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E lsõ hallásra semmi különös nincs eb-
ben a szóban. Hiszen olyan termé-

szetes. Ez a reggelek sajátossága. Pedig
több mint csupán egy esemény: simogató
napsugár, énekesmadarak, gyerekek ka-
caja, kávé illata. Az ébredés egyszerre len-
dületet és tetterõt közvetítõ cselekmény.
Az ébredés túlmutat egy új nap kezdetén,
feszíti az új lehetõségek izgalma és a meg-
újulás szépsége. Szeretem a tavaszi ébre-
dést, mert látványos, ahogyan a természet
is éled. Az énekesmadarak kora reggel
csivitelnek, egyre hamarabb van világos, a
friss szellõ, a föld és az elsõ virágok illatát
is elhozza nekem. Az ébredés reménység.
Óhatatlanul eszembe jut ellentétpárja, az
alvás is, amely hasonlít a halálhoz. Egy jó
éjszakai pihenés szinte pár pillanatnak tû-
nik csupán – a külvilág ilyenkor teljesen
megszûnik. Vannak emberek, akik a nap-
pal kihívásai elõl egyszerûen az alvásba
menekülnek vagy átalusszák a nap leg-
szebb részét…

Pál apostol így szól az efezusiakhoz
írott levélben:

[Ef 5,14] Az ébredés és a feltá-
madás nagyon közel állnak egymáshoz.
Ébresztõ! Ki az ágyból! – Ébresztõ! Ki az
álmatag, halálnak látszó lelki tespedtség-
bõl! Az egyháztörténelem lapjain ébre-
désnek nevezik a lelki megújulást, azt az
idõszakot, amikor tömegesen térnek meg
az emberek Krisztushoz. Amikor lelki
vágy, Isten igéje utáni éhség és szomjúság
sodor egyházhoz, templomhoz, imádko-
zó, Bibliát tanulmányozó lelki közösség-
be embereket. A második világháború
után volt ébredés, amikor romokban állt
az ország…

Ébredés. A sötétség után világosság
gyúl – az emberek értelmében és lelkében
egyaránt. Az ébredés felismerés és beis-
merés. Az Isten szeretetének felismerése

és saját életünk mélységének beismerése.
Olyan megrázóan hatalmas esemény ez,
mint a halálból való feltámadás. Nem vé-
letlen, hogy a hitre jutás másik megneve-
zése az újjászületés!

Bár nem háború után vagyunk, hanem
válsághelyzetben, de most is szükség van
ébredésre. Minden jó érzésû ember látja
ezt. Családok, megannyi személyes sors,
társadalmi értékeink s közerkölcs, az
egész ország romokban. Ezek nem a
pusztulás jelei, ez maga a halál. Tehetet-
lenség és reménytelenség. Az egyik sze-
retetszolgálat munkatársai közül sokan
sírva mennek haza esténként, mert nem
tudnak mindenkinek segíteni, pedig
szükség lenne rá. Azt mondják, Magyar-
ország „roncstársadalmának” aránya a
teljes népesség 40%-a. Oda a házasság, a
tisztesség, a hûség és tisztaság eszménye.
Már nem azt a kort éljük, amikor alapvetõ
a tisztelet, a munka becsülete.

Hallgatom lelkésztársaim komor be-
számolóit. Olvasom az európai és ma-
gyarországi keresztyénség híreit. Német-
országban templomokat bontanak le,
vagy jobb esetben átalakítanak kulturális
központtá, míg harminc év alatt 2000 (!)
mecsetet építettek. Halódó keresztyén-
ség? Kihaló gyülekezetek? Figyelem egy-
házközségünket is… Új irány kell, a le-
fele helyett a felfele! Vajon hányan hiszik,
hogy Istennek van lehetõsége arra, hogy
gyökeres fordulatot hozzon? S vajon há-
nyan imádkoznak az ébredésért? Hányan
tudják, hogy a külsõ-belsõ változás egy
feltételhez van kötve, a lelki feltámadás-
hoz?

