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„Üdvözítõ született ma nektek, aki az Úr
Krisztus a Dávid városában.” [Lk 2, 11]

ármikor nyitom a parókia nagykapu-
ját, óhatatlanul beletekintek a posta-

ládába. Vonz az a kis levélszekrény. Leg-
többször azonban szóróanyag, reklámújság
rejlik a mélyén. Szuper ár, engedmény, ak-
ció, ingyen hitel – a felkínált árucikkek még-
sem keltik fel a figyelmemet, mivel nincs rá-
juk szükségem. S bizony ez a tény teszi ne-
hézzé a karácsonyi ajándékozást is. Nem-
csak én szeretek úgy ajándékot venni, hogy
az a termék praktikus, használható legyen.
Hiszen még az ötletes ajándéktárgyak sem
aratnak osztatlan sikert, mert mindenkinek
más az ízlése. Valljuk meg, adventben ben-
nünket leginkább éppen ez a kérdés foglal-
koztat: kinek mire lehet szüksége?

A gyerekekkel egyszerûbb a helyzet. Õk
megmondják, mit szeretnének. Mernek kí-
vánni még akkor is, ha irreális vágyaik van-
nak. Mernek kitartóan kérni, majd nagyon
elkeseredni, ha azt mondjuk: most sajnos
nem tudjuk teljesíteni. Jézus azt mondja, ha
nem leszünk olyanok, mint a kisgyermekek,
semmiképpen nem mehetünk be az Isten
országába. Kérjünk tehát bátran, elképzel-
hetetlen, szinte teljesíthetetlen dolgokat –
azaz csak embereknek lehetetlent –, kér-
jünk mennyei kincseket. Merjük bevallani:
ha nem kapjuk meg a hitet, reményt, szere-
tetet, mit sem ér mindaz, amivel eddig kö-
rülvettük magunkat. Mondjuk ki, bármi-
lyen furcsán is hangzik: nekünk Jézus kell.
Mert Benne találjuk meg az élet teljességét,
s Általa örök életet is nyerhetünk.

Mondhatná a Kedves Olvasó, lám, az
egyház is beállt a reklámozók sorába. Úgy
tûnik, így van. De a „mi portékánk” tényleg
értékes, nélkülözhetetlen és pozitívan befo-
lyásolja minden ember életét. Az egyik
missziós társaság mottója ez: Pontosan ne-
ked van szükséged Jézusra! Ha valaki magá-
ra vonatkoztatja a megszólított szerepét,
megérti, valóban igaz ez.

Amikor a Megváltó megszületését jö-
vendölte az angyal, azt mondta, hogy Jézus
(azaz Szabadító) és Immánuel lesz a neve,
ami azt jelenti: velünk az Isten. A 2008. év
eseményei, statisztikája elég bizonyítékot
ad arra, hogy belássuk, nekünk Jézus szün-
telen jelenléte kell, sõt bennünk, a szívünk-
ben lakjon. Töltse el az értelmünket, irá-
nyítsa a szavainkat, tetteinket.

Számtalanszor hallottunk felháborító
híreket gyanúba keveredett rendõrökrõl,
tanárokkal agresszíven viselkedõ diákokról.
Fiatalokról, akik öltek, erõszakot követtek
el. Országunk a korrupció és a hazugság
melegágya lett. Sokaknak elõbbre való az
önérdek, mint a közérdek, illetve a nemzeti
érdek. De nem kell az aktuálpolitika vagy a
szenzációra éhes botránymédia vizeire
evezni. Van mindannyiunknak mit megbán-
ni ebbõl az évbõl. Bántó, önzõ, igaztalan, ki-
csinyes tetteinkben mutattuk meg, kik is
vagyunk valójában – és mindabban nem volt
ott Isten.

A magánélet és közélet embertelen, kö-
zönyös és más negatív jelzõvel körülírható
mivolta egy fõ okra vezethetõ vissza: kizár-
juk Jézust. A Biblia Évében sem lettünk
„bibliafalókká”, pedig életünk minden bajá-
ra, félelmére és tanácstalanságára egyedül a
testté lett ige ad gyógyírt. Ha „isteneseb-
ben”, illetve „bibliásan” élnénk, akkor ben-
sõségesebbek és õszintébbek lennének köz-
vetlen kapcsolataink, kevesebb lenne a súr-
lódás. Nagyobb tisztelettel lennénk az új
élet – a gyermekek – és az élettõl lassan bú-
csút vevõ korosztály irányában. Ha minden
napunkat abban a tudatban kezdenénk,
hogy velünk az Isten, nem lenne annyi szo-
rongó, depressziós, szenvedélybeteg, rém-
álmoktól vergõdõ. Ha mindennap táplál-
koznánk Isten igéjével, lelkiismeretünk
azon tájékozódna, akkor szóba sem jönne
iskolabezárás, kenõpénz, piszkos gazdasági
ügylet. Ha nem egy fals demokrácia, hanem
teokrácia – Isten uralma, országa (úrsága) –
valósulna meg minden szinten, az egész vi-
lág másként nézne ki.
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Nekünk Jézus kell!
Ezért van nekünk Jézusra, a testté lett

igére szükségünk. Advent második vasár-
napján ezt énekeltük a szálló elõtt az ifivel:
„Hallgasd meg a városod szívét, hogy do-
bog egy csendes éjszakán. Olyan, mint egy
néma dal talán, várja már a derû hajnalát.
Hintsd a béke magját szerteszét, meglátod,
reményed újra él. Sírsz, mert kezed tövis jár-
ja át, de így születik majd egy új világ.” Ah-
hoz, hogy a világ ne pénzuralomról, vásár-
lásról, hitelrõl, háborúságról és versenyrõl
szóljon, Jézus Krisztusra van szükség. Az
átszögezett kezû, keresztrõl is bocsánatot
hirdetõ Isten Fiára, aki értünk élt és halt. Õ
mindvégig másokért – értünk – cselekedett.
Csak ez az áldozatkész szeretet képes az
életet megjobbítani.

Elgondolkodtak már, miért akarták
hosszú évtizedeken át visszaszorítani az
egyházat? Miért bántotta az uralmon levõ
ideológiát Jézus Krisztus személye? Azért,
amiért személyes életünkben is háttérbe
szorul. Mert Jézus megjelenésével kiderül,
milyen csenevész, tápanyaghiányos a (lelki)
életünk. Rá kell jönni, mennyire hiányzik
belõle a szeretet, a megbocsátás, a helyes ér-
tékítélet. De lehet Õt magunkhoz venni, le-
het Általa megerõsödni, mert Õ az élet ke-
nyere. Betlehem neve is ez: a kenyér háza.

Amikor Õ kérdõre von, leleplezõdik
minden gonoszság, sötétség, mert Õ a világ
világossága. Ahol Jézus irányító szót kap,
ahol az igét tisztán hirdetik, ott nincs többé
etikátlan, torz, liberális szemlélet, mert a
bûnt néven nevezik. Ezt egy korban sem
szerette senki. De Nála bûnbocsánatra lehet
találni! Milyen jó ezt átélni!

Nekünk bizony Jézus kell, mert senki
sem tud úgy tanácsot adni vagy vigasztalni,
ahogyan Õ teszi. Jézus azt is tudja: mi kere-
sünk egy ajtót, amin keresztül át lehet men-
ni a másik világba. A tökéletesbe, soha el
nem múlóba, ahol sem könny, sem betegség,
sem bûn, sem fájdalom nem lesz többé, s er-
re azt mondja: „Én vagyok az ajtó. Én va-
gyok a feltámadás és az élet”. Jézus ismer
minket, a szükségleteinket, a vágyainkat. Õ
mindent tud rólunk. Karácsonykor közénk
jön, húsvétkor legyõzi a bûnt. Nélküle elve-
szettek lennénk, Õrá van szükségünk.

LÁZÁRNÉ SKORKA KATALIN
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E bben az évben megújult templomunk
toronysisakjának zsindelyfedése. So-

kan láthatták a több mint egy hónapig folyó
munkát. A kivitelezõ, Botyánszki Mihály
alpinista technikával festette a zsindelyt,
ami látványos megoldásnak bizonyult. A já-
rókelõk megálltak, s kezüket a szemükhöz
emelve több percet is eltöltöttek a munkálat
megfigyelésével.

A hálaadó ünnepre szóló meghívóban is
jeleztük, most ez a feladat igényel nagyobb
áldozatvállalást a gyülekezet tagjaitól. Szep-
tember-október folyamán nagyon sokan
adakoztak erre a célra, így nem kellett attól
tartani, hogy a beruházáshoz lesz-e elegen-
dõ pénz. Egy februárban kiírt pályázaton
ugyanis sikerrel vettük az akadályt. A támo-
gatási szerzõdés szerint az eredeti költség-
vetés 70%-át sikerült megnyernünk. Bár ez
az összeg még nem került átutalásra a Nem-
zeti Kulturális Alap Régészeti és Mûemléki
Szakmai Kollégiumától, de bízunk abban,
hogy még ebben az évben megkaphatjuk.

