Péterné Benedek Ágnes  

„Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna õket”
Apcsel. 2, 37
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„Viseljetek gondot tehát magatokra és az egész nyájra…”
ApCsel 20,28

Elõször azt kérdezem: miért vállalkoztál e nemes szol-
gálatra?

Bátorított a sok jelölés, mind az öt egyházmegye presbitéri-
umának felém forduló bizalma. Hiszem, hogy a gyülekezetek
választásában, mint külsõ elhívásban a Szentlélek belsõ hívása
válik hallhatóvá. Vallom, hogy püspökként is életem leg-
fontosabb küldetése az marad, hogy embereket nyerjek meg
Krisztus számára, és a rám bízottakat
Istenre figyelve pásztoroljam, vezessem.
Az elmúlt 26 évben egyházi életünk min-
den területén sok tapasztalatot szerez-
tem. Mindennek akkor van értéke, ha
gyülekezeteinknek és a körülöttem
élõknek hasznára lehetek vele és Istennek
adnak hálát érte.

Mi az elképzelésed, milyen vezetõre
van szüksége az egyházkerületnek?

Tizennyolc éve vagyok esperes és a
lelkészi munkaközösség vezetõje, tíz éve
a Lelkészi Munkaközösségek Országos
Szövetségének elnöke, három oktatási és
három diakóniai intézményünk igaz-
gatótanácsának elnöke, tizennyolc éve a
gazdasági bizottság tagja, hatodik éve elnöke, tizenkét éve
egyházunk országos presbitériumának tagja. Közösségépítõ
személyiség vagyok, szívesen dolgozom csapatban. Szeretném
erõsíteni a bizalmi légkört, segíteni a lelkészeket szolgálatuk
ellátásában, egyre inkább felszabadítani õket a felesleges ter-
hek alól. „Viseljetek gondot tehát magatokra és az egész
nyájra…” ApCsel 20,28 alapján vallom, hogy ha másokra
vigyázni akarok, akkor elõször magamra kell vigyáznom,
hogy alkalmatlanná ne váljak a szolgálatra. Krisztus elõtt
állva szeretném, hogy az õ szava formáljon, tekintete átjárjon,

élete éltessen, hogy így tudjak személyválogatás és elõítélet
nélkül fordulni az õ életet újító szeretetével mindenkihez.

Gáncs Péter püspök úr májusban nyugdíjba vonul. A
június 30-ai beiktatás után pedig új püspöke lesz a déli egy-
házkerületnek. Milyen változtatásokat tervezel?

Azt remélem, ez a váltás olyan folyamat lehet, amely nem
jelent nagy változást az egyházkerület életében, talán csak egy
hangszínváltást. Talán ezután egy kicsit más hangszerelésben
hangzanak majd el ugyanazok az örök gondolatok, ame-
lyekre minden idõben szüksége van a mi szívünknek-
lelkünknek. Bízom benne, hogy elõdöm mellettem, mellet-
tünk áll a bölcsességével, a tapasztalataival. Én egy
Krisztustól, Krisztus által vezetett egyházban szeretnék élni.
Mi, vezetõk jövünk-megyünk, de Jézus Krisztus, a mi Urunk
mindig és örökké megmarad.

Mit tartasz kerületünk, evangélikus egyházunk leg-
fontosabb feladatának?

Egy szekularizált, pogány világban
legfontosabb küldetésünk a misszió.
Belsõ egyházi intézményrendszerünket
is missziói területként látom, és a
gyülekezeteinket körülvevõ külsõ vilá-
got is ilyen szemmel nézem. Olyan egy-
házat szeretnék, ahol mindenki otthon-
ra talál, ahol hátsó gondolat és érdek
nélkül szerethetik egymást az emberek,
egyszerûen azért, mert Krisztusban
összetartoznak, mert Isten ajándékai
egymás számára. Az õ jelenléte teremti
meg azt a légkört, ahova mindig vissza-
vágynak. Szeretnék munkálkodni azért,
hogy minden gyülekezetünk ilyen
közösség, lelki otthon legyen. Az

emberségünkön keresztül munkálkodik rajtunk is az Úristen!
Akár püspökön, esperesen, lelkészeken és minden egyházta-
gon keresztül Isten el tudja végezni bennünk, rajtunk az õ
munkáját. Õ tud alkalmassá formálni minket. Hiszem, hogy
nem egy „egyéni akció” elvégzésére kaptunk elhívást, hanem
olyan közösség vezetésére, amely hatalmas csapatként, egy
nagycsaládként tud szolgálni a társadalomban, amelyben
élünk.

