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Jézus Krisztus mondja:“Higgyétek, hogy mindazt, amiért imádkoztok, és amit 
kértek, megkapjátok és meg is adatik nektek.“ Mk 11,24

Böjti áhítat            Mt 4,4 
„Nemcsak kenyérrel él az 

ember!”
Éhes  vagyok...éhes  vagyok,  de 
most nem eszem, mert  … böj- 
tölök,  léböjtöt,  gyümölcsböjtöt 
tartok  és  közben  jönnek  a  ki-
fogások: nem lehet, nem szabad 
… és  mégis  éhesen maradunk. 
Ha  kibírtuk,  és  másnap  tele- 
esszük magunkat … nem elég, 
nem volt elég és újból kezdődik 
minden előröl ...
Böjt: a  hagyományos  értelem-
ben  vallási  szokás,  mely  a  be-
lülről  történő  táplálkozást  je-
lenti. Éhesek vagyunk itt belül? 
Igen,  a  szeretetere,  a  békes-
ségre,  a nyugalomra … a lelki 
táplálékra,  az  igére,  Isten  se-
gítségére...   (folyt. a 6. oldalon)

2008. A Biblia éve

„A Biblia Szentírás. A zsidóság 
és a kereszténység szent iratai-
nak gyűjteménye...  Az Ótesta-
mentum  (Ószövetség)  tartal-
mazza mindazokat az iratokat, 
amelyek Istennek a zsidó nép-
pel  kötött  szövetségére  vonat-
koznak.  Az  Újtestamentum 
(Újszövetség)  pedig  annak  a 
szövetségnek  az  iratgyűjtemé-
nye,  melyet Jézus Krisztus kö-
tött  valamennyi  néppel...  A 
Biblia  nem  egyetlen  könyv, 
hanem  különböző  szerzőktől 
származó  írások  gyűjteménye, 
melyek  több  évszázad  során 
készültek. (folytatás 4. oldalon)

A presbiter-választáshoz - 
Hogyan  tovább  egyház-
község? - avagy, a presbi-
teri szolgálat sava-borsa

Gyülekezeteinkben és  az  egy-
házban is  jellemző  az  a  som-
más  megállapítás:  „Odafönt 
jobban tudják mit akarnak...” 
Ezért  aztán  gyülekezeti  szin-
ten soha nem is volt gyakori a 
döntésben  való  részvétel,  hi-
szen a presbiterek tudják mi a 
dolguk. 

Vajon tényleg így van? Vajon 
tényleg  hátradőlhetünk,  meg-
bízhatunk,  választott  vezető-
ink döntési mechanizmusában, 
bölcsességében?  
(folytatás a 2. old.)

A Biblia éve margójára 
Boldog vagy?

BOLDOGOK,  akik  tudják, 
miért élnek, mert akkor azt is 
megtudják majd, hogyan élje-
nek.

BOLDOGOK,  akik  össz-
hangban vannak önmagukkal, 
mert  nem  kell  szüntelen  azt 
tenniük,  amit  mindenki  tesz.
(foly  tatás 3. o.  )                              

A tartalomból:
- Böjti gondolatok 
- 2008. a Biblia éve
- A presbiter-választáshoz.....
- A Biblia éve margójára

Hirdetések:
– Szeretettel várjuk a 

családokat  a hónap első 
vasárnapján tartandó 
Istentiszteletre, ahol a 
gyermekekkel külön 
foglalkozunk!  
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A presbiter-választáshoz...
(folytatás az 1. oldalról)