A pályázat szakmai felelõse Ábelovszky
László volt, a gyülekezet részérõl pedig
Schäffer Miklós ellenõrizte a felújítást.
Megkértem mindkettõjüket, értékeljék a
munkálatokat.

Igen, mindenképpen. A templom
több egy épületnél. Olyan kisugárzása és
üzenete van a környezete számára, mely
minden emberre hat. Isten háza tiszteletet
és alázatot ébreszt és követel, és csak ennek
szellemében lehet megérteni és végrehajta-
ni a feladatot.

Nagy megtiszteltetést, örömöt és
büszkeséget! Annyi szállal kötõdöm a tem-
plomhoz, a gyülekezethez, hogy függetle-
nül attól, hogy lakóhelyem miatt másik
gyülekezetnek vagyok a tagja – engedel-
mükkel – a magaménak érzem, és boldogan
várom, ajánlom fel, hogy a munkámat elfo-
gadják.

Az építési engedély megszerzésé-
hez szükséges mûszaki dokumentáció ösz-
szeállításában mûködtem közre. Ez abban
különbözik egy átlagos feladattól, hogy a

mûemléképületek építési, karbantartási,
felújítási munkáit, azok tervezését és mû-
szaki ellenõrzését csak az erre külön enge-
déllyel rendelkezõk végezhetik. Istennek
hála, ezzel a jogosultsággal rendelkezem,
így felajánlhattam a közremûködésemet.

A fazsindely eredetileg kátránnyal
volt átitatva, hogy jobban ellenálljon az idõ-
járás próbájának. Ez a konzerváló anyag ko-
pott le az idõ múlásával (változó mérték-
ben) a felületérõl, és az így szabaddá váló ré-
szek a külön védelem nélkül már nem bírták
volna sokáig.

Az egyik a célnak mindenben meg-
felelõ anyag megtalálása. Itt sikerült egy
olyan bitumenbázisú anyagot felkutatnunk,
amely jó favédõszer és ellenáll a fokozato-
san erõsödõ UV-sugárzásnak is.

A másik a kivitelezés-technikai feladat.
Az állványozás nélküli munka az olcsóbb,
de komoly felkészültséget igényel. Kötélen
lógva 20 méter magasan minden mozdula-
tot meg kell fontolni. Univerzális szakmai
ismereteket is követel. Nem elég a szakem-
bernek csak festõnek lenni, hiszen ha kell
ács és kicseréli a törött zsindelyt, ha kell bá-
dogos és megjavítja a süvegcsúcsot. Bo-
tyánszki Mihály és fia jól oldotta meg a fel-
adatot.

Elsõsorban az elvégzett munkára. A
kivitelezés közbeni ellenõrzés és a felhasz-

nált anyag mennyisége segít ennek a megál-
lapításában, de elengedhetetlen a jó távcsõ
is. Ugyanígy fontos a munka dokumentált-
sága. Figyelni kell a szerzõdések, az építési
napló, a felhasznált anyagok minõségi tanú-
sítványai, a különféle engedélyek, nyilatko-
zatok és bizonylatok meglétére, melyeknek
maradéktalanul meg kell felelniük az enge-
délyezõ- és a támogatást folyósító hatósá-
gok szigorú elõírásainak.

Ilyen talán most már nincs. Másfajta
van, de az folyamatosan: a jó karban tartás.
Olyan szépen megújult a templomunk, kí-
vül-belül ragyog, mint egy kis ékszer! Ezt
kell megõrizni, és a jó gazda gondosságával
mindig figyelni, szépítgetni, idõben javít-
gatni, hogy mi is hozzáadhassuk a magun-
két elõdeink áldozatos munkájának ered-
ményéhez, és jó példával bízhassuk utóda-
inkra, Isten kegyelmével.

Mint gyülekezeti másodfelügyelõ és az
építészetben járatos szakember, Schäffer
Miklós ellenõrizte a helyszínen az elvégzett
munkát.

Az elsõ és legfontosabb meg-
említeni való, hogy a régi anyagot, amellyel
eddig le volt kenve a zsindely, kivonták a
forgalomból, mivel a benne lévõ egyik ösz-
szetevõt veszélyes anyagnak nyilvánították.
A hasonló nevû, új összetételû anyag meg-
változott szabványa miatt azonban már
nem volt eléggé idõtálló, ezért gyorsabban
kopott le, mint ahogyan azt eredetileg gon-
doltuk. Tehát keresnünk kellett egy ide való
anyagot.

A második, hogy olyasmivel is szembe-
sülnünk kellett, amivel elõre nem számol-
hattunk: ez pedig a torony bádogsisakjának
elavulása. Ez lentrõl nem volt megfigyelhe-
tõ, de amikor az alpinisták felmentek, jelez-
ték, hogy a bádog tönkrement, és ha úgy
hagytuk volna, az beázáshoz vezethet, illet-
ve a zsindely károsodásához, gombásodásá-
hoz. Hála Istennek, még idõben visszafor-
dítható volt ez a folyamat. Itt fejezem ki kö-
szönetemet az Önkéntes Tûzoltó Egyesü-
let parancsnokának, hogy elsõ kérésünkre
segítséget adtak. Kosaras autójukból Grósz
László bádogos (Kornyis Béla tûzoltó segít-
ségével) el tudta végezni a javítás feladatát.
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Úgy tudom, évente akár több temp-
lom megújulásához, renoválásához is ne-
vét adja. Másabb-e egy templom felújítá-
sában részt venni, mint egyéb épületeken
dolgozni?

Mit jelentett Önnek a Mezõberény
I. kerületi templom munkálataihoz aktív
szakmai segítséget nyújtani?

Miben állt az Ön feladata a pályázat
során?

Miért volt szükség zsindelyfestésre?

Mi jelenheti egy ilyen munkálat so-
rán a nehézséget?

Mire kellett különösen odafigyelni
az átadás-átvétel során?

Most úgy tûnik, rendben van a tem-
plomunk. Ön szerint mi lehet a gyülekezet
számára a következõ, sürgõsen elvégzendõ
feladat?

Kedves Miklós, hogyan emlékszel
vissza a felújítási munka különbözõ fázi-
saira?

2

Megszépült toronysisak
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Mindkettõjüknek nagy köszönettel tarto-
zunk.

Igen. A nehézséget az jelentet-
te, hogy az elhúzódó pályázati folyamat mi-
att nem kezdhettük el idõben – a száraz, me-
leg nyári napokban – a festést. Féltem attól,
hogy szeptemberben az esõzések miatt a fa-
zsindely megszívja magát vízzel, nem lesz
elég száraz, s a munkát nem lehet a várt mi-
nõségben elvégezni.

Nagyon egyszerûen. Naponta
több alkalommal távcsövön figyeltem a ki-
vitelezõt. Fontos volt, hogy ne csak a felüle-
tet kenjék le, hanem a repedésekbe, illetve
az úgynevezett nútokba is bejusson a fes-
ték, így lehet idõtálló módon impregnálni a
zsindelyt.

Örülök neki, hogy megint egy
sikeres pályázat eredménye lehet az elvég-
zett munka, a teljes templomfelújításhoz
hasonlóan. A 70% magas támogatási arány,
de figyelembe kell venni azt is, hogy a pályá-
zatban szereplõ összeghez viszonyítva az
anyagköltségünk jelentõsen megnöveke-
dett, hiszen a kiszáradt zsindely sokkal job-
ban szívta magába az alapozó anyagot – így
aztán pontosan kétszer annyira volt szük-
ség. Gyülekezeti tagjaink adományai azon-
ban nemcsak a vállalt önrészünket, hanem a
többletköltségeket is . Köszönjük
mindenkinek!

Személy szerint pedig ugyancsak örü-
lök, hogy ismereteim és tapasztalataim ré-
vén is szívvel-lélekkel részt tudok venni egy
ilyen folyamatban.
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Úgy tûnik, minden olajozottan
ment. Volt-e egyáltalán valami nehézség a
munkálat során?

Hogyan lehet egy ilyen felújítást a
helyszínen ellenõrizni?

Milyen érzéssel tölt el a befejezett
munka?

Mindkettõtöknek köszönöm a be-
szélgetést! Most már nemcsak egy szép,
újonnan festett toronysisakot láthatunk,
hanem a megvalósuláshoz vezetõ utat, a
belefektetett sok munkát is. Bizony, hálá-
sak lehetünk Istennek, hogy nekünk ebben
az évben ez is megadatott!

fedezték

H agyományteremtõ szándékkal új
kezdeményezés indult a Mezõberé-

nyi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat és
Szlovák Szervezet tagjaitól. Egy évvel ez-
elõtt Topolcankiban jártak, ahol részesei le-
hettek egy meghitt adventi rendezvénynek.
Lelkiekben megerõsödve, az ünnep hangu-
latát és tartalmát átélve elhatározták, hogy a
mi városlakóinkat is meg kellene örvendez-
tetni egy adventi gyertyagyújtással.