Köszönöm a beszélgetést. Életedre, családodra és szolgála-
todra Isten áldását kérem gyülekezünk nevében!

Péterné Benedek Ágnes

Március 5-én délelõtt, a választási bizottság elnöke ki-
hirdette az eredményt, amely szerint 56 szavazattal
Kondor Péter, gyülekezetünk lelkésze, egyházmegyénk
esperese kapta meg a déli kerület gyülekezeteinek
bizalmát. Azóta sokszor fogalmaztuk meg: „Az egyik
szemünk sír, a másik nevet”, mert lelkészünktõl búcsú-
zunk és püspökünket köszöntjük.
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Dr. Szeberényi Andor 36 éven át dolgozott közlekedésigazgatási
szakterületen Békés megyében. 1991-ben a Békés Megyei
Közlekedési Felügyelet alapító igazgatója lett. Hivatali munkáján
túlmenõen a Közlekedéstudományi Egyesület Békés megyei
területi szervezetének elnöke, az egyesület örökös tagja, a
közlekedéshatósági terület elismert szaktekintélye. Emellett a Békés
Megyei Vagyonátadó Bizottság elnöke, valamint számos társadalmi
szervezet vezetõje és tagja.

Tevékenységéért eddig már több állami kitüntetést is kapott:
1997-ben Magyar Köztársasági Arany Érdemkeresztet, 1998-ban
Baross Gábor-díjat vehetett át. 2003-ban Békés megyéért díjat
kapott, valamint a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovag-
keresztjét vehette át Mádl Ferenc köztársasági elnöktõl. A
Közlekedéstudományi Egyesületben végzett szervezõmunkáját
Széchenyi-emlékplakettel, kimagasló tudományos munkáját Jáky
József-díjjal ismerték el.

Evangélikus egyházi pályája a kiváló felmenõi — dédnagyapja,
Szeberényi Gusztáv csabai püspök, nagyapja, dr. Szeberényi Lajos
Zsigmond esperes — méltó utódaként a Békéscsabai Evangélikus
Egyházközséghez kötõdik, az evangélikus gimnázium újraindítása
szívügye volt. A kezdetektõl, 1993-tól a gimnázium igazgatótanácsá-
nak aktív tagja. Bölcsessége, vezetõi tapasztalatai segítettek a legne-

hezebb idõkben is jó döntéseket hozni, hogy az intézmény régi, jó
híréhez méltóan tölthesse be oktató, nevelõ szolgálatát a város, a régió
és az egyház javára. Az evangélikus gimnázium öregdiákjai baráti
körének elnökeként számtalan módon gazdagította az iskola életét.

1995-tõl 2008-ig a Békéscsabai Evangélikus Egyházközség felü-
gyelõje volt. Köztiszteletben álló, hiteles emberként állt mindig a
gyülekezet és a vezetõtestület elõtt, képviselte az egyházközséget.
Meghatározó gondolatai, békességre törekvõ iránymutatásai nagy-
ban hozzájárultak a gyülekezet életének fejlõdéséhez. Munkássága
alatt megújulhatott az egyház épületeinek többsége. Az evangélikus
szeretetotthon igazgatótanácsának tagjaként, hosszú ideig elnö-
keként segítette az intézményes szeretetszolgálat építését. 2009-tõl
az egyházközség tiszteletbeli felügyelõjeként is a régi áldozat-
készséggel támogatja a gyülekezet életét. A Békéscsaba 300 jubileu-
mi évben a Békéscsabai Evangélikus Egyházközség jubileumi bi-
zottságában dolgozik az évforduló méltó megünneplése érdekében.

Forrás: behir.hu, fotó: Kugyelka Attila
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Békéscsabai Életmûdíjjal ismerték el

dr. Szeberényi Andort
Békéscsaba újratelepítése 300. évfordulójának
évében Békéscsabai életmûdíj kitüntetést vehetett
át március 15-én dr. Szeberényi Andor.