Azt  gondolom,  hogy  mondhat-
juk,  és  ki  is  kell  mondanunk: 
igen. Kérdés, hogy tényleg így is 
gondoljuk?  Hiszen  ha  megkér-
dőjeleznénk a döntéseket, akkor 
az  anarchiába,  rendetlenségbe 
torkollna, és szétesne az amúgy 
is  gyenge lábakon álló  rend. A 
felelősségünket  a  választás  ide-
jén abban élhetjük meg, hogy ki 
az,  akit  megbízunk  a  gyüleke-
zetvezetés nem egyszerű felada-
tával.  Vajon Istentől elfogadom 
a gyülekezeti tagságommal járó 
felelősséget,  és  azt  komolyan is 
veszem? „A  presbiterek  és  a 
presbitérium  vonatkozásában 
felelősségem  az  alkalmas  sze-
mély megválasztása, és az alkal-
matlan meg nem választása, fel-
kérés  esetén  Isten  előtti  mér-
legelés és felelősségteljes döntés, 
valamint rendszeres  imádkozás 
a presbiterekért”.1 
Tarthatatlan  azonban  -  itt 
Komlóson  is  -  az  a  gyakorlat, 
amely  jellemző  vezető  testüle- 
teinkre, mely nélkülözi a bibliai 
alapot  abban  az  értelemben, 
hogy  a  presbiter  nem  szolgál, 
hanem mint műszaki,  gazdasá-
gi, pénzügyi menedzseri szerve-
zet  tagja,  megszavazza,  illetve 
leszavazza  az  ilyen  jellegű  elő-
terjesztéseket. Az pedig már egy 
következő kérdés, hogy a szava-
zásoknál  a  felelős  presbiter  fel 
meri-e vállalni az adott esetben 
figyelmeztető  különvéleményét, 
vagy a „csapatszellem” megaka-
dályozza  a  megszólalásban. 
Fontos tudni, hogy a presbiter-
választásnál  nem  a  praktikus 
szempontokat  kell  elsősorban 
figyelembe  venni,  hiszen  gya-
1 HÍD Evangélikus magazin 2007/04. 

Garádi Péter, halbiológus a budaörsi 
gyülekezet felügyelője

korlati  szakembereket  a  bi-
zottságokba  kell  választani, 
akik  amúgy  is  az  előkészítő 
munkát  kellene,  hogy  végez-
zék.  A presbiter, mint elöljáró 
működik  és  lelki  szolgáló  a 
közösségben! Ehhez  megfelelő 
erkölcsiséggel,  hithűséggel  és 
szolgálati  elhivatottsággal. 
A presbiter  az,  aki  hitben ta-
pasztalt,  kipróbált,  pontosab-
ban  megpróbált.  Olyan  aki 
régóta jár az Úr útján. Istentől 
kapott  hitének  kisugárzása 
van,  mely  mások  számára  is 
nyilvánvaló.
Pál apostol leveleiből az derül 
ki,  hogy  a  presbiterek  első-
sorban igét  hirdetnek és  taní-
tanak, valamint vezetik a gyü-
lekezetet.  (Tit 1, 5-6)

Vajon mi hol vagyunk ettől az 
elvi szinttől? 
Mennyire  más  presbiteri  fela-
datokról ír a szentírás, mint a 
mai valóság? Azt gondolom er-
re  minden  jelöltnek  önmagá-
nak  kell  tudnia  választ  adni. 
Most azonban  Isten kegyelmé-
ből  ismét  lehetőségünk  van  a 
megújulásra.  Arra,  hogy  szol-
gálatunk a Bibliában  leírtak- 
hoz hasonlítson, s majd együtt 
tudjuk olyanná formálni, hogy 
a Biblia szerint tudjuk végezni 
megbízásunkat.  Az  apostolok 
sem  azért  választottak  diakó- 
nusokat  a  gyülekezetben  elő- 
forduló  munkákra,  hogy  töb- 
ben  legyenek,  hanem  hogy  a 
szolgálatot meg tudják osztani. 
Új  lehetőség,  új  kezdés,  foly- 
tatás, de csak az új értelmében. 
Imádságban  kell  odafordul- 
nunk Istenünk felé,  hogy gyü- 
lekezetünk  vezetése  igazán 
megtudjon újulni az előtte álló 
szolgálatok lehetőségére.  SZA 