Ez az alkalom mindeni számára megál-
lást jelent a karácsonyra készülõ hajszában
és valódi értékkel örvendezteti meg a részt-
vevõket. Felkérésükre a három történelmi
egyház négy gyülekezetének lelkészei volt-
ak a szolgálattevõk. Advent második vasár-
napján fiataljaink énekkel és verssel készí-
tették fel Jézus érkezésére a hallgatóságot.
A gyülekezetek nemcsak félórányi mûsort
kaptak, hanem új látást. Mert most a szívre,
a közösségre, a megvásárolhatatlan, kiérde-
melhetetlen kincsekre néztünk, s persze
mindezek ajándékozójára, a magát is felál-
dozó Jézus Krisztusra.

ÁDVENT KÜSZÖBÉN

Kohutné Drenyovszki Magdolna, 2003

Megint elmúlt egy év
Csak úgy rohannak a napok.
Sok bút, keservet és örömöt
Magam mögött hagyok.
Volt bajom elég,
De jóban is volt részem,
Mert Te apró örömökkel aranyoztad be
Gyakran a napot.

Te tudod, Uram, mind azt a jót,
Rosszat is, mit megéltem
Azt is, mit elvétettem vagy
Elmulasztottam
De mindent most megköszönök.
Számadás, bûnbánat, csend,
Nyugalom…
S ebben a békességben érzem,
Amint lassan világosság, fény, ébredés
Járja át testem, lelkem: a megbocsátás,
A szeretet, a kegyelem.
Mind ez a Te feltételek nélküli
Ajándékod.

Új ádvent, új év, új kezdet.
Új remények, új fájdalmak,
új örömök.
Nem tudom, mi vár rám? … mégis
A múltat lezárva bizakodással és
Várakozással állok elé.
Egy, majd kettõ, három, végül
Négy gyertya lángja ég.
Térj be hozzám is, lakjál nálam is
Drága vendég! … ajtóm
Kitárva, nyitva áll.

Ha arra gondolok, mit vihetnék eléd…
Semmi mást, csak bûnbánó szívem,
A hitem a bizalmam és a reményt.

Hulló Igédnek gyógyír a hangja,
Szívemnek általa van nyugalma.
Te sohasem hagysz magamra,
Csak csendesen a „te idõd”-re vársz.
Hittel hiszem, most is eljössz
Drága Jézusom,
Megváltóm, Krisztusom.

A gyertyák lángjai: útmutató, világító
Fényed.
A díszes fenyõágak ékessége,
Legszebb kincse,
Az egész világra örömhíred hintse!
Lobogj kicsi gyertyaláng,
Szóródjon a fényed,
Hogy ne gyúljon a harag, irigység senki
Szívében!
Minden ember szívét gyújtsad lángra
Hogy szeretetben, békében éljünk
Egymás mellett a világban!

Szóljatok harangok!
Hangotok zúgva, zengve szálljon messze,
Szelek szárnyán mindenkinek
Az ádventi örömünnepet hirdesse!
Legyen ez az ádvent az új életünk kapuja
Magunk mögött hagyva minden rosszat, régit,
S új ruhánk felöltve hallgassuk a hírt, az égit,
Mert csak így lehet boldog
Életünk minden napja!

Adventi gyertyagyújtás

AZ EVANGÉLIKUS BÁL
FEBRUÁR 21-ÉN,

A SZÁLLÓBAN LESZ
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M ár õsz, illetve majdnem tél van a nap-
tár szerint, de az idõjárás ezzel mit

sem törõdik. Talán annyit érzünk, éreztünk
az évszakok fordulásából, hogy rövidebbek
a nappalok és hamar sötétedik. Behúzódunk
a szobába, kissé csendesebb lesz életünk, s
ez kiváló alkalom arra, hogy elmélkedjünk,
emlékezzünk, rendszerezzük gondolatain-
kat, vagy a még fényképezõgépben rejlõ ké-
peinket az elmúlt nyárról. Így teszek én is,
amikor a nyári tábor élményeit osztom meg
a kedves olvasóval.

A „tábor” szó hallatán sokaknak a sátor,
az erdõ, a hegy jelenik meg képzeletben. Pe-
dig egy város szívében is kiválóan lehet tá-
borozni a fenti „kellékek” nélkül is. Aho-
gyan mi is ezt tettük Szegeden, a gyönyörû
Tisza-parti városban.

A szálláshelyünk a Luther vendégház-
ban volt, amely egy csendes kis utcában ta-
lálható, így a város zaját, lüktetését teljesen
ki tudtuk zárni.

Családias hangulat jellemezte a tábort,
hiszen összesen 27-en voltunk: 20 gyermek
(2-12 évesek), vezetõnk, az egyházközsé-
günk lelkésznõje, Lázárné Skorka Katalin,
Keveházi D. Sámuel, Kasza Gábor teoló-
gushallgatók, Szabó-Petrik Andrea, Petrik-
né Dános Mária, valamint Kõszegi Péterné
és jómagam. Így aztán már a létszámból

adódóan is valóban meg volt a lehetõség az
elcsendesedésre, az Úr Jézusra való figye-
lésre, önmagunk és egymás megismerésére,
barátságok kötésére, mély, tartalmas beszél-
getésekre és természetesen jókedvû játékra,
szórakozásra.

Ezekben a táborokban mindig arra tö-
rekszünk, hogy valóban Jézusra tudjunk fi-
gyelni, a bibliakörökben az Õ tanításait
„elemezzük” és próbáljuk a mi életünkre
vonatkoztatni, természetesen gyermeki
megközelítésben. Ezért aztán a külvilág
kommunikációs eszközeit, úgymint televí-
zió, rádió, számítógép, mobiltelefon, telje-
sen kizárjuk erre az egy hétre. És higgyék el,
nem hiányolták a gyerekek, sõt a felnõttek
sem. Ilyenkor elgondolkozom: bárcsak a
hétköznapi életünkben is megpróbálnánk
és lennénk elég erõsek ahhoz, hogy ezeket a
világi zajokat, ha néha csak egy hétre is, ki-
iktassuk.

A tábori munkamegosztás is remekül
mûködött, a családias jellegnek köszönhe-
tõen. A két „nagy” fiú, Sámuel és Gabi a
gyerekekkel foglalkoztak a bibliakörökben,
a délutáni játékokon, a bibliaversenyen, õk
tartották a reggeli áhítatokat, amelyeken
nagyon jól érttették meg a gyerekekkel az
Úr Jézus példázatait, tetteit. A lelkésznõ az
esti áhítatokon szólt a táborlakókhoz, a ma-

ga szuggesztív, szenvedélyes, sokszor meg-
indító hangvételében. Az esték emelkedett
hangulatát fokozták a Jézushoz, Jézusról
szóló énekek.

A táborozók soha nem szûnõ étvágyát
Kõszeginé Erikával mi próbáltuk csillapíta-
ni. Emellett mi ügyeltünk a tábor ügyes-ba-
jos dolgaira.

Természetesen volt kirándulás, séta,
múzeumlátogatás is. A rekkenõ hõségben –
a város nem cáfolta meg azt az állítást, hogy
itt legtöbb a napsütéses órák száma – kelle-
mes sétát tettünk a Vadaspark árnyas fái kö-
zött. Egy másik alkalommal a Móra Ferenc
Múzeumba látogattunk el. A Tisza-parti sé-
tákon nagy sikere volt a játszótereknek.

Természetesen nem maradhatott el az
éjszakai akadályverseny sem, de ez most ki-
csit rendhagyó volt – a vendégház fás, bok-
ros udvarán –, aki akart ott is reszkethetett a
félelemtõl.

Úgy érzem, valamennyi táborozó nevé-
ben mondhatom, hogy szép, tartalmas hetet
tölthettünk együtt, amelyet végigkísért a Jó
Isten végtelen szeretete és gondviselése.
Hálásak vagyunk érte! Köszönjük a lelkész-
nõnek, az egyházközségnek, hogy segítet-
ték a 2008-as tábor megvalósulását!

FALATYNÉ BERKESI MÁRTA

Nyári tábor
2008. június 30.–július 5.

E zt a nevet viselte az immár 7. alkalom-
mal rendezett Szélrózsa-találkozó,

amely az idén Kõszegen volt, július 16. és
20. között. Az Országos Evangélikus Ifjú-
sági Találkozó idején lehetõség volt kollé-
giumi elhelyezést kérni, de sátorozni is. A
mi ifink ez utóbbit választotta. A szervezõk
nagyon sok színes programmal készültek az
odaérkezõknek. A találkozó sokszínûségét
mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy az
ország minden pontjáról – sõt még a hatá-
ron túlról is – érkeztek résztvevõk. (Hiszen
még a mottó is ez volt: „Hol a határ?”)