Tisztségviselõk és presbiterek
beiktatása

Szeretettel értesítjük olvasóinkat, hogy egyházközségünk
megválasztott tisztségviselõinek, presbitereinek és
képviselõtestületi tagjainak beiktatására 2018. március
29-én, Nagycsütörtökön, a Kistemplomban ünnepi úrva-
csorás istentisztelet keretében került sor. Az ünnepi isten-
tiszteleten megköszöntük az elmúlt hat esztendõ
munkáját az elõzõ ciklusban tisztséget vállalt
testvéreinknek. Ezt követõen presbiteri üléssel kezdtük
meg a következõ hat esztendõt.
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Május hatodika délutánján a zsúfolásig megtelt jaminai
templomban néhányan szinte felhördültek, amikor meglát-
ták azokat a képeket, amelyek a templomot egy évvel ezelõt-
ti állapotában mutatták be. A felhördülés nem lett volna
túlzó, bármelyik oldalról is nézzük azt. Hiszen egyrészt, a
templom valóban rossz állapotban volt. A falak vizesek és
salétromosak voltak. A templom levegõje a megszokott temp-
lomszagnál is dohosabb volt. Az aljzat kövei nyirkos idõben
teljesen átnedvesedtek. A nyílászárók korántsem töltötték
már be a nevükbõl adódó funkciót, méretes réseket hagyva a
beáramló hideg levegõnek télen. Másrészt lett volna ok a fel-
hördülésre, hiszen a vetítés nyomán mindenki teljesen élesen
látta a kontrasztot a régi és az új között. A frissen vakolt és

festett falak, az új mészkõ aljzat, a friss és egészségesen száraz
levegõ, az új ablakok, mind ékes bizonyítékai az elmúlt
hónapok kemény munkájának. 

Hogy mikor kezdõdött a munka? Tulajdonképpen több
éve. Hiszen nagyon hosszú és munkás út vezetett odáig, hogy
a Békéscsabai Evangélikus Egyházközség megkapja 2017.
decemberében azt a címzett támogatást, amelyet a
Magyarországi Evangélikus Egyházon keresztül Magyar-
ország Kormánya ítélt és adott meg. Ezután következett a sok
energiát igénylõ, ámde mindenki számára láthatatlan része a
munkának, a közbeszerzési eljárás kiírása és lebonyolítása. A
tényleges munkavégzés 2017. július elején kezdõdött. 

Innentõl kezdve felgyorsultak az események, és napról-
napra változott a templom és a gyülekezeti ház állapota. A
változásokban is állandó volt a minden vasárnapi isten-
tiszteleti közösség Jaminában. Hiszen a felújítás miatt egyet-
len istentisztelet sem maradt el. Amíg a templom készült,
addig a gyülekezeti házban tartottuk istentiszteleteinket. A
hétközi alkalmakra a jaminai parókia épületében átmenetileg
kialakított irodahelységben gyûltek össze a hívek. 

A templom felújításáról a legkönnyebb úgy beszélni,
hogy mi nem készült el. Az 1876-ban épült templom nem-
csak azzal büszkélkedhet, hogy Sztraka Ernõ tervezte, hanem
azzal is, hogy az oltár, amely központi része az épületnek,
idõsebb, mint maga a templom. Eredetileg a Kistemplom-
ban volt felállítva, majd annak átépítésekor onnan kikerült.
Így az oltár és a szószék — korára való tekintettel — mûemlé-
ki védelem alatt áll. Emiatt azokat nem állt módunkban
felújítani. Ezen kívül az orgona felújítása várat még magára,
hiszen annak bekerülési költsége nem volt már beilleszthetõ
a többi munka mellé. 

Persze, a templom iránt érdeklõdõket az is érdekli, mi
készült el. Elsõ lépés volt az értékek védelme. Így megfelelõ

levédést alakítottak ki az oltár, a szószék és az orgona körül,
és azok felett. Majd a padok szétszedése és elszállítása után a
bontási munkák következtek. A teljes aljzatot felszedték és a
salétrommal szennyezett téglákat, illetve földet elszállították.
Ezután az aljzatot kaviccsal feltöltötték, majd szerelõbeton-
nal borították. Ezzel párhuzamosan megtörtént a vakolat le-
verése 3 méter magasságig, kívül-belül, majd a falak átfû-
részelése és szigetelése a nedvesség további falba jutásának
megakadályozására. Folyamatosan haladt a villamos hálózat
kiépítése. Mind a hangosítás, mind a vagyonvédelem, mind a
hálózati villanyáram vezetékei az aljzatban, illetve a falakban,
rejtetten lettek elhelyezve. A külsõ részen kijavították, majd
lefestették a toronysisakot, illetve elvégezték a toronytest