A Szentírás tanítása az 
evangélikus szlovákság 

történetében a 
Dél-Alföldön

1746 tavaszán a vallásszabadság 
reményében  Békésszentandrá-
son menedéket lelő szlovák tele-
pesek  elfogadták  Rudnyánszky 
József báró ajánlatát, aki Kom-
lós  pusztát  ajánlotta  fel  nekik 
lakóhelyül.  Szarkóczi  János 
evangélikus  lelkész  és  Mravik 
Péter  tanító  vezetésével,  mint-
egy 80 család települt át és a ki-
jelölt  telkeken  megkezdte  az 
építő  és  gazdálkodó  munkát. 
Akkor még nem sejtették, hogy 
a  mai  Tótkomlós  alapítóiként 
tiszteljük  majd őket.  Első  évti-
zedeik  korántsem  teltek  béké-
ben, vagy nyugalomban, de las-
san mégis megkezdődhetett  ön-
álló  községi  és  egyházközségi 
életük. Létrejöhetett a Tótkom-
lósi Evangélikus Egyház. 
1792. június 6-án - Ferenc csá-
szárnak Magyarország királyá-
vá való koronázása napján – 
Isten nevében, a Komlósi Ek-
lézsia új templom és  torony 
(folytatás a 3. oldalon)
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építésébe foghatott a prédikációk addigi he-
lyén. A régi épület ekkorra már szűknek bi-
zonyult a lakosság számára. Isten igéje hal-
lásának fontossága abban az időben még ko-
moly értékkel bírt. Három és fél évre rá az é-
pítést  Isten  áldásával  befejezték.  Sexty 
György lelkész kiváló szervezőnek bizonyult. 
Akkor a gyülekezet lélekszáma 3128 fő volt. 
A  barokk  stílusú  templom  tervezője  Plum-
perger Ferenc, az új aradi eklézsia elöljárója 
volt.  A  templomszentelési  ünnep  1795.  no-
vember 8-án volt.  A templom középső bejá-
rati ajtaján olvasható felirat így örökíti meg 
ezt  a  történelmi  eseményt:  „A  leghatalma-
sabb Istennek, magunknak és utódainknak e 
hasznos  építményt  állította  az  Evangélikus 
Eklézsia,  Békés  megye,  Tótkomlós  az  esz-
tendőben,  amikor  Ferenc  császár  megkoro-
náztatott.  Az  épület  emeltetett  a  Megváltó-
nak, benne a szent áldozat helye vagyon.”
A templomban az elmúlt évszázadokban ki-
váló lelkészek szolgáltak, tevékenységük taní-
tás és neveléssel  is kiegészült,  hiszen a múlt 
század közepéig, az államosításig, az evangé-
likus  egyház elemi iskoláiban tanulhatták a 
gyerekek  a  betűvetés  és  a  számolás  tudo-
mányát anyanyelvükön, szlovákul. 
A II. világháborút követő, 1946-47-ben zajló 
szlovák-magyar  lakosságcsere  nagyon  meg-
rázta a szlovák gyülekezetet, hiszen létszáma 
szinte a felére csökkent. 
Nagyon  fontos  adalékként  kell  megemlíteni 
azokat a népszokásokká alakult Bibliai  üze-
neteket,  amelyek  az  egyszerű  nép  körében 
voltak használatosak. A Starejsí régi szerepe 
meghatározó  volt  minden  egyházi  és  társa-
dalmi rendezvényen is. Mondanivalója prak-
tikus és bibliai üzenetek példabeszédek  soka-
sága volt, melynek célja a nép vallásos neve-
lése volt. Nemhiába tűnt el ez a jelentős stá-
tusz  az  elmúlt  negyven  év  gyakorlatából, 
mely kiiktatta a nép neveléséből a bibliai tar-
talmat.  Mindez  legjobban  a  jelenlegi  teme-
tési  gyakorlaton  látszik,  hiszen  a  valaha 
teljesen  evangélikus  településen  érthetetlen 
módon  nagyobb  a  társadalmi  temetések 
aránya, mint az egyházi temetéseké.
Meg kell említeni még a régi szlovákság tra-
noscius  kegyességét,  mely  szintén  alap,  és
megtartó  értéke  volt  a  régi  evangélikusság-

nak. Ezek azok a biblikus értékek, amelyek a 
szentírás  értelmezésének  napi  gyakorlatát 
mutatták a helyi evangélikusság körében.

Sné Dankó Katalin, SZA
 

2008. A Biblia éve margójára
Boldog vagy?

(folytatás az 1. oldalról)

BOLDOGOK,  akik  el  tudnak  hallgatni,  ha  sza-
vukba vágnak,  ha megbántják őket,  és  szelíden 
szólnak, mert Jézus nyomában járnak...
És BOLDOGOK,  akik  olvassák,  akik  nem  csak 
elolvassák, akik nem csak magukban maguknál 
tartják,  hanem  továbbadják,  odaajándékozzák 
nekünk,  Neked...a  Bibliát.  Hány  évet  kellett 
várni, hogy egy teljes év a Biblia éve legyen? És 
miért kellett  ennyi évet  várni? Nem kell  rá vá-
laszolni,  de  azért  elgondolkodtató...  Mennyi 
reklám folyik a tévében, rádióban, interneten  fel-
vágottakról, a legkülönbözőbb ízesítésű vajakról, 
sajtokról, színes zöldségekről – és  folytathatnám 
tovább  –  melyeket  a  kenyérre  lehet  tenni…de 
láttunk  már  olyan  reklámokat,  hirdetéseket, 
amelyek magát a kenyeret mutatták volna be ne-
künk?  Ezen  érdemes  elgondolkodnunk!  Hallot-
tunk  már  ezt  is  azt  is...de,  hogy  a  Bibliáról?! 
Végre...  megtört  valami,  ami  eddig  megakadá-
lyozta,  hogy lássuk meg, hogy halljuk meg, van 
egy,  a  Földön  egyetlen  olyan  könyv,  amelyet 
mindenki meg szeretne ismerni, az a könyv, mely 
minden házban  helyet  kap,  az  a  könyv,  melyet 
már vakok is tudnak „olvasni” és a siketnémák is 
„hallani”?