Egyszerre több helyszínen is voltak ér-
dekes elõadások – minden korosztály talált
megfelelõt a maga számára. Az egészen ap-
róknak is lehetõségük nyílt többek között
néptáncot és különbözõ népdalokat tanul-
ni, megismerkedni a val, és ki-
próbálni magukat a kézmûvességben, nap-
jaikat pedig a esti mesével
zárni.

Akik komolyabb hangvételû beszélge-
tésre vágytak, azoknak is volt lehetõségük
megosztani nézeteiket, pl. a

elnevezésû éjszakai beszélgetésen,
vagy a nap bármely szakában felkereshették
a ahol mindig fogadta
valaki az odalátogatókat.

A tiniket és a fiatal felnõtteket a
, a , és a , illetve

a rengeteg
értékes elõadással és koncerttel . Ezek mel-
lett különbözõ túrákra is hívogattak, így
jobban megismerkedhettünk Kõszeggel és
környékével. Mivel 2008. a Biblia Éve, ezért
a interaktív kiállítás a Szentírást
mutatta be. Megújuló ifink ezért kapta a 66-
os Klub nevet.

Nekem személy szerint az idei volt az el-
sõ Szélrózsám. Jól éreztem magam, ami a jó
programszervezésnek is köszönhetõ, hi-
szen unatkozni nem volt lehetõség. Legin-
kább a mozgássérültek Passió-játéka tet-

szett. Nagyon ügyesek voltak, és ami a lé-
nyeg, nagyon nagy átéléssel mutatták be Jé-
zus szenvedéstörténetét. Aki megnézte az
elõadást, joggal mondhatja, hogy egy kü-
lönleges lelki élménnyel lett gazdagabb.

Most csupán egy kis szeletét mutattam
be ennek a több ezer regisztrált résztvevõt
nyilvántartó rendezvénynek.

Ha valaki többet szeretne megtudni a ta-
lálkozóról, az keressen rá az interneten a

oldalra.

Szélrózsa-ovi

KIE kávéházban

Nikodémusok
órája

Lelkigondozói sátrat,

Film-
klub Kamaszodú Nagyszínpad

Kisszínpad

66-os út

www.szelrozsatalalkozo.hu
várta az érdeklõdõket

PINGICZER ANETT

Hol a határ?
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December 20-án,

December 23-án,
December 24-én,

December 25-én,
December 26-án,
December 31-én,

Január 1-jén,

14.00 órakor:
(Mezõberényi NHE)

15.00 órakor:
17.00 órakor:
23.30 órakor:
10.00 órakor: (úrvacsora)
10.00 órakor: (tanácsterem)
17.00 órakor:
10.00 órakor: (úrvacsora)
17.00 órakor: (úrvacsora)

Karácsonyi készülõdés, játszóház

Gyermekek karácsonya
Szentesti istentisztelet
Éjféli könyûzenei áhítat
Karácsonyi istentisztelet
Karácsonyi istentisztelet
Óév esti istentisztelet
Újévi istentisztelet
Istentisztelet

Alkalmainkra szeretettel hívunk és várunk mindenkit!

Áldott ünneplést kíván az
I. Kerületi Evangélikus Egyházközség

M inden szombaton este 6 órától tart-
juk az egyházközség ifjúsági alkal-

mát, röviden az ifit. Adventtõl új nevünk
van: 66-os Klub. Ha a most konfirmáltak is
szeretnének hozzánk tartozni, õket fél hat-
ra várjuk a 33-as Klubba. (Miért éppen ezek
a számok jelzik a klubjainkat? 66 könyvbõl
áll a Biblia, és Jézus Krisztus 33 éves volt,
amikor értünk kereszthalált vállalt és feltá-
madt.)

Amíg ezeken az estéken arra várunk,
hogy mindenki megérkezzen, megbeszél-
jük, kivel mi történt a héten. Sokszor elõ-
fordul, hogy még az elején csocsózunk vagy
társasjátékozunk egyet. Amikor mindenki
befutott, kezdõdhet az ifi komolyabb része.
Elõször éneklünk az ifis énekeskönyvekbõl
egy pár éneket, majd elolvasunk egy adott
bibliai szakaszt, s megbeszéljük, ki hogyan
értelmezte. Elmondjuk róla a véleményün-
ket, észrevételünket. Sokszor illusztráció,

feladat segít a téma megértésében, vagy kö-
zös csapatjáték, önismereti feladat. Ha
megtörtént a „nagy eszmecsere”, megtud-
juk lelkészünktõl, Katitól az adott szakasz
valódi mondandóját. Ezután ennek ismere-
tében zajlik tovább a beszélgetés. Ha már
kifogyunk a szóból, imádsággal és újból
énekkel zárjuk le a bibliatanulmányozást.
Elõfordul, hogy az egyes témákat (megbo-
csátás, igazmondás, barátság, áldozatválla-
lás, misszió) a filmklub segítségével értjük
meg jobban. Sok jó filmet és érdekes egyé-
niségeket ismertünk meg már ezeken az es-
téken. Van, amikor együtt ünnepelünk, név-

napozunk, de közösen készülünk különféle
szolgálatokra, például a vasárnapi iskolások
vagy az idõsek látogatására.

A kimeríthetetlen beszélgetéseknek és
találkozásnak egy idõ után mégis vége sza-
kad, mert azért idõben haza is kell érni. Aki
tovább maradhat és kedve is van hozzá, az
beszélgethet, internetezhet, csocsózhat,
vagy Activityt, Talentumot játszhat.

Én azért szeretem ezeket az alkalmakat,
mert mindig tanulok valami újat, és jól esik a
Bibliáról alkotott nézeteimet különbözõ
emberekkel megosztani. Itt magyarázatot
kapok arra is, amit nem értek. Még akkor is,
ha nem köthetõ szorosan a Szentíráshoz.

Szerintem nagyon jó dolog, hogy az ifjú-
ság a szombat estéjének egy részét itt tölt-
heti, egy füstös szórakozóhely helyett, hi-
szen a hangulat itt is remek, ráadásul egy-
mást és Jézust is jobban megismerhetjük.

PA

Ifi, avagy a 66-os Klub

V asárnaponként 9.00 órától már kezdõ-
dik is az iskola a gyerekeknek. De ez

az iskola eltér a megszokottól. Itt a gyere-
kek színes, jó grafikájú hittankönyvbõl is-
merhetik meg a Biblia alakjait és történeteit.
Nagy figyelemmel szokták hallgatni az az-
napi történetet, utána szinte akadálytalanul
oldják meg a hozzá tartozó feladatokat. Ha
valaki mégsem ért meg valamit, magától ér-
tõdõ, hogy segítséget kap. A hittanóra után,
akinek van kedve, maradhat és elfoglalhatja
magát: leülhet a számítógép mellé, csocsóz-
hat, beszélgethet vagy játszhat a többiekkel.
Mindig van valaki velük az ifibõl, aki segít,
ha szükség van rá. Az adventi vasárnapokon
játszóházba hívjuk a gyerekeket, azokat is,
akik hét közben vesznek részt a hittanórá-
kon, vagy kíváncsiak az itt folyó tevékeny-
ségekre.

A gyerekekkel együtt eltöltött vasárnap
délelõttök segítettek nekem az õ gondolko-
dásmódjuk és a Biblia megértésében is. Né-
ha tudnunk kell újra gyermekké lennünk és
úgy gondolkodnunk, mint õk, hiszen ez ál-
tal is tanulhatunk és megújulhatunk.

Ha valaki szívesen elhozná a gyermekét,
tegye ezt bátran! Szeretettel várjuk már az
ovisokat is! Istentiszteleti idõben is meg-
oldjuk a gyerekek felügyeletét, a szülõk,
nagyszülõk nyugodtan bent lehetnek a tem-
plomban.

ANETTA

Vasárnapi iskola?
Na, ne!

SZERETETVENDÉGSÉG:
– február 22-én farsangi
– március 29-én böjti
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I stentiszteleteink látogatói évente több-
ször, valami Magyarországon különle-

gesnek mondható élménnyel gazdagodhat-
nak. A vasárnapi prédikációk elõtt és azt kö-
vetõen rézfúvós muzsika tölti be a templo-
mot, kíséri a gyülekezet énekét. Ehhez,
mint annyi jó dologhoz, lassan kezdünk
hozzászokni. De ne felejtsük el, hogy Ma-
gyarországon nagyon kevés gyülekezet van
ilyen szerencsés helyzetben. Közösségünk-
nek ez a szolgálata országosan ismert és elis-
mert, és bár kezd ugyan megszokottá válni,
mégis rengeteg munka és Isten áldásos alko-
tó kegyelme által valósulhat meg.