Húsvét jön. A Feltámadás ünnepe.
Évrõl évre, sõt vasárnapról vasárnapra
emlékeztet az Úr: Õ legyõzte a halált!
Életre kelt, felkelt, feltámadt a halálból
Krisztus! Isten, Jézus, húsvét, megbocsá-
tás, feltámadás, hit és reménység, hála-

adás és alázatos, rendezett élet. Kedves
Olvasó, ezek Neked mit jelentenek? Re-
zignáltan mondjuk, hogy ezek csak sza-
vak és régen megszerzett ismereteink ki-
fejezései? Jézus, bûnbocsánat, halál és
gyõzelem – dereng már? Vagy esetleg ra-
gyog? Jézus feltámadt és él! Elérhetõ kö-
zelségben van és megszólítható! Ébresz-
tõ! Istennek van hatalma feltámasztani
minket, hazánkat: lelkileg, közösségileg,
gazdaságilag, és nemcsak átvitt értelem-
ben, hanem valóságosan is! Ébresztõ! Van
esély az életre és bizonyosság az örök
életre!

Húsvét vasárnap hajnalán együtt
szoktunk lenni templomunkban. Még
napfelkelte elõtt elfoglaljuk ott a helyün-
ket, meghallgatjuk a próféták messzi jö-
võben valóra vált szavait a Szabadítóról,
Ézsaiás könyvének 53. fejezetébõl, az ár-
tatlanokért szenvedõ Igaz Szolga halálá-
ról. Halkan, majdnem suttogva énekeljük
el: „Ámulok, hogy Õ, az ártatlan, mit tesz
értem… A bûnt, mi szívem terheli, elõt-
ted letehetem…” Szinte szavanként is-
mételjük el az evangéliumot: „Nincs itt,
hanem feltámadt!” Majd énekeljük:
„Gyõzelmet vettél…” és köszöntjük egy-
mást: Feltámadott az Úr – Valóban feltá-
madt!

S ahogyan a Nap elõtör a horizonton,
úgy világosodik meg saját lelki sötétsé-
günk, elveszett, bûnös életünk, de felra-
gyog nekünk a menekülés valódi távlata
Jézus Krisztusban. Lapozzuk fel énekes-
könyvünket és a 225. éneket olvasva, éne-
kelve készüljünk a feltámadás ünnepére, a
Nagy Ébredésre:

„Ébredj fel, aki alszol, tá-
madj fel a halálból, és felragyog neked a
Krisztus.”

Támadj fel új életre már,
/ Krisztus meglankadt népe! / Húsvéti szép
hajnalsugár Csillan, siess elébe! / Meghát-
rált régen a halál, S a Gyõzõ életet kínál /
Gyõzelmébõl ma néked.
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Akinek Jézus volt a legnagyobb

Bibliaiskola

C sepregi Zsuzsanna 1949. március 29-
én szüleletett, édesapja Csepregi Bé-

la lelkész, akinek a neve összekapcsoló-
dott az evangélikus evangelizációval és a
népfõiskolai mozgalommal. A lelkésznõ
teológiai tanulmányait 1967-ben kezdte,
amikor a Teológiai Akadémia hosszú idõ
után újra fogadott nõket. 1972-tõl az
Ökumenikus Tanács munkatársa volt,
majd segédlelkészként szolgált Oroshá-
zán és Szegeden, lelkészi munkatársként
Makón. 1982-tõl tíz éven át megválasz-
tott lelkészként végezte szolgálatát Me-
zõberényben. (A Magyarországi Evangé-
likus Egyház 1972 óta ordinálja a nõket is
lelkésszé.)

A gyomai egyházközséget is gondoz-
ta. A papi munkaterületek közül a lelki
gondozás állt hozzá a legközelebb, szak-
mai ismereteit számos tanfolyamon mé-
lyítette el Németországban. Élete utolsó

éveiben a Fébé Diakonissza Egyesület lel-
készeként végzett áldozatos munkát a
fiatalok felkészítésében. 1995. szeptem-
ber 26-án költözött át a Mennyei Atyá-
hoz, az örök otthonba.

Csepregi Zsuzsa lelkésznõ néhány
fontosabb szolgálatáról anyakönyveink
tanúskodnak. Mezõberényben töltött
évei alatt 145 gyermeket és felnõttet ke-
resztelt, 86 fõt konfirmált, 21 párt eske-
tett és 219 egyháztagunkat temette el.

Böjt ötödik vasárnapján a sárszentlõ-
rinci gyülekezettel és családjával együtt
emlékeztünk istentiszteletünkön, s
ugyanazokat az énekeket énekeltük, mint
a távolban lévõ közösség.

Zsuzsa lelkésznõ utolsó igehirdetését
hangfelvétel is õrzi. A Missziói Központ
„A hit hallásból van” sorozatának 3. szá-
mú CD-jén lehet meghallgatni.

LSK

A z iskola szó hallatán szinte minden-
kinek azonos szavak, fogalmak

vagy emlékek jutnak az eszébe, mint pél-
dául: diák, tanár, jegy, ellenõrzõ, bizo-
nyítvány, és még hosszan folytathatnám.