vakolatjavítását. A tetõszerkezet javítása után új héjazat ke-
rült a templomra, melynek elemei az egyedi, minden
darabon meglévõ Luther-rózsa lenyomattal ellátott cserepek.
A megújuló energia kihasználását is célul tûztük ki, így a
templom tetején napelemeket helyeztünk el. Mindezt úgy,
hogy távolról egy kereszt rajzolatát adják, hogy mindenki
lássa, kívül és belül is a megfeszített Krisztust hirdetjük. Az
ablakok cseréje után következett a külsõ és belsõ festés, majd
a burkolás után visszakerültek az új padlózatra a kijavított
padok. A festés és szerelvényezés volt az utolsó fázisa a
munkának. A felújításon túlmenõen új csillár és új Luther-
rózsa körablak került beépítésre a templomba. 

Mindeközben már folyt a munka a gyülekezeti házon is,
ahol szintén sor került a tetõcserére, szigetelésre, vakolat
javítására és a belsõ burkolatok cseréjére. Kialakításra kerül-
tek új mosdóhelyiségek, megfelelve a kor követelményeinek,
már mozgáskorlátozott mosdóval. Megújult a konyha, illetve
két helyiség egybenyitásával az irodával együtt tágasabb
közösségi teret sikerült kialakítanunk. Itt is megújultak a vil-
lanyvezetékek és a szerelvények is. A festést követõen a kony-
ha felszerelése is kicserélésre került. Külön örülünk annak,
hogy a napelemekkel megtermelt áramot fel tudjuk használ-
ni a gyülekezeti ház hõszivattyús fûtési rendszerének
táplálására. A kertészeti munkákkal bezárólag minden el-
készült. 

Május hatodikán a zsúfolásig megtelt jaminai templom-
ban volt miért hálát adni a szentelési istentiszteleten. Jó látni
és élvezni sokak elvégzett munkájának drága és szép gyümöl-
csét. Adja Isten, hogy rendeltetésének megfelelõen hallják
meg sokan ebben a templomban és gyülekezeti házban Isten
igéjének megszólító üzenetét, és érezzék meg mind többen a
szentségek közösségben egyesítõ erejét. 

Nagy Zoltán

Templomfelújítás Jaminában
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Az általános tisztújítás részeként a gyülekezetek pres-
bitériumai jelölést nyújtanak be, majd szavaznak az egy-
házmegye esperesérõl és felügyelõjérõl. A Kelet-Békési
Egyházmegye gyülekezeteinek presbitériumai megvá-
lasztották az egyházmegye új elnökségét: esperessé Nagy
Zoltánt, felügyelõvé Liska Andrást. Így a május 6-i
hálaadó istentiszteleten nemcsak a megújult jaminai
templomért adtunk hálát.

A templomszentelési áldás szavai után az új elnökség
beiktatására került sor. Nagy Zoltán jaminai lelkész
térdelt az oltár elé, hogy egyik kezét a Bibliára, a másikat
esküre emelve mondja el az esperesi eskütétel szavait.
Gáncs Péter püspök, Kondor Péter megválasztott
püspök és Lázárné Skorka Katalin esperes helyettes asz-
szony  áldása után több mint 20 lelkész vette körül és
áldást kérve énekelte: „Erõsítsd meg, Istenünk, amit cse-
lekedtél értünk, és ne hagyd el népedet, kezeid
alkotását! Erõsítsd meg, Jézusunk, amit cselekedtél
értünk, és tartsd meg, akiket megváltottál véred árán!
Erõsítsd meg, Szentlélek Isten, amit cselekedtél értünk,
és egyesítsd híveidet békességben! Dicsõség az Atyának
és a Fiának és a Szent-léleknek, miképpen volt kezdet-
ben most és mindenkor és mindörökkön örökké.
Ámen.” 

Az ünnepi istentisztelet közgyûlésekkel folytatódott.
A gyülekezeti közgyûlést egyházmegyei közgyûlés
követte. Liska András újraválasztott egyházmegyei felü-
gyelõ két éve látja el ezt a szolgálatot. A két év tapaszta-
latait összefoglalva tekintett elõre. Kiemelte, hogy egy-
házmegyénket nagy különbségek jellemzik. Elnöktársá-

val együtt bíznak abban, hogy e különbözõségeket látva
kicsi és nagy gyülekezetet egyaránt segíteni és erõsíteni
tudnak szolgálatukkal.