Az 1990-es évek végén – Bátovszky Gá-
bor tisztelendõ úr lelkészi szolgálata idején
– vetõdött fel az ötlet: lehetne az egyházi
zenét rézfúvós muzsikával színesíteni, ah-
hoz a szolgálathoz hasonlóan, amit német-
országi templomokban látott, és ami ott
rendszeres gyakorlat. Mivel õ maga is zenélt
(harsonázott) ez megkönnyítette az indu-
lást. A gyülekezet zeneiskolás konfirman-
dusaiból szervezett egy kis csapatot, és né-
hány korál kíséretével megszólalt a rézfúvós
zene – Mezõberényben is elsõként – a mi
templomunkban.

Városunkból sok hazánk szülöttje ke-
rült a második világháborút követõen Né-
metországba. A szomorú, sokszor tragikus
családi történetek sokak által ismertek, de

az új hazába került berényiek szívük egy kis
darabját itt hagyták szülõföldjükön. Ez az
emlék távoli ország messzi településeivel ki-
alakuló kapcsolat alapját teremtette meg.
Pangert Mihály testvérünk volt az, aki né-
metországi élményeitõl fûtve úgy gondolta,
hogy Magyarországon, Mezõberényben is
meg lehetne teremteni az egyházi fúvósze-
nélés hagyományát. Az elképzelést tettek
követték. Közvetítésével svábföldrõl, Mös-
singenbõl jelentkezett egy fúvóskör, hogy
segítené a mezõberényi munkát hangsze-
rekkel, kottákkal, tapasztalatukkal, tanítá-
sukkal. A jelentkezést személyes találkozás,
bemutatkozás, és szinte azonnali barátság
követte. Egy jó kedélyû, a zene iránt rajon-
gó csapattal ismerkedhettünk meg. Ekkor
helyeztük a fúvóskör mûködését is szak-
képzett irányítás alá. A városi zeneiskola
fiatal igazgatója, Matajsz János vállalta az
együttes szakmai felkészítését, és ezzel szo-
ros kapcsolat alakult ki az egyházi rézfúvós
együttes és a zeneiskola, valamint az ekkor
induló városi fúvószenekar között. Ez azt
jelenti, hogy a nálunk zenélõ fiatalok elmé-
leti képzést szereznek a zeneiskolában, ze-
nélnek a városi zenekarban és az istentiszte-
leteken. Ez nemcsak délutáni különórákat
jelent, de rengeteg próbát is hetente.

A kapcsolat felvétele, az elsõ hangszer-
adományok és kották után szomorú hír ér-

kezett Németországból. Teljesen váratlanul
meghalt a mössingeni együttes vezetõje,
Gerhard Speidel. Kitûnõ zenészt és önfelál-
dozó barátot veszítettünk el. Az egész kap-
csolat jövõje és ezzel a berényi egyházi fú-
vóskör léte is kérdésessé vált. De Gerhard
fiai – mindenekelõtt Daniel Speidel – elvál-
lalták az ottani együttes vezetését, és a tra-
gédia ellenére nem szûnt meg a gyülekezeti
együttesek kapcsolata sem.

A találkozásokra, és ezzel együtt alka-
lom a közös zenélésre, egymás megismeré-
sére, kikapcsolódásra minden évben van le-
hetõség. Gyülekezetünk új lekésze is elkö-
telezett zenerajongó. Lázárné Skorka Kata-
lin – mindannyiunk Katija – nemcsak a fú-
vószene felkarolásával és a kapcsolat szerve-
zésével, ápolásával szolgálja a hagyományok
megmaradását. Modern hangok és hangsze-
rek alkalmazásával kísérletezik. Ezek érde-
kes kiegészítõi istentiszteleteinknek. Évrõl
évre zenei táborokat szervez, nálunk gyûl-
nek össze a környék fiataljai.

A zene Isten közvetlen üzenete mindent
átható jelenlétérõl. Amikor hallgatjuk, kö-
zelebb kerülünk hozzá. A zene fontos pillé-
re nálunk a lelki életnek. Ami pedig templo-
munkban történik, példaértékû. Méltán le-
hetünk büszkék rá mindannyian.

CSIRMAZ SÁNDOR

Fúvóskörünk története

A Magyar Bibliatársulat kezdeménye-
zésére a katolikus, a református és az

evangélikus egyház a 2008. esztendõt a Bib-
lia Évének nyilvánította (Németországban
és Svájcban ez 2003-ban volt). A kezdemé-
nyezés célkitûzése, hogy az egyháztól elide-
genedett és oly sokféle szempont által vezé-
relt közéletben megszólalhasson a keresz-
ténység alapüzenete, ami azonos a Biblia
üzenetével, az evangéliummal. Miért törté-
nik mindez? Mert a tiszta, örök értéket adó
isteni üzenet elhomályosult, sokak számára
szinte teljesen ismeretlen lett. Van, aki túl-
haladottnak gondolja, mások – tájékozat-
lanságuk következtében – bizony fenntar-
tással vannak irányában. Emiatt a kulturális
és lelki programokon túl egy fontos felhí-
vásnak is nagy szerepe van: Ajándékozz oda
2008-ban egy Bibliát! Akár születésnapra,
ünnepi alkalomra adjunk Szentírást a kör-
nyezetünkben élõ, de Isten igéjét még nem
ismerõ barátainknak, szomszédoknak,
munkatársaknak, rokonoknak!

Az egész országra kiterjedõ kezdemé-
nyezés úgy mutatja be a Bibliát, mint hitünk
alapját és forrását, ugyanakkor felbecsülhe-
tetlen kulturális kincsünket. A képzõmûvé-
szeti és irodalmi feldolgozások bemutatá-
sán túl nagyobb városokban és gyülekeze-
tekben koncertet is szerveztek bibliai ihle-
tésû zenemûvekbõl. A Mûvészetek Palotá-
jában szeptember 30-án „Énekeljetek az
Úrnak!” címmel a történelmi egyházak

énekkarainak hangversenyére került sor.
Több helyen ún. bibliamaratont szerveztek,
melynek során elejétõl végig felolvasták a
Bibliát. A Budapest–Deák Téri Evangélikus
Egyházközség mûvészeket, sportolókat, is-
mert közéleti szereplõket kért fel arra, hogy
a templom elõtt olvassák fel a Biblia egyes,
számukra különösen fontos szakaszát.
Számtalan beszélgetés, elõadás, fórum, teo-
lógiai vitaest, szimpózium került megren-
dezésre.

Reméljük, hogy a programok során vol-
tak, akiket megérintett az ige, megértették
és megérezték a számukra aktuális üzene-
tet, és rájöhettek, hogy a Biblia nemcsak le-
írt betûk sokasága, irodalmi érték, hanem
abban Jézus Krisztus szól hozzánk, szemé-
lyesen. Jó lenne, ha nemcsak idén, hanem
minden évben és minden napon a Biblia
üzenete felé fordulnánk, s ez lenne a norma
személyes és közösségi életünk számára is.
A reformációi emlékünnepre október 31-én
este 18 órakor került sor a II. kerületi Evan-
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gélikus Egyházközség templomában. Kö-
zös ünneplésünk során megemlékeztünk az
anyanyelvet és irodalmi nyelvet teremtõ re-
formátorokról is, akiknek fordítói tevé-
kenysége nyomán 500 évvel ezelõtt nagy tö-
megek számára lett elérhetõ a Biblia.

Településünkön a református egyház-
községben és az I. kerületi Evangélikus
Egyházközségben is bibliakiállításra hívo-
gattunk. Megnyitója augusztus 17-én, 17.00
órakor volt. Németh Mihály békéscsabai
evangélikus lelkész „Szentföldön – Bibliai
tájakon” címmel tartott beszámolót, vetí-
tett képes elõadás keretében.

A kiállítás megálmodója és összeállítója,
Dr. László Jenõ Csaba jogász, a pusztaföld-
vári evangélikus egyházközség tagja, aki
szakmai segítséget és ellenõrzést édesanyjá-
tól, Lászlóné Házi Magdolna lelkésznõtõl
kapott.

Az igényességet bizonyítja, hogy a ké-
szítõk minden apróságra nagy gondot for-
dítottak. CD-n és nyomtatásban instruk-
ciókat adtak a helyi szervezõk számára, ez-
zel könnyítettek feladatukon. A Bibliák
gyülekezeti, evangélikus levéltárbeli tulaj-
donból és magánkézbõl kerültek összegyûj-
tésre. A legrégebbi kiállított anyag 1645-bõl
származott, míg a legmodernebb, a Bibliaté-
ka CD volt – egy lemezen kb. 20 kötetnyi
Szentírás, digitális formában.