Boldogok, akik olvassák... Te boldog vagy...?  PE
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Reményik Sándor: A fordító

Károli Gáspár emlékezetének (részlet)

Az, kinek szellemét ma körülálljuk,
A Legnagyobbnak fordítója volt,

A Kijelentés ősbetűire
Alázatos nagy gonddal ráhajolt.
Látom: előtte türelemszövétnek,

Körül a munka nehéz árnyai:
Az Igének keres magyar igéket.

Látom, hogy küzd: az érdes szittya nyelv
Megcsendíti-e Isten szép szavát?
És látom: győz, érdes beszédinek
Szálló századok adnak patinát.

Ó, be nagyon kötve van Jézusához,
Félig ő viszi, félig Jézus őt.

Mígnem Vizsolyban végül megpihennek,
Együtt érve el egy honi tetőt.

Amíg mennek, a kemény fordítónak
Tán verejtéke, tán vére is hull,
De türelmén és alázatán által

Az örök Isten beszél – magyarul. 

2008. A Biblia éve
(folytatás az 1. oldalról)

A  zsidók  és  a  protestánsok  39  könyvet 
tartanak az Ótestamentum részének. Idő-
számításunk előtt XIII. században, Mózes 
pusztai vándorlásával kezdődik, majd Pa-
lesztinába vezet, ahol a nép és a vallás ter-
jeszkedésével  párhuzamosan,  egyre  bő-
vülő terjedelemben számol be a történelmi 
eseményekről. A nagy történeti és prófétai 
írások  időszámításunk  előtt  XI-VI.  szá-
zadban születtek.  A babiloni fogság ide-
jén és a zsidó vallás kialakulásakor nyerte 
el végleges formáját az azt megelőző kor-
szakban  született  Tóra  s  a  költői,  böl-
cseleti,  valamint  az  utolsó  történelmi 
könyvek megírásával az Ószövetség köny-
vei  teljessé  váltak.  Az  Újszövetség   27 
könyvében  a  Kr.  u.  század  első  két  ke-
resztény  generációja  adott  tanúbizony-
ságot  Krisztusról  és  egyházának  születé-
séről.”
Larousse Enciklopédia 322. old. (részlet )

Kézzel írott Tranoscius Békéscsaba,     foto: SZA  

Juraj Dolnozemský:Tranovský a 
Tranoscius

Znej, znej
ozvenom znej

pieseň prastará!

Buď Bohu
už navždy sláva!
– očarí fáma!
Horlivý človek

na stáročia nám
ukázal smer!

Hovoril rázne, vážne
človeče ver!

Obrátil sa k ľudu
on kto vo speve jasne

cítil pravdu!
Podal späť

tie okradnuté nádeje!
A majú túžby svoje,

nech smú, chcú
i vedia vierou spolu žiť!
Človekom zostať – byť!

Jich vyzdvihol
s duševného otroctva

do pravého proroctva!
  

      Preto
Sláva sláva Božia!

      Ktorou do srdc, 
pokoj požehnanie

vložia!