Az egyházmegye új esperese székfoglaló beszédében
Krisztusra, mint igazodási pontra mutatott. „Én vagyok
az út, az igazság és az élet” Jn. 14,6 alapján fogalmazta
meg Nagy Zoltán esperesi hitvallását. Kiemelte, hogy az
egyházmegye tagjai együtt haladnak az úton: Jézus
útján. Az egyházmegye vezetõi a Mesterrel együtt járva
pedig elérhetõ közelségbe szeretnének lenni mindany-
nyiunkhoz: gyülekezeti tagokhoz és szolgálattevõkhöz.
A magunk részigazságai helyett pedig a nagybetûs
Igazsághoz való ragaszkodásra buzdított. Az egyház
életének megszervezésérõl szólva azt mondta, hogy a
közelgõ döntésekhez szükség van tervekre, munkatár-
sakra, de arra a rugalmasságra is, mely megláttatja
velünk: a tervünk nem törvény. Az egyetlen, amihez
ragaszkodnunk kell, az Krisztus, akiben összetartozunk.

Az új egyházmegyei elnökséget köszöntötték
Radosné Lengyel Anna egyházkerületi felügyelõ, Lázár
Zsolt, a szomszédos Nyugat-Békési Egyházmegye
esperese, valamint Kutyej Pál, a békéscsabai gyülekezet
igazgató lelkésze, aki búcsúajándékként Várkonyi János
egyik festményét nyújtotta át Gáncs Péter püspöknek.

Az istentiszteleten a Békéscsabai Evangélikus Vegyes-
kar szolgált Kutyejné Ablonczy Katalin vezényletével.

A délután testvéri beszélgetéssel, szeretetvendégséggel
ért véget Jaminában

Péterné Benedek Ágnes

Esperesiktatás május 6-án
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Nagy örömömre szolgál az a lehetõség, hogy
bemutatkozhatok és megoszthatom az ember
lelkiségének és tudatának azt a szintézisét, mely
egész életemen át végigkísér.

Dr. Melczer Mária Ágnes vagyok, Békéscsa-
bán születtem, általános és középiskolámat is itt
végeztem. Egyetemi tanulmányaimat Szegeden,
a Szegedi Orvostudományi Egyetem Gyógysze-
résztudományi Karán végeztem. Az egyetem
elvégzése után, ismét hazajöttem, és itt gyakor-
lom gyógyszerészi hivatásomat.

Születésemtõl hittel teli keresztyén család
vett körül, generációkon keresztül csak evangé-
likus felmenõkkel rendelkezem, ezért mindig
azt szoktam mondani, hogy minden ízemben evangélikus vagyok.
Azt is sajátomnak mondhatom, hogy elképzelni sem tudom, hogy
más vallás legyen — minden megbecsülésem mellett —, ami az
életem végigkísérje.

A gondolat, mely ennek a kis írásnak a lényege, az írás címében
van elrejtve. A hit öröme és szeretete a legnagyobb boldogság, ami
a mindennapjaimat meghatározza. Amint már fentebb írtam,
olyan mélyen vagyok evangélikus, lutheránus, ami minden nehéz-
ségen átsegít. Feltétlenül hiszem, hogy létezik olyan mély szeretete
a Hitnek és Istennek, ami ha belõlünk, a mélyünkbõl fakad, szinte
testrészünkként funkcionál és formál bennünket. Nekem nagyon
könnyû evangélikusnak lenni, mert evangélikusnak születtem,
evangélikusként nevelkedtem, evangélikusként élek és evangé-
likusként szolgálok.

Szerencsém van, mert a hivatásom maga szolgálat. Gyógy-
szerészként naponta az emberek szolgálatának szentelem az életem,
de nem csak a beteg emberek gyógyítása az, ami a tevékenységem,
mindemellett szolgálom a gyógyszerész kollégáimat is, hiszen 1994

óta vagyok a Magyar Gyógyszerészi Kamara
Békés Megyei elnöke.

Itt és most ér össze személyemben az evangé-
likus és a gyógyszerész.