A Könyvek Könyve bemutatásán túl az
is cél volt, hogy a Szentírás kialakulásának
történetét, könyveinek tartalmát is ismer-
tessük, illetve filozófusok, államférfiak, tu-
dósok, írók Bibliával kapcsolatos gondola-
tait, hitvallását is közreadjuk. Ezeket igé-
nyes formában, paravánokra helyezve ol-
vasgathatták az érdeklõdõk. Héber nyelvû
Ószövetséget és görög nyelvû Újszövetsé-
get is kézbe vehettek a látogatók, így megis-
merhették a Biblia eredeti nyelvét, vagyis
írásképét. Bibliai segédkönyvekbe, magya-
rázatokba, valamint más nemzetek (német,
angol, svéd, román, olasz, spanyol, portu-

gál, norvég, illetve lovári nyelvû) Bibliáiba is
belelapozhattak. De láthatták nyomtatás-
ban – mintegy negyven nyelven – a Mi-
atyánk imádságot is. Képes Bibliákat, gaz-
dagon illusztrált példányokat is közread-
tunk.

Örömünkre szolgált, hogy a kiállítás
összeállítói megengedték, hogy kiegészít-

sük a tárlatot, így Feyér Sándor lelkész úr
több szép kivitelû, különleges grafikákkal
ellátott Bibliája is megtekinthetõ volt, illet-
ve 19. századbeli német nyelvû Bibliák. Ku-
riózumnak számít egy 1724-ben, Halléban

nyomtatott Szentírás, melyet Köhler Juli-
annától kaptunk arra a két hétre.

A kiállítás során Mácsai Pál és Bács Fe-
renc hangja is hallható volt. Hangoskönyv-
ként folyamatosan játszottuk le Máté és Já-
nos evangéliumát, hiszen a hit hallásból van!
Egy kis meghitt sarokban pedig regiszteres
Biblia és CD-lejátszó várta azokat, akik sze-
rettek volna belehallgatni bibliai ihletésû
zenemûvekbe.

Mindezeken túl érdekességekrõl is ol-
vashattunk a számok tükrében. A könyvek
nyomtatási és eladási listáját továbbra is a
Biblia vezeti, de a legtöbb nyelvre lefordí-
tott könyv is a Szentírás. Megtudtuk, a leg-
kisebb méretû Biblia egy arannyal borított,
gombostûfejnyi szilikon chip, a második
helyen egy ennél ötvenszer nagyobb szere-
pel a Guinness-rekordok könyvében.

A vendégkönyvbe sokan elismerõ és
mély tartalmú bejegyzéseket írtak. Volt, aki
Istennek adott hálát a szervezõk munkájá-
ért, mindazért, amit a kiállításon átélhetett a
Szentírással való találkozás során. A terem-
felügyelõk arról is beszámoltak, hogy ko-
moly beszélgetések, hitvallások hangoztak
el. A látogatók közül többen elmondták,
mit jelent számukra a Biblia és annak leg-
fontosabb alakja, Jézus Krisztus. Hiszem,
hogy ez a két hét sokak hitének erõsödésé-
hez járult hozzá.

LÁZÁRNÉ SKORKA KATALIN
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S zolgálatomat 2002-ben kezdtem meg,
mint kuratóriumi elnök. Bátovszky

Gábor, egyházközségünk volt lelkésze kért
fel ennek a feladatnak a végzésére. Akkor,
abban a pillanatban még nem is tudtam pon-
tosan, hogy ez mivel jár, mit kell majd ten-
nem, de boldogan vágtam bele az ismeretlen
kihívásba. Mindig is vonzott az a dolog,
hogy másoknak segítsek, ezért teljes szívvel
kijelenthetem, ez a feladat „megtalált en-
gem”.

Figyelve a lehetõségeket, pályázatokat
készítek. Fõként olyan pályázatot írok, ami
a mûködési költségeink csökkentését cé-
lozza. Ez a Nemzeti Civil Alap évente kiírt
mûködési pályázatán való részvételt jelenti.

Sikeresen pályáztam a „Könyvtámasz
2007” kiírásra is. Ennek az lett az eredmé-
nye, hogy 400 ezer Ft értékû könyv került a
birtokunkba. A könyveket Wagner József
felügyelõ úr és Székely Mária kuratóriumi
tag hozták haza Budapestrõl. Marcsika
egyébként – mint iskolai könyvtáros – szak-
szerû segítséget ad a kialakított könyvtár
mûködéséhez. Már elkészült a gyönyörû
könyvszekrény is, melynek megtervezését
Schäffer Miklós felügyelõ-helyettes úr vé-
gezte. Elképzeléseink szerint a könyvtár az
egyházközségi hivatal egyik helyiségében
kap helyet. Heti rendszerességgel kedden
14.00 és 17.00 óra között – a Nõegylet mû-

ködési ideje alatt –, valamint szombaton-
ként az ifis összejövetelek idõpontjában –
18.00–20.00 óráig – lesz nyitva a könyveket
kölcsönözni kívánók számára. De lehetõség
van más idõpontokban, pl. rendezvényeket
követõen is igénybe venni.

Abban reménykedem, hogy a 2008-as
pályázaton is nyerni fogunk, de ezt csak de-
cember 30. után tudjuk meg. Pályázni hat
kategóriában lehetett (ezek nagyon színes
és összetett képet adnak):

1. gyermek- és ifjúsági irodalom
2. szépirodalom
3. gyermek- és ifjúsági ismeretterjesztés
4. egyéb ismeretterjesztés
5. szórakoztató irodalom
6. hitélet.
Természetesen most is mind a hat kate-

góriát megcéloztuk, a kiírás szerint az egy
pályázó által elnyerhetõ adomány maximá-
lis értéke 600 ezer Ft.

Várjuk a kedves olvasni szeretõket bár-
mely korosztályból, támogatottaink és tá-
mogatóink körébõl. Szívesen befogadjuk
könyvtárunk bõvítéséhez az e célra adomá-
nyozott könyveket is.

Karácsonyi meglepetésünk az ifjúság
számára egy pingpongasztal, hogy necsak
ücsörögjenek, hanem kicsit sportoljanak,
mozogjanak is. Ezzel lehetõségük lesz ver-
senyeket is rendezni.

Természetesen ebben az évben is szeret-
nénk idõs, egyedülálló testvéreinknek egy
szerény karácsonyi ajándékkal kedvesked-
ni. A csomagok eljuttatásában a gyülekezeti
ifjúság és a diakóniai csoport tagjai segíte-
nek nekünk.

Köszönettel tartozom kuratóriumunk
többi tagjának is, akik munkájukat nagy
szeretettel végzik. A pénzügyek intézése
Székely Istvánné és Erdõs Józsefné feladata,
Barnáné Bartó Edit pedig szakértõ taná-
csokkal látja el az alapítványt. Munkánk te-
relgetésében Lázárné Skorka Katalin, lelké-
szünk áll mellettünk.

Végezetül szeretettel megköszönöm
minden támogatónknak, hogy ebben az év-
ben is gondoltak a rászorultak megsegítésé-
re, jótékonykodtak, ezzel jelentõsen támo-
gatták munkánkat. Továbbiakban is számí-
tunk Önökre! Mindenkinek áldott ünnepe-
ket kívánok:

SPECKNÉ JÁSZFALVI ZSUZSANNA

Bepillantás az Erõs Vár Alapítványba

Az Erõs Vár Alapítvány adószáma:

Pénzadomány-befizetési lehetõség:

18376438-1-04

OTP Bank Mezõberény
11733144-20007078

KARÁCSONYI GONDOLATOK

Karácsonynak estéjén a keresztény emberek
Minden kis faluban a templomba mennek.
Karácsonynak ünnepén a keresztény emberek
Minden kis faluban együtt ünnepelnek.
Hulló csillag fénye suhan, gyertya lángja lobog,
Szívük az örömtõl szaporán dobog.
„Csendes éj, szentséges éj…” csendül fel az ének,
szempárok százai álmélkodva az ég felé néznek.
Angyali kar hangja terül szét a tájban:
„Dicsõség az Istennek ott a magasságban…”!
Kialszik a fény, hirtelen csend honol,
Megkondul lassan egy templomtorony.
Bim-bam, bim-bam… hangja erõsödik,
Bim-bam, bim-bam… a harangok Krisztust hirdetik:
A Megváltó, Krisztus megszületett,
Ennek, ti emberek, nagyon örüljetek!
Gyertya lángja lobog, csillagszóró fénylik,
Az emberek végre az öröm perceit, óráit élik.
A karácsonyi angyalok most is leszállnak minden házra

Meglátogatnak kit-kit otthonában.
Tisztítsd meg szívedet haragtól, önzéstõl
Ne zárd be ajtaját a jó Isten elõl!
Enyém is tárva van annak ellenére,
Ritkán találkoztunk szinte egész évbe’.
Életem kereke bárhogy is forogjon
Csak az Úristen soha el ne hagyjon!
Ha rám telepszik néha bánat, öröm, magány…
Neki mondom el hálám, kérésem, imám…
Kezdjük hát vele, együtt, boldogan az új évet.
Legyen mienk a tiszta, új élet!
Legyen a fa alatt az ajándék Õ nekünk,
Zengjen neki hálaénekünk!
„Dicsõség mennyben az Istennek…
Békesség földön az embernek…”
Mert megtartott bennünket ebben az évben is,
Ez legyen reménységünk a jövõ évre is.