A mi iskolánk azonban nélkülözi
mindezeket a kellékeket. Itt nincs évnyi-
tó és évzáró sem, nincs igazolatlan távol-
lét. Akkor miért iskola? – tehetjük fel jo-
gosan a kérdést. Mert itt is tanulunk, is-
mereteket szerzünk a Bibliáról, így az Úr
Istenrõl és az Õ Fiáról, Jézus Krisztusról.

Már több mint egy éve „mûködik” a
bibliaiskola, amelyet lelkésznõnk a Biblia
Éve alkalmából indított, s lelkes kis csa-
patunk továbbra is igényt tart a péntek es-
ti összejövetelekre. Hiszen a Biblia meg-
ismerését, megértését sosem lehet befeje-
zettnek tekinteni.

Valóban egy ! Nem véletle-
nül nevezik a „könyvek könyvének”. Ezt
én személy szerint mindig megfogalma-
zom magamban.

Nagyon érdekesek, elgondolkodtató-
ak, sõt olykor kijózanítóak ezek az alkal-
mak. A Biblia egy-egy része vagy csak né-
hány sora is egész estét betöltõ beszélge-
tést, vitát tud elindítani közöttünk.

Nagyon jó az, hogy közösen olvassuk
a fejezeteket, a lelkésznõ pedig kimerítõ

és érdekfeszítõ magyarázatokkal segíti a
könnyebb megértést. Idõutazást teszünk
a kétezer évvel ezelõtti korba, feltárul
elõttünk a régmúlt idõkben élt emberek,
próféták, királyok, népek élete, kultúrája,
harcaik, viszonyuk Istenhez.

A Biblia – mint irodalmi mû – nem a
könnyed mûfajba sorolható, de miután
megtanulunk a sorok mögé „látni”, bát-
rabban és egy kicsit okosabban vesszük
elõ csendes óráinkban, vagy ha úgy érez-
zük, hogy segítséget, erõt, bátorítást kell
merítenünk belõle. „Iskolatársaim” ne-
vében is mondhatom: továbbra is szorgos
diákokként folytatjuk tanulmányainkat,
hiszen minden egyes alkalom megerõsíti
a jó Istenbe vetett hitünket és még inkább
átérezhetjük a krisztusi szeretet feltétel
nélküli megnyilvánulását.

remekmû
FALATYNÉ BERKESI MÁRTA

Csepregi Zsuzsa
emléke

2009. március 29-én lett volna 60
éves. Milyen volna megõszülve, eset-
leg kicsit ráncosabban vagy épp meg-
hízva? Nem tudjuk, nekünk megma-
radt 46 évesen. …
írta róla halálakor Túrmezei Erzsébet.
Mik az emlékeink róla? 9-10 éves le-
hetett, amikor a gyermek-istentiszte-
leten feltett kérdésre – „Ki adja át az
életét Jézusnak?” – õ felállt. Én csak
mondogattam magamban: „Én is, én
is”, de nem mertem felállni. Õ már ak-
kor tudta, hogy lelkész lesz? A dön-
tése 18 évesen született meg. Beült a
teológusok közé, egyedüli lányként.
Végzésekor (talán az õ biztatására?)
már minden évfolyamban voltak lá-
nyok.

Az elsõ szolgálati hely, Orosháza, a
„majdnem szülõvárosunk”, aztán az
Ökumenikus Tanács, a szegedi gyüle-
kezet, az ösztöndíjas évek Németor-
szágban. Már akkor körvonalazódha-
tott az Úr terveiben a mezõberényi
német gyülekezetben a szolgálata?
Szívesen mentünk hívására Mezõbe-
rénybe, szolgálni a gyülekezeti napon,
vagy családjaként részt venni a hét-
köznapokban, ünnepekben. A baráti
kapcsolatok ma is tartanak, örülünk
egymásnak, ha bárhol találkozunk.
És a német diakonisszákhoz való erõs
kötõdése? A Fébé-lelkész iskolája le-
hetett? Titkok, amiket nem tudunk
megfejteni, és nem is fontosak.

de felejthetetlen
Ha találkozunk sok év után ismerõsei-
vel, szolgatársaival (mint az elmúlt na-
pokban is történt), mindenkiben
megmaradt az emléke. Ha karácsony-
kor elénekeljük a tõle tanult éneket,
„Kicsi gyermek látni jertek, pásztortár-
sak” mintha õ is velünk énekelne. És
ez jó, mert azt jelenti nekünk, hogy
nemcsak átsuhanó sugár volt, hanem
velünk maradt.