2017. szeptember 25-én Sztehlo Gábor
születésnapján abban a nagy megtiszteltetésben
volt részem, hogy a Magyarországi Evangélikus
Egyház Diakóniai Bizottságának döntése alap-
ján az egyház Diakóniai Szolgálata az Év
Szponzora díjat adományozta számomra. Õszin-
tén mondom, igencsak meglepõdtem, mert
minden tettem, szolgálatom, munkám, gondo-
latom, az egyházközségemnek tett támogatá-
som, jegyzõként való tevékenységem, a

Békéscsabai Szeretet-szolgálatnak végzett gondoskodásom
önzetlenségbõl fakad, örömömre szolgál. Köszöneten kívül sosem
vártam érte semmit.

Nagyon könnyû, nagyon egyszerû, nagyon megtisztelõ, lélek-
bõl fakadó Istennel és Jézussal együttmûködve tevékenykedni.
Felemelõ ennek minden pillanata az életemben.

Köszönöm a hitem, köszönöm az életem, hálás vagyok, és
köszönöm Mennyei Atyánknak mindennapi segítségét, a velem létét,
aki egészséget, erõt és derût ad folyamatosan minden nap számomra.

„A hit az öröm forrása, az öröm a hit boldogsága.
A hit a szeretet csodája, a szeretet maga a hit.
A hit a szolgálat alapja, a szolgálat a hit kiteljesedése.”

Az emberé a köszönet, de Istené a dicsõség mindnyájunk job-
bító tetteiben. „Boldogok az irgalmasok, mert õk irgalmasságot
nyernek.” Mt. 5,7

Erõs vár a mi Istenünk!
dr. Melczer Mária Ágnes

A hit öröme, a hit szeretete, a hit szolgálata

— Április 8-án a jaminai evangélikus templomban 8
gyermek konfirmált, és lépett be gyülekezetünk életébe.

— Március 25-én gyülekezeti termünk az egyház-
megyei hittanversenynek adott otthont. A versenyt
követõen a Palinta Társulat zenés elõadását hallgatták
meg a gyerekek, majd kézmûves mesterek vezetésével
húsvéti díszeket, szimbólumokat készítettek.

— Április 15-én a belvárosban került sor az konfirmá-
ciói ünnepi istentiszteletre, amelyen 43 gyermek val-
lotta meg hitét és járult elõször az Úr oltárához.

— Április 14-én rendezték meg az Evangélikus Hittanverseny
országos fordulóját Budapesten. Egyházközségünket három
jaminai csoport képviselte. Az 1—2. osztályos korosztályban
6., a 3—4. osztályosoknál 9., a 7—8. osztályosokkal pedig 7.
helyet értünk el a 16-ból.

H Í R E K   –   H Í R E K   –   H Í R E K
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Egyedül, de mégsem magányosan
Valamivel több mint egy éve a Békéscsabai Evangélikus

Szeretetszolgálat idõsek otthonának lakója Bánszky Mihály, aki
eme intézmény falai között ünnepelte 95. születésnapját április 26-
án. Ezen alkalomból felkereste és felköszöntötte õt Herczeg Tamás,
Békéscsaba megválasztott országgyûlési képviselõje is.

Szintén felköszöntötte õt Dorn Réka lelkésznõ, míg Aradi
András telefonon fejezte ki jókívánságait. 

Népes családja tagjaiból szintén többen jelen voltak. Miska
bácsi 67 éven át élt együtt szeretett feleségével, Andó Magdolnával,
és négy gyermekük született. 13 unokát és tucatnyi dédunokát szám-
lál még a leszármazottak széles tábora. 

Bánszky Mihály nagyapja 1851-ben született, és a családban
még sokáig a tót nyelvet beszélték a mindennapokban, és ter-
mészetes volt az evangélikus egyházhoz való kötõdés. Miska bácsi
aktív korában bútorasztalos mester volt, széles körben ismert precíz
intarziaberakásos bútorairól. Még 90 éves korában is kezébe ragad-
ta a szerszámokat és dolgozott, de ekkor már inkább jótékony cél-
ból: például az evangélikus iskolának ajándékozott egy intarziás
sakkasztalt a hálás gyerekek örömére. 