Kohutné Drenyovszki Magdolna, 2002
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A 2008. év anyakönyvi hírei

MEGKERESZTELTÜK:

KONFIRMÁLTAK:

MEGÁLDOTTUK HÁZASSÁGUKAT:

ELHUNYTAK (2008. december 5-ig):

Gyermekek: Püski Tamás, Szöllõsi Roland Ferenc, Pálinkás Alexa, Skorka Dávid Bence,
Guth Alexandra, Balaton Dávid, Kotroczó Dóra, Kotroczó Zsófia, Kreisz Gergõ
Felnõttek: Krajcsó Hajnalka, Bötsch Szilvia, Dr. Adamik Péter Pál, Adamik Árpád Bence

Kanó Anna, Matuska Máté, Nagy Attila, Piltz Katalin, Rück Noémi, Dr. Bachul Marica,
Dr. Adamik Péter Pál, Adamik Árpád Bence

Szabados Richárd és Szarka Petra
Eczeti György és Schäfer Anett
ifj. Wagner József és Bötsch Szilvia
Várnagy József és Hídvégi Zsuzsanna
Pojendán János és Dr. Csikós Katalin
Luca Ádám Zoltán és Ábelovszky Erika Sára

Így szól az ÚR: [Ézs 43,1]

Ezt mondja az Úr: [Jel 2,10]

[Ef 5,2]

Jézus mondja: [Jn 11,25]

„Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy.”

„Légy hû mindhalálig, és neked adom az élet koronáját.”

„Éljetek szeretetben, ahogyan a Krisztus is szeretett minket.”

„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is él.

Braun Józsefné Szeider Judit (85), Balaton Ádám (84), Dr. Bíró Lajos (72),
Fazekas Endréné Weigert Erzsébet (83), Hoffmann Mihály (87), Kovács Imre (76),
Szász Istvánné Braun Ilona (77), Rück Henrikné Hoffmann Zsuzsanna (99),
Kolozsi Józsefné Hoffmann Karolina (87), Schäffer Ádám (96), Gschwindt Mihályné
Komlódi Anna (73), Schäfer Mihály (83), Wagner Ádám (84), Eiler Mihályné Rau Katalin
(97), Palotai Ádámné Eperjesi (Eiler) Magdolna (86), Maczkó Nándor Péter (7),
Kreisz Józsefné Somogyi Ilona Jolán (75)

• Gyülekezetünk hittanosai április vé-
gén részt vettek az országos hittanverse-
nyen, a Hittudományi Egyetemen, Zugló-
ban. Jól helytálltak a többi csoport mellett.

• A Pünkösdi Missziói Napokon három
egymást követõ délutánon három különféle
stílust szólaltattunk meg, ezzel is elõsegít-
ve, hogy minél többen találjanak számukra
megfelelõ gyülekezeti alkalmat.

Szombaton fórumbeszélgetésre hívtuk
Szabó Klára református lelkésznõt és Feyér
Sándor lelkészt, akikkel az egyház szerepé-
rõl, korunk kihívásairól, küldetésünkrõl be-
szélgettünk. Ezt követõen az elmúlt évben
elhunyt Dr. Fabiny Tibor egyháztörténész
professzor életrõl szóló kisfilmet tekintet-
tük meg, „Lehulló lepel” címmel.

Pünkösd vasárnapján a szálló elõtti térre
hívogattunk egy missziós koncertre. Az
orosházi Immanuel zenekar modern zenei
bizonyságtételét hallgathattuk meg. Meg-
újulást serkentõ, lelkesítõ, mozgósító volt
az összeállításuk. Valósi ünnepi hangulat, a
Szentlélekrõl szóló bizonyságtétel erõteljes
megnyilvánulása.

Pünkösd hétfõjén a tótkomlósi evangé-
likus ifjúság 22 fõs csoportja jött közénk,
akik lelkészeik vezetésével egy árnyjátékos
passiót adta elõ. Megrendítõen szép hitval-
lás volt ez, különleges mûvészi megformá-
lással. Olyan húsvéti élmény részesei lehet-
tünk, amely szembesített önmagunkkal és
Krisztus értünk vállalt halálával, ugyanak-
kor megtapasztalhattuk azt a szeretetet,
ami átformálja az életünket.

Bár ezekrõl az igényes programokról
szinte minden fórumon hírt adtunk (kábel-
tévé, személyes meghívás, hirdetés), sajnos
csak nagyon kevesen voltak részesei. A
szolgálattevõk messzirõl érkeztek hoz-
zánk, és komoly felkészülésüknek lehet-
tünk szem- és fültanúi. Reméljük, hogy a
következõ év ilyen jellegû alkalmai nagyobb
figyelemre és részvételre tarthatnak szá-
mot. Kérem, becsüljük meg ezeket az alkal-
makat, a vendégeket, és ha lehet, keressük
lelki vágyakozással az ilyen programokat!

• Szegeden jártunk hittantáborban júni-
us 30.–július 5. között. Köszönet minden
segítõnek! Reméljük, jövõre ugyancsak szép
számban megyünk ismét táborozni. (A Sze-
geden eltöltött hétrõl hosszabb beszámolót
is olvashatnak lapunk 4. oldalán.)

• A 7. Országos Evangélikus Ifjúsági Ta-
lálkozón 13 fõvel vettünk részt. A július
16–20. között megrendezett Szélrózsa so-
kunk számára adta a találkozás, megújulás,

Röviden…

megerõsödés és az újbóli Krisztusra találás
lehetõségét.

• Ötödik alkalommal rendezte meg
gyülekezetünk a Kelet-Békési Evangélikus
Egyházmegyei Zenei Tábort. A résztvevõk
és segítõk száma rekordot döntött. Napon-
ta ötvennél többen ebédeltünk – táborlakók
és elõadók. Segítõink, szülõk, idõsebb test-
vérek, presbiterek voltak, akik fáradhatatla-
nul biztosították számunka a finom regge-
lit, vacsorát, uzsonnát, és gondoskodtak a
tisztaságról. Köszönjük a felajánlott süte-
ményeket és gyümölcsöt! Jövõre ismét
együtt szeretnénk lenni. A tábor áldásait és
jó hangulatát tíz gyülekezet, illetve telepü-
lés tapasztalhatja a sokadszorra visszatérõ
fiatalok révén. Bár a hét során cseng-bong a
ház, tehát nem marad titokban az itt zajló
munka, mégis buzdítjuk továbbra is gyüle-
kezetünk tagjait: ne csak a záró istentiszte-
letre legyenek kíváncsiak, vegyenek majd
részt bátran a reggeli és esti áhítatokon is,
ahol vendéglelkészek is végeznek szolgá-
latot.

• Augusztus végén egy újabb pályázati
lehetõség révén orgonánk új motort kapott.
A költségek 80%-át, azaz 400 ezer Ft-ot,
ítélt meg számunkra az Országos Egyház
Egyházzenei Bizottsága. Istennek legyen

hála ezért is! A nem zeneértõk is érzékelhe-
tik a különbséget, mivel az új motor halk,
nem zavarja sem az orgonajátékot, sem az
éneklést. Olyan csendes a motor, hogy kán-
toraink sokszor még a bekapcsoló gomb-
hoz nyúlnak, mivel nem ehhez a zajszinthez
voltak szokva a hangszer mellett. Akkor is
bekapcsolnák, amikor már régen mûködik.

• Augusztus 17–31. között – a Berényi
Napok rendezvénysorozathoz kapcsolódó-
an – bibliakiállításnak adott helyet tanács-
termünk. Dr. László Jenõ Csaba és László-
né Házi Magdolna esperes-helyettes, pusz-
taföldvári lelkésznõ állították össze a mo-
dern igényeket is maximálisan kielégítõ ki-
állítást.

• Szeptemberben újraindult a hittanok-
tatás a Luther utcai óvodában, valamint az
általános iskolában is. Év közben is van le-
hetõség a bekapcsolódásra.

• Ebben az évben október 25–26-án ke-
rült sor a konfirmációra. Bár húsvéti szá-
munkban is elõre jeleztük, és többször is
hirdettük, hogy ebben az évben a Bibliava-
sárnapon kerül sor az eseményre, sajnos na-
gyon kevesen érdeklõdtek a gyülekezet tag-
jai közül az újonnan konfirmálók iránt. Re-
méljük, hogy jövõ évben mind a vizsgán,
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Kiadja: Felelõs

kiadó: Tördelõszerkesztõ:

a Mezõberény I. kerületi Evangélikus Egyházközség (5650 Mezõberény, Kossuth tér 6.) ·
Lázárné Skorka Katalin lelkész · Szatmári László ·

készült. Cégtulajdonos:
A a Berény

Nyomdaüzemben Hegyi Márton
nyomtatáshírnök

Rendszeres
gyülekezeti
alkalmaink

• Vasárnap 10.00 óra:
(minden hónap elsõ

vasárnapján, úrvacsoraosztással).
• Minden hónap elsõ vasárnapján

14.30 órakor
.