Slovenský Komlóš 2008.
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Evangélikus Egyházi Óvoda

Az 1989-es rendszerváltás során az evangélikus 
egyház  visszakapta  az  1950-es  években  álla-
mosított  iskoláit  és  földjeit.  A kárpótlási  tör-
vény  új  lehetőségeket  teremtett  a  tótkomlósi 
gyülekezet számára. 1992. májusában Gyekicz-
ky János evangélikus lelkész vezetésével evan-
gélikus  óvoda  megalapítását  határozta  el  a 
presbitérium.
1992.  augusztus  1-jén  az  evangélikus  óvoda 
megnyitotta kapuit a gyermekek előtt.  D. Dr. 
Harmati Béla püspök úr szentelte fel és adta át 
a  felújított  épületet  a  város  gyermekeinek.  A 
munkát  75  gyermekkel,  három  csoportban 
kezdhették meg az óvoda nevelői  és dolgozói, 
melynek  jelenlegi  vezetője  Viplak  Lászlóné 
óvónő.
A  tevékenységközpontú,  keresztény  szellemi-
ségű  óvodai  nevelést  a  szlovák  nyelv  alapjai-
nak  lerakása  egészíti  ki  mindhárom  csoport-
ban. 
A  Szentírás  szerint  a  gyermek gyümölcs,  ju-
talom, ékesség, Isten ajándéka. Korának és fej-
lődési  szakaszainak  megfelelően  ember.  Bár-
milyen kicsi is, emberi méltósága van, eszerint 
kell bánni vele.
Az  óvoda  nevelési  programja  tartalmazza  a 
kisgyermek  szükségleteit,  melyek  megvalósí-
tása cél is és feladat is a gyermekintézmény szá-
mára.  A  biztonságérzet,  a  fenntartás  nélküli 
szeretet, a példaadó magatartás a nevelők és a 
szülők  részéről,  a  kérdésekre  adott  megfelelő 
válaszok, a gyermekekkel töltött idő, a  csönd, 
amely a belső növekedést segíti, az elismerés, a 
magatartás formálása, az önálló hit az óvodai 
nevelés  lényege.  A  valláserkölcsön  alapuló 
nevelés a lelki élet fejlesztésével is foglalkozik, 
nem csak  az  értelmi  képességek  fejlesztésével 
elsődlegesen.  Vállalja  a  Biblia  tanítását  is, 
amely szerint Isten jelen valósága üzenetein és 
hatásán keresztül érzékelhető. Ott lakik, ahová 
beengedik, ott látható ahol az emberek között 
béke  van,  ahol  a  jóság  erősebb  a  gonosznál, 
ahol  a  gyöngéken  segítenek,  ahol  a  szeretet 
hatalmasabb a gyűlöletnél. Ez az óvoda feladat-
rendszere, melyet foglalkozások keretében kell 
megvalósítania. Ezek: a játék és tanulás, a tár-
sas és közösségi együttlét, a munka és a szabad-
idős  tevékenységek.  Komplex  foglalkozásai  az 

anyanyelv, a matematika, a természet- és társa-
dalom,  az  ember,  valamint  a  művészetekkel 
kapcsolatos alkotói tevékenységek, úgy, mint a 
mese,  vers,  dramatizálás,  bábozás,  rajzolás, 
vágás, ragasztás, gyurmázás, ének, zene, énekes

  játék. Mindennapos a testnevelés, testmozgás.
Az óvodások napi életének a megszervezéséhez, 
a szokásrendszerek kialakításához nélkülözhe-
tetlen  az  óvodapedagógusok  által  elkészített 
heti és napirend, amely időben szabályozza az 
iskolai élet előkészítéséhez és a lelki neveléshez 
elvégzett foglalkozások rendszerét. 

 Az óvodapedagógusok feladata a nevelőmunka 
dokumentálása is, a tanulási tervek készítése, a 
gyermekek  fejlődésének  megfigyelését  szolgáló 
feljegyzések  vezetése,  a  nevelőmunka  folyama-
tos értékelése.  A szakmai elképzelésekben folya-
matosan biztosított a keresztény nevelés lehető-
ségeinek és feladatainak jelenléte, a keresztény-
ség  egyetemes  értékeinek,  a  szlovákság  hagyo-
mányainak, kulturális értékeinek folyamatos fel-
vállalása, és továbbadása.