A munka mellett élen járt az egyházi szolgálatban is: szerepet
vállalt a Keresztény Ifjúsági Egyesület (KIE) országos vezetésében,
laikus igehirdetõ volt, részt vett a szenvedélybetegek istápolásában,
elsõsorban az iszákosmentõ missziót erõsítette. Ezek a szolgálatok
számára bizonyságtételek voltak, a cselekvõ krisztuskövetés tettei.
Évtizedeken át volt — nyugdíjba vonulása, 1983. után — a csabai
gyülekezet presbitere, rövid ideig gondnoka. 

Bánszky Mihály az írott szót nagyon fontosnak tartotta egész
életében. 20—25 könyvet írt, szerkesztett. Ezek javarészt magánki-
adásban, házi sokszorosításban jelentek meg. Hitmélyítõ írások
mellett több egyháztörténeti jellegû kiadvány köthetõ a nevéhez.
Feldolgozta a békéscsabai KIE, és a békéscsabai evangélikus
szeretetszolgálat 1843-tól napjainkig íródó történetét. Ez utóbbit
2001-ben adták ki. Édentõl távol címmel saját családtörténetét is
megírta. A kalandos történetfolyam több száz oldalas vaskos kötet-
ben érhetõ el. Miska bácsi irigylésre méltó testi és szellemi
állapotában máig publikál. Korát meghazudtolóan kezeli a modern
technikát, a számítógépet. 

Rendszeres bibliaolvasó, az Útmutató igei bátorítását is napon-
ta olvassa, hasonlóan az Evangélikus Élethez és más egyházi folyói-
ratokhoz. A hitéletének fontos része a szeretetotthon áhítatain való
részvétel, és minden vasárnap bebuszozik a gyülekezeti isten-
tiszteletekre. A televízióban a Pax Tv adásait figyeli leginkább, ez
szintén lelki táplálékot ad neki. 

Az újságírói kérdésre, hogy elégedett-e eddigi, hosszú életével,
Miska bácsi így válaszolt:

— Igen, mert nem egyedül és nem magamnak éltem. Éltem a
feleségemnek és a családomnak, a munkámnak, és éltem az egyház-
nak. Igyekeztem mindenhol békét teremteni az Úr Jézus Krisztus
megváltott embereként.

Isten éltesse még sokáig testi és lelki egészségben!
Szegfû Katalin

Fotó: Tószögi György.

Herczeg Tamás, megválasztott parlamenti képviselõ
is köszöntötte 95. születésnapján Bánszky Mihályt,
majd átnyújtotta a miniszterelnök köszöntõlevelét is

NAPKÖZIS TÁBOR A LUTHER U. 1. ALATT

Az elmúlt év jó tapasztalatai alapján a nyári szünet
kezdetén három héten keresztül várjuk az alsó tago-
zatos kisgyermekeket a napközis táborunkba. Isko-
lánkban tanító pedagógusok segítségével az elsõ két
héten a nap lelki elindítása után sokféle kreatív tevé-
kenységgel, játékos elfoglaltsággal, mozgással töltjük
idõnket. Július elsõ hetében pedig egy szentírási témát
dolgozunk fel sok játékkal, színesen, változatosan. 

Az egyhetes tábor térítési díja
gyermekenként: 8000.- Ft/hét/fõ.

Ez az összeg napi háromszori étkezést tartalmaz.
A napi program reggel 8 órától 16 óráig tart. 

Turnusok a Belvárosban:
2018. június 18—22. 2018. június 25—29. 

2018. július 2—6.

NAPKÖZIS TÁBOR JAMINÁBAN

Idõpont: 2018. július 2—6.
Helyszín: Jaminai Gyülekezeti ház

CSABAI ERÕS VÁR

BÉKÉSCSABAI EVANGÉLIKUSOK LAPJA

Megjelenik évente kétszer.

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



Amikor néhány perccel ezelõtt a végzõs diákok felkértek arra, hogy
ballagjunk végig az iskola épületén, kicsit úgy éreztem magam, mit a
mesebeli öreg király, na, jó, szegény ember, akinek a fiai-lányai elindul-
nak szerencsét próbálni.

A tarisznyát már bepakoltuk, kaptatok benne pogácsát és pénzt is, de
úgy gondolom, ez még kevés ahhoz, hogy útra kelljetek.

Pakoljuk bele a tudást, amit itt szereztetek! Higgyétek el, nem volt
hiábavaló azt a sok mindent megtanulni! A késõbbi életetekben kikristá-
lyosodik, rendezõdik és értékké válik az itt megszerzett tudás. Érdemes
tehát magatokkal vinni! 