• Minden hónap utolsó vasárnapján
10.00 órakor .

• Kedd 13.00 óra:
(csigapödrés, beszélgetés, az
alkalom lezárása esti áhítattal).

• Péntek 18.00 órakor: .
• Szombat 17.00 óra: ,

19.00 óra: .
• A a hónap utolsó

csütörtökén, 18.00 órakor találkozik.
• alsósoknak csütörtö-

könként 11.45-tõl az iskolában.
• Vasárnap reggel 9.00 órától a

gyülekezet ifitermében
.

• pénteken 15.00 órától.
• kedden és pénteken

8.30–12.00 óráig.

Gyülekezeti
istentisztelet

német nyelvû
istentisztelet

családi istentisztelet
Nõegylet

Bibliaiskola
„33-as Klub”

„66-os Klub”
diakóniai csoport

Hittanórák

„Vasárnapi
iskola”
Fúvóskör
Hivatali órák

mind pedig az istentiszteleten sokan össze-
gyûlünk, hiszen evangélikus identitásunk-
ról szól ez az alkalom. A konfirmandusok
vizsgamunkáikat is bemutatták, melyhez
gyûjtõmunkát végeztek, s amelyen sokat
dolgoztak önállóan. Öröm, hogy gyüleke-
zetünket lelki otthonnak tartják, és már
meg is találták a helyüket a gyülekezeti ifjú-
ság soraiban.

• November 8-án tartottuk hagyomá-
nyos Márton-napi vacsoránkat. Majdnem
százan voltunk együtt ezen az estén, me-
lyen a konfirmandusok és az ifi tagjai olvas-
tak nekünk fel egy összeállítást Luther Már-
ton önvallomásaiból. Esténken az ebben az
évben szolgálatot teljesítõ gyülekezeti ta-
gok és presbiterek mellett egyházmegyénk
és testvéregyházaink vezetõi is részt vettek.
Köszönjük mindenkinek, aki elfogadta a
meghívást, s egy kötetlen, szép estét töltött
el a gyülekezetben aktív szolgálattevõk kö-
zösségében.

• Örömünk, hogy a Városi Humánsegí-
tõ Szociális Szolgálat most is meghívta ifjú-
ságunkat, hogy karácsonykor végezzenek
szolgálatot az idõsek számára. Jó érzés tud-
ni, hogy szükség van ránk, és várják, hogy az
örömhírt, az evangéliumot elvigyük a szoci-
ális intézményekbe. Különösen megható és
felemelõ érzés, hogy a közös éneklés során
egyek leszünk, és mindannyian a bennünket
szeretõ Úr Jézust várjuk.

• A diakóniai csoport havonta találko-
zik. Januárban vízkereszt ünnepén (6-án,
kedden) leszünk együtt!

Felhívjuk az idõs testvérek figyelmét,
hogy gyülekezetünk önkéntes szolgálói, a
diakóniai csoport tagjai az ünnep elõtt ki-
sebb ajándékot fognak kézbesíteni az egy-
házközség, illetve az Erõs Vár Alapítvány
nevében. Bármilyen kérésük lenne (szeret-
nének úrvacsorát venni, elküldenék az egy-
házadójukat, beszélgetnének valakivel)
üzenjenek velük.

•

A Budapest–Pestszentlõrinci Evangéli-
kus Egyházközségben évek óta mûködik
egy különleges formájú bibliakör. Telefonos
bibliaórának nevezik. Gyülekezetünk sok
tagja nem szívesen indul el a sötét utcákon,
késõi idõpontban a bibliaórára. Bár szívesen
részt vennének egy lelki alkalmon hét köz-
ben is, lehet, hogy idõs koruk, betegségük
vagy más akadályozza õket ebben. Mások
már évek óta nem tudnak eljönni a temp-
lomba, de egy ilyen kis áhítat mégis össze-
kötné õket gyülekezetük tagjaival. Elõfor-
dul, hogy valaki csak otthonülõbb, de mégis
szeretne egy fél órát a Bibliája mellett, éne-

keskönyvével és az imádság légkörében el-
tölteni. Így aztán megoldást nyújthat so-
kak számára ez az új formájú bibliaóra. Ho-
gyan zajlik? A kijelölt nap délutánján, kb. 5-
6 óra felé a bibliaóra két felelõse többeket
felhív, és egy adott igeszakaszt, éneket dik-
tál be a telefon másik végén ülõ testvérnek.
Elmondja az aktuális imatémát és elköszön.
A bibliakör tagjai az adott napon ugyanab-
ban az idõpontban – pl. este 7 órakor elol-
vassák a kijelölt szakaszt, eléneklik az éne-
ket és csöndes imát mondanak. Bár nincse-
nek együtt, egy helyen, mégis közösségben
vannak a többiekkel. Ez a bibliakör több éve
jól mûködik más gyülekezetekben, remél-
jük, nálunk is lesznek, akik szívesen csatla-
koznának ehhez a körhöz. Kérem, gondol-
ják végig ezt a lehetõséget, és jelentkezze-
nek a lelkészi hivatal telefonszámán a lel-
késznõnél. Ha egy kis csoport, néhány ér-
deklõdõ jelentkezik, megbeszéljük, melyik
napot válasszuk ki telefonos bibliakörünk
számára. Imádkozzanak a testvérek ezért az
alkalomért, hogy lelki megerõsödést jelent-
hessen sokak, sõt az egész gyülekezet szá-
mára.

•
Ismételten felajánlom a lelki gondozás

lehetõségét. Bárkinek tanácsra, beszélge-
tésre, imádkozásra, feloldozásra van szük-
sége, kérem, hívjon! Felkeresem személye-
sen, de telefonon is szívesen meghallgatom!

•

Új kezdeményezés: telefonos
bibliaóra

Lelki gondozás

Köszönet és kérés
Mindazoknak köszönettel tartozunk,

akik ebben az évben adományaikkal, egy-
házfenntartó járulékukkal segítették gyüle-
kezetünk életét, illetve a hálaadó ünnepen és
azt követõen a templomtorony zsindelye-
zésének újrafestésére adakoztak. Jólesõ ér-
zés volt a postai úton érkezet összegeket is
figyelemmel kísérni – örülünk, hogy a tá-
volból is idegondolnak Testvéreink!

Továbbra is kérjük, hogy gyülekezethez
tartozásuk anyagi kifejezésérõl se feledkez-
zenek meg. A gyülekezet saját erejébõl épí-
tette templomát, vásárolta harangjait, mû-
ködtette iskoláit. Templomunkat, egyház-
községünket most is a gyülekezeti tagok
önkéntes pénzadományaiból tartjuk fenn.
Kérjük, legyen ez továbbra is fontos része
életüknek! Ki-ki anyagi helyzetétõl függõ-
en, de szívbõl, s mintegy Istennek adva ál-
dozzon egyháza javára.

Aktív dolgozóknak módjuk van adójuk
kétszer 1%-áról is rendelkezni. Az elsõ 1%-
ot a Magyarországi Evangélikus Egyház, a
másodikat az Erõs Vár Alapítvány, vagy
akár a Mezõberényi Német Hagyomány-
ápoló Egyesület részére is elküldhetik.

[Zsid 13,16]

„A jótékonyságról és az adakozásról el ne
feledkezzetek, mert az ilyen áldozatokban
gyönyörködik az Isten.”

•
A gondnoki hivatalban egy színes köny-

vespolc várja az érdeklõdõket. Keresztyén
könyvkiadók igényes, szép kivitelû kiadvá-
nyaival találkozhatnak itt. A Bibliák, éne-
keskönyvek, komoly tartalmú kötetek, ver-
seskönyvek mellett vigasztaló, hitet erõsí-
tõek is sorakoznak a polcon. Az év minden
ünnepére és családi alkalmára kínálunk ké-
peslapokat, igés könyvjelzõket, amiket
ajándékkísérõként is felhasználhatunk.
Nem szokványos és örömhírt adó képeslap-
jainkat névnapra, születésnapra, anyák nap-
jára és gyógyulást kívánva is elküldhetjük.
Reményt adó, ha Isten igéjével küldjük el
részvétnyilvánításunkat. Csendes misszi-
ónkhoz hozzátartozik egy-egy ilyen jellegû
irodalmi mû továbbadása, de megismerésük
egyéni lelki életünk szempontjából is fon-
tos. A szerzõk híres igehirdetõk, teológiai
professzorok, nemzetközileg elismert
szakemberek. Jó tanulni, elmélyülni, s az õ
gondolataik felett elmélkedni! Már kapható
a 2009. évi Útmutató és karácsonyi képesla-
pok is. Jöjjenek be, és tekintsék meg a vá-
lasztékot!

Iratterjesztés