Átsuhanó sugár volt

Átsuhanó sugár volt, .

MÁDYNÉ CSEPREGI KATALIN
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E gyházközségünknek több évtized
után ismét van teológushallgatója.

II. évfolyamos egyete-
mista, egyházközségünk volt felügyelõ-
jének unokája. Családi hovatartozása és
gyülekezeti kötõdése tehát sokak számá-
ra ismert. Õt kérdeztem tanulmányairól,
hitrõl és jövõrõl.

Az érettségi vizsga elõtt nem volt
kérdés számomra, hogy tovább kell ta-
nulnom. Az osztálytársaimmal együtt fo-
lyamatosan nézegettük a felsõoktatási tá-
jékoztatót, és a tudományok nagyon sok
területe érdekelt, nem tudtam eldönteni,
hogy melyikbe vessem bele magamat mé-
lyebben. Az a gondolat, hogy a teológiára
jelentkezzek, nagyjából fél évvel a felvé-
teli jelentkezési lapok beadásának határ-
ideje elõtt fogalmazódott meg bennem.
Kezdetben nem is nagyon mertem bele-
gondolni, talán egy kicsit féltem is, ami-
kor arra gondoltam, hogy egyszer lelkész
leszek, mert nem voltam biztos abban,
hogy nekem való ez a pálya, és hogy képes
leszek-e úgy helytállni lelkészként, ahogy
az érdemes. Bizonytalanul jelentkeztem a
teológiára, de ma már tudom, hogy jól
döntöttem.

Számomra a hitem egy erõs fegy-
ver. Az élet minden területén bátorítást
ad. Az unalmas hétköznapokon és a ha-
táridõkkel, elvárásokkal teli hetekben
egyaránt megnyugtat az, hogy tudom:
nem vagyok egyedül, van hova lehajta-

nom a fejem. Jó tudni azt, hogy ha min-
denki el is hagy, sosem maradok magam-
ra. Ez az érzés mindig segít átvészelni a
nehéz napokat.

A teológiának igen sok ága van,
még nem ismerkedtem meg mindegyik-
kel, de azt már most elmondhatom, hogy
eddig nem tanultam olyat, ami ne érde-
kelne. Talán leginkább a gyakorlati teoló-
gia egyik résztudománya, a homiletika áll
hozzám a legközelebb, amelyet egyszerû-
en prédikációtannak is nevezhetünk.

A teológiai tanulmányaimnak
még az elején járok, a gyakorlati felada-
tokba még éppen csak belekóstoltam.
Nem ismerem még részleteiben sem az
elõnyeit, sem a hátrányait a lelkészi szol-
gálatnak. Sajnos azt sem tudom még,
hogy milyen intézményben milyen gyü-
lekezetben lesz lehetõségem elhelyez-
kedni, de annyit tudok, hogy nagyon szí-
vesen tanítanék gyerekeket, és foglalkoz-
nék fiatalokkal. Most még úgy gondo-
lom, hogy egy iskolában vagy óvodában,
gyerekek között érezném jól magam, de
ez a tapasztalatok, és az évek során még
változhat.

Örömmel tartok egy-egy biblia-
órát vagy áhítatot. Szívesen írom meg a
nyári táborok bibliaversenyének kérdése-
it, veszek részt az istentiszteleteken és se-

gítek, amiben csak tudok. A bátorsággal
még néha akad egy kis problémám.

Ma az tapasztalható, hogy egyre
kevesebb az evangélikus hívõ. Ezért fon-
tos lenne többet áldozni a missziói szol-
gálatokra, és hívogatni az embereket
Krisztushoz, mert mindenkinek szüksé-
ge van Isten szeretetére, a bûnbocsánatra,
a megváltásra és a Megváltóra. Az em-
berek csak keresik a boldogságot, de nem
tudják, hogy rossz helyen keresik, meg
kell nekik mutatni a helyes irányt. Hi-
szem, hogy mindenkinek szüksége van
Isten vigasztaló, reményt és célt adó sza-
vára. Erre kellene még jobban törekednie
egyházunknak, hogy minél több ember-
hez eljusson az evangélium.

Schön Krisztina

A Hittudományi Egyetem lelkész
szakos hallgatója vagy. Mióta készültél
erre?

Mit jelent számodra hinni Jézus
Krisztusban?

Melyik teológiai résztudomány
áll hozzád a legközelebb?