Sné Dankó Katalin
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Böjti áhítat                (folyt. az 1. oldalról)
Isten  nagyon  sokszor  úgy  segít  minket,  hogy 
egy-egy  igét  az  eszünkbe  juttat.  Egy  ígéretet 
újra  élővé  tesz  számunkra,  és  mellénk  áll 
nehéz  helyzetünkben.  Ígéretünk  van  ugyanis 
arra,  hogy  Isten  senkit nem  enged  jobban 
terhelni, mint ahogy azt elhordozhatná az, aki 
az Ő erejében bízik. Ezért nagy ajándék, hogy 
minden  reggel  olvashatjuk  Útmutatónkból 
mindennapi  kenyerünket,  Isten  igéjét,  melyet 
minden  nap  a  kezünkbe  kell,  hogy  vegyünk, 
mert  megéhezik  a  lelkünk  az  ige  nélkül.  Ige 
nélkül nincs élet!
A szükséges időben, amikor úgy érezzük, hogy 
az erőnk elfogy, hogy a hitünk nem tart meg, 
hogy  a  bölcsességünk  semmit  nem  ér,  lehet 
egyenesen Istenhez kiáltani! Meg lehet tapasz-
talni az ő segítségét! Ő nem csupán messziről 
szemléli  az  életünket,  nem  is  tudva,  hogy 
pontosan  mit  érzünk.  Nagyon  is  jól  tudja, 
együtt érez velünk. Ő nem ítél el a kísértéseink 
miatt,  nem fordul el  tőlünk. Nem azt  ismétli, 
hogy  olyan  sokszor  segítettem  neked,  hanem 
együtt érez velünk.
Egyszer  már  végre  meg  kellene  tanulnunk, 
hogy a győzelem útja lefelé megy! Ahogyan a 
hitvallásban  is  mondjuk:  szenvedett,  megfe-
szíttetett, meghalt eltemettetett, alászállt a pok-
lokra, azután támadt fel, és ment a mennybe, 
ott  ül az Atya jobbján. Böjtben minden harc 
valójában ezen a vonalon folyik. 
Milyen kegyelem számunkra, hogy Jézus győ-
zelmének hírét halljuk újra.  Mert,  ha Ő győ-
zött,  nyilván értünk győzött  –  Ő mindent ér-
tünk tesz – akkor lehet nekem is és neked is el-
ső helyre tenni az igét, és nem a kenyeret. Ak-
kor lehet nekem is őhozzá igazodnom akkor is, 
ha  egyedül  maradok.  Akkor  rá  lehet  lépni 
emelt fővel és boldog szívvel az útra, ha a világ 
szerint lefelé is visz, mert tudom, ez a győzelem 
útja!                                                              Ámen

Imádkozzunk!

Uram erőt kértem Tőled, hogy sikeres legyek, te 
gyöngeséget adtál,  hogy  megtanuljak  így  enge-
delmeskedni.  Egészséget  kértem  Tőled,  hogy 
nagy  dolgokat  tegyek,  és  megkaptam  a  beteg-
séget,  hogy  jobbat  cselekedjem.  Gazdagságot 
kértem Tőled,  hogy boldog legyek,  és  megkap-

tam  a  szegénységet,  hogy  bölccsé  váljak.  Ha-
talmat  kértem,  hogy  megbecsüljenek  az 
emberek, és megkaptam a tehetetlenséget,  hogy 
az  utánad  való  vágyat  érezzem.  Barátokat 
kértem Tőled, hogy ne kelljen egyedül élnem, Te 
szívet adtál nekem, hogy valamennyi testvéremet 
szeressem.  Semmim  sincs  abból,  amit  kértem 
magamnak, mindenem megvan, amit reméltem. 
Csaknem  akaratom  ellenére  hallgattad  meg  ki 
nem mondott imáimat.  A leggazdagabb vagyok 
minden  ember  között.  Köszönet  érte,  Uram! 
Ámen

Fabiny Tamás: A bárány hallgatása
Nagypéntek: a vágóhíd csöndje. 
A bárány halála.

A  szenvedés  folytatódik  azoknak  sorsában, 
akiknek szakállát  tépték,  akiket  oroszlánok és 
medvék elé vetettek gladiátorviadalokon, akiket 
ítélet  nélkül  hurcoltak  el  koncentrációs  tábo-
rokba és gulágokra, akiket gázkamrába löktek 
és  deportáltak,  akiknek  padlásáról  az  utolsó 
szem búzát  is  kisöpörték, akiktől nyelvüket és 
nemzetiségüket rabolták el, akiket hitükben és 
nemzetiségükben aláztak  meg,  akiket  bosnyák 
lányként, szerb asszonyként vagy horvát apáca-
ként megerőszakoltak, akiket elhallgattattak.

Velük hallgat a bárány is. 
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KEDVES GYEREKEK! 

Egy  kis  vetélkedőre,   böjti  feladatmegoldásra 
hívunk szeretettel benneteket. Kérjük oldjátok 
meg a feladatokat, és a megoldásokat küldjétek 
el  címünkre:  Tótkomlósi  Evangélikus Egyház-
község  5940  Tótkomlós,  Luther  u.  1. Értékes 
jutalmat  kaphattok  a  helyes  feladatmegoldás 
esetén!