A tanítási órák megtanítottak arra is, hogy épüljetek saját sikereitek-
bõl. Egy-egy jól sikerült dolgozat az egész napot fel tudta dobni. De ta-
nuljatok a kudarcokból is, amelybõl sajnos, olyan sok vár még rátok!
Ezek által megtanuljátok azt, hogy feladni sosem szabad.

Aztán bepakolnám a tarisznyába a felelõsségvállalást is, hiszen
amikor nehéz sorsú gyerekek támogatásán dolgoztatok, pénzt gyûjtötte-
tek, és megláttátok, hogy ha embertársaitokon segítetek, attól Ti maga-
tok lesztek többek.

Vigyétek magatokkal a hazaszeretet is, amelyrõl sokat beszéltünk
nektek mi, tanárok! Vigyétek magatokkal azt, hogy csak itthon lehettek
teljes emberek, hiszen igazán itt értenek meg Benneteket egyedül a
nagyvilágban. Ahogy az idõ telik, majd meglátjátok, hogy az Alföld, a
Balaton, a Körös folyó és Békéscsaba nem csupán föld-
rajzi nevek vagy tananyagok a tankönyvbõl, hanem az a
kedves szülõföld, amely Benneteket felnevelt, és vissza-
vár, bármi is történjen majd az életetekben.

Betenném a tarisznyátokba azt a sok közösségi
élményt, amitõl igazi közösségé váltatok, és amely
közösség — igaz más formában — örökké megmarad.
Gondoljatok vissza a próbákra, amikor a szalagavatóra
készültetek, az iskolán kívüli közös együttlétekre, az
edzésekre, ahol a közös cél felülemelkedik a napi szintû
súrlódásokon, a kóruspróbákra, ahol az egymásra
figyelés, a zene csodálatos harmóniát teremt éneklõben
és hallgatóban.

Végül, de talán a legfontosabb dolog, amit a tarisznyába tennék, az
áhítatok mondanivalója. Nem is gondolnátok, de aki 4 évig járt ebbe az
iskolába, az is 144 áhítaton vett részt, aki pedig 9 évig járt ide, ilyen is
van elég sok, 324 alkalommal hallgathatta Isten igéjét. Ezeknek az alkal-
maknak mind egy célja volt: tudjátok, lássátok és érezzétek, van felada-
totok a világban, amit Isten szánt Nektek, az iskola pedig csak az elsõ
lépés volt.

Persze a mesebeli királyfi vagy királylány, aki elindul szerencsét
próbálni, azt is meg szokta kérdezni, hogy merre induljon. Hoztam nek-
tek egy turistajelzést, amelyet követve biztosan sohasem tévedtek el. Ez a
turistaút a szív útja, a szeretet útja. Ezt kell követnetek, és akkor biztosan
célba értek, és boldog, kiegyensúlyozott felnõttek lesztek.

Ez a turista útjelzõ ott van egyházunk szimbólumának a Luther-
rózsának a közepén is. Tehát ha nem látjátok tisztán az élet útvesztõjében
az útirányt, érdemes rendszeresen betérni egy templomba, hogy meg-
találjuk a helyes utat, Jézus útját, a szeretet útját.

Kedves mesebeli királylányok, királyfik, szegénylegények,
szegényleányok! Ti mind a 126-an induljatok tehát szerencsét próbálni!
Vegyétek tarisznyátokat, vigyétek el mindezt, amit mi, a Szeberényi
Gusztáv Adolf Evangélikus Gimnázium és Szakgimnázium tanárai
belecsomagoltunk!

Köveskúti Péter

2018. május 5-én 10 órakor idén
rendhagyó módon tartotta ballagási ünnepi istentiszteletét a Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Gimnázium a Békéscsabai Evangélikus
Kistemplomban, amelyen igei szolgálattal Péterné Benedek Ágnes lelkészasszony szolgált. A ballagási ünnepély iskolánk kórusának az
Arrisus Ifjúsági Vegyeskar megható mûsorával kezdõdött, amelyet Szarvas Péter — Békéscsaba Megyei Jogú Város polgármestere —  köszöntõ
szavai követtek. Az alsóbb évfolyamok nevében Nika Miklós, míg a ballagó évfolyam nevében Frisnyicz Kincsõ búcsúzott. 
A következõkben Köveskúti Péter igazgató úr ballagási beszédébõl idézünk.
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