Sokfajta foglalkozás van. De
mindegyikre igaz, hogy csak akkor lehet
jól végezni, ha hivatásként tesszük azt. A
lelkészi hivatásra ez különösen igaz. Ez
szolgálat Istennek és az emberek felé. Te
hogyan képzeled el a jövõdet ebben a
szolgálatban?

Mi az, amit már most, teológus-
hallgatóként szívesen és bátran elvégzel
a gyülekezetben?

Szerinted milyen legyen és milyen
lehet a jövõ evangélikus egyháza?

LSK:

SK:

LSK:

SK:
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Nagy Magdolna:
ISTEN HORDOZ TENYERÉBEN

Mit tudok és mit érzek,
mikor a kéklõ égre nézek?
Mikor a kelõ Napot látom,
Vagy a családomat várom?
Szemem messzire néz el a tájon
Az egész világ a jó barátom.
Nem gyûlölök, nem haragszom.
Fûhöz-fához ragaszkodom.
Egyet tudok, de nagyon régen –
Isten hordoz tenyerében.

Könnyem csorog, felszárítja,
Lelkem baját gyógyítgatja.
Mikor mégis sok a bú, gond,
Akkor egész hozzám hajol.
Belém békét, vigaszt táplál,
Mintha nem is földet járnám.
Szárnyal lelkem, gondolatom,
Átlépek a szakadékon.
Fény tûnik a messzeségben –
Isten hordoz tenyerében.

Ha vétnék azért egy lépéssel,
Rám tekint meleg szemével.
Már is tudom a jó utat,
Mely majd egyszer hozzá juttat.
Amíg élek, csak így élek,
Gazdagokkal nem cserélek,
Hibát magamban keresek,
Irányt akkor nem tévesztek.
Vele élek nagy reményben,
Isten hordoz tenyerében.
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M it ébresztenek bennünk ezek a
szavak? Hétköznapjainkban egy-

általán elénk kerülnek-e? Küldetés…
Csak egy értelmezés szerint, ahogyan

ebben a „felállásban” értelmezni akarom:
a feltámadott Krisztus ezt a parancsot ad-
ta övéinek:

[Mk 16,15]
A küldetés kétezer éve teljesül… Az

örömhírt még mi is hallhatjuk. Meghall-
juk-e? Ezt terjeszteni küldettünk el mi is
– ha meghallottuk. Van feladat bõven a
közelben, de nem zárkózhatunk el a
mondat második felétõl sem: „minden te-
remtménynek”. Így lesz külmisszió.

A Magyarországi Evangélikus Egyház
részvétele a külmisszióban csak a 20. szá-
zad elején kezdõdött. E jelentõs kezdet-
rõl most újra megemlékezünk. Közben
egy fél századon át volt mély csend. Hálá-
ra van okunk, hogy Urunk megõrzött né-
hány hûséges szolgát, akik õrizték a szí-
vük mélyén a százéves láng pici parazsát
és a Szentlélek ezt élesztgeti ma. Adjunk
hálát azért is, hogy még a mi „nyomorult”
gyülekezetünk is emlékezhet a százéves
események egy-egy szikrájára, és jele-
nünkben is lobbanhat egy-egy lángocska.

Nem itt van a helye a nagy nevek felso-
rolásának, de lássuk a mi egyházunk kül-
misszionáriusait:

– (1869–1934) Kínában
– (1914–1994) és

felesége, Kínában,
1939–1947-ig

– (egyházközségünk-
ben született) Kelet Afrikában,
1912-tõl

– és felesége,
Zimbabwében, 1985–1991-

ig, valamint Pápua Új-Guineában,
1996–2001-ig

– és felesége,
Indiában, 1999–2002-ig

– és felesége,
(egyházközsé-

günkben született) Indiában,
2002–2005-ig

– evangélikus
lelkész Kalinyingrádban szolgált,
2000–2002-ig.

A 20. század elsõ felében sokan szívü-
kön hordták a külmisszió iránti felelõssé-
get evangélikus egyházunkban: püspö-

kök, teológiai professzorok, lelkészek,
tanítók, gyülekezeti tagok. Megalakult a
Misszióegyesület, 1909-ben. Az elkötele-
zettek rendszeresen jártak a gyülekeze-
tekbe, konferenciákat tartottak. Ismer-
tették a misszionáriusok szolgálatát, a
munkaterületen meglévõ körülménye-
ket. Községünkben 1935-ben volt konfe-
rencia. Az igehirdetések a gyülekezetek
tagjait is közelebb segítették