I. FELADAT: 
Máté evangéliumának 4-5 fejezetének elolvasá-
sa után válaszoljatok a következő kérdésekre:

1.  Hol volt Jézus 40 napig?  
2.  Mit jelképez az a terület ahol volt? 
3.  Miért próbálkozott a kísértő Jézussal?
4.  Mit jelent a térjetek meg felszólítás?
5.  Kik voltak az első tanítványok, mi volt a 

  foglalkozásuk?
6. Válassz ki egy boldog mondást és néhány 

 mondatban értelmezd! 
7. A só és a világosság példázatát mond el a 

saját szavaiddal!  
8. Szerinted Jézus könnyebbé tette a Tízpa-

rancsolat értelmezését?
9. Miért változtatott Jézus a Tízparancso-

lat értelmezésén?
10. Mi az új parancsolat Jézus szerint?

II. FELADAT: Gyűjtőmunka

Evangélikus  prédikátoraink  1540-től  a  század 
végéig Wittenbergben tanultak. Luther Márton 
a  házában  szívesen  látta  vendégül  a  magyar 
literátor-prédikátorokat.  Evangélikus  énekes-
könyvünk lapjain olvashatjuk a nevüket. Gyűjt-
setek össze minél többet (min. 3) belőlük, és a 
lexikonokból néhány életrajzi adatot keressetek 
meg  róluk!

III. FELADAT: Gyűjtőmunka

A Bibliában,  főként az Ószövetségben a hata-
lomért való harcokról  döbbenetes történeteket 
olvashatunk.  Olvassátok  el  és  értelmezzétek 
(írjátok meg szerintetek hogyan értendő) Jótám 
példázata. (Bírák 9, 8-15) További kérdés: Mi a 
különbség a politika és a hitben élés között a 21. 
században?

IV. FELADAT: Gyűjtőmunka - esszéírás

Tótkomlós  városalapító  nemzetisége  a  szlovák 
volt.  Mária  Terézia  szabad  költözködést  biz-
tosított  a  Monarchia  területén,  melynek  része 
volt  Magyarország is.  Rudnyánszky báró oda-
adta  a  földterületet,  de  a  házak,  gazdasági 
épületek   sárból,  venyigéből  való  felépítése, 
náddal fedése, a semmiből valahová való eljutás 
már az  ő  dolguk maradt  úgy,  hogy  közben  a 
kapott  földeket  fel  kellett  törni,  meg  kellett 
művelni,  le  kellett  aratni,  fel  kellett  nevelni  a 
jószágokat.  Elődeink  az  önálló  paraszti  élet-
forma  minden  tevékenységét  ismerték.  Nem 
munkahelyük  volt,  hanem  munkájuk,  temp-
lomuk,  papjaik,  egyházi  fenntartású  iskoláik. 
Az állam ugyanis nem foglalkozott az elemi ok-
tatással.  Sok  szenvedés,  járvány,  éhínség, 
aszályok,   tűzvészek,  magas  gyermekhalandó-
ság  közepette  a  papok  tartották  a  lelket  az 
emberekben. Tanították a Bibliát, a betűvetést, 
számolást,  a  hitet,  reményt,  a  szeretetet. 
Tanításaikban gyakorlati dolgokat is megőriz a 
krónika.
Templomépítő  Sexty  György  munkássága 
eredményezte  Tótkomlós  legpatinásabb  épü-
letének, a templomnak a felépítését. Kertészet-
re,  szőlészetre  (Borsziget!)  tanított  Wallaszky 
Pál, a környékünkben Szarvason szolgáló Tes-
sedik  Sámuelről  Főiskolát  neveztek  el,  szobra 
Szarvason  az  iskolaépület  előtt  áll.  Komlós 
történetét  megírta  és  hazafiságáért  börtönben 
ült  Horváth  Sámuel,  irodalmár  volt  Gajdács 
Pál,  a  szlovákság  néprajzkutatója  Koppány 
János.  A  felsorolás  nem  teljes.  Sosem  jártak 
Komlóson,  munkásságuk  mégis  meghatározta 
az itt élők életét. Ilyen volt  Luther Márton, a 
reformátor,  Tranovsky  György,  a  Tranoscius 
énekeskönyv  alkotója,  Károli  Gáspár,  biblia-
fordító  és  mindazok  a  reformátorok,  akik   a 
legsanyarúbb  történelmi  időkben  is  Bibliát 
fordítottak,  kátékat,  nyelvtan,  számtan,  nö-
vénytan, embertan és mesekönyveket,  szótára-
kat  adtak anyanyelven a nép kezébe. 
Válassz  ki  egy  számodra  érdekes  embert  az 
említettek  közül,  és  dolgozd  fel  az  életét, 
szolgálatának tótkomlósi jelentőségét! (max. két 
gépelt oldal)

Beküldési határidő: 
2008. március 14. nagypéntek !
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Böjti programok:   
- febr. 27. 17.00 III. Böjti medi-
                            táció
- márc. 02. 18.00 Keresztyén Nők 
         Világ Imanapja
- márc. 05. 17.00 IV. Böjti medi- 
                             táció
- márc. 11. Világjárók klubja: 
  Szlovákiai barangolások, 
  Dagmar Kötelesová 
  előadásában, teával, 

süteménnyel
- márc. 12. 17.00 V. Böjti medi- 
                              táció

Húsvéti ünnepkör
- márc. 16. 17.00 Húsvéti gyer-
          mekkoncert
- március 20. 17.00 Nagycsütör-
      töki úrvacsora liturgia 
- március 21. 10.00 Passiói úr-
    vacsorás IT nagypéntek
- március 21. 17.00 Ifjúsági     

      passiójáték
– - március 23.

Húsvét I., vasárnap 
– 05.00 Hajnali IT + Úv
– 08.30 szlovák nyelvű húsvéti 

ünnepi úrvacsorai IT
– 10.00 magyar nyelvű húsvéti 

    ünnepi úrvacsorás IT
– 13.30 magyar nyelvű húsvéti 

ünnepi IT, Szeretetotthon
– 15.00 magyar nyelvű húsvéti 

ünnepi IT, Mezőhegyes

– március 24.
Húsvét II. Hétfő 

– 8.30 szlovák nyelvű húsvéti 
  ünnepi úrvacsorás IT

– 10.00 magyar nyelvű húsvéti 
    ünnepi úrvacsorás IT

– 13.30 magyar nyelvű húsvéti 
ünnepi IT, Szeretetotthon

– március 26. 18.00 Fiatal Fel-
nőttek Bibliaórája

– március 29. 10.00 
Baba-mama klub

Minden alkalmunkra sze-
retettel várjuk!

K roku Biblie...

Knihám Kniha
je Biblia

– Svätá!

Oči vidte
počujte uši

že čo sa sluší!

Svet sa
vo zlosti topí!

Nepokoj pre zajtrajšky
ponechá

– si svoje stopy!
Ľudí mučia dlhy!

Pozor:
dnešné sľuby

do bludov vedú!
       Nepoznáme nehu!

Túžby nám 
polopravdami meľú!
      Preto ruky nohy

nevedia zdolať biedu!

Mocou sa sila háda!
Nevymreli práva!

Vo prvej linii
 hrdina váha!
Ale ani osudu

nepodlíha
viera stála!

Juraj Dolnozemský, 
Slovesnký Komlóš, 2008.

Tisztelt Olvasónk! 
Kedves Gyülekezeti tagunk!

 Istentől megáldott húsvéti 
ünnepet, kíván Önnek és 
családjának a Tótkomlósi 

Evangélikus Egyházközség 
presbitériuma!

Požehnané veľkonočné 
sviatky, radost zo 

vzkriesenia nášho Pána 
Vám a Vašej rodine praje 

evanjelický cirkevný zbor v 
Slovenskom Komloši!

Í  zelítő 2008. évi  húsvét   
utáni  programokból: 

-  április 02. 18.00 Fiatal Felnőt- 
         tek Bibliaórája
-  április 12. 10.00 Tavaszi 

kreatív foglalkozás 
-  április 16. 18.00 Fiatal Felnőt-
                       tek Bibliaórája 
-  április 24. 18.00 Bibliaóra   
         presbitereknek 
-  április 26. 10.00 Baba-mama 
           klub
-  április 30. 18.00 Fiatal Felnőt- 
          tek Bibliaórája 

Kiadja: Tótkomlósi 
Evangélikus Egyházközség

Címünk: 5940 Tótkomlós, 
Luther u. 1.

Tel, fax: 68/460-820

E-mail: 
totkomlos@lutheran.hu

Számlaszám:53300074-17000019
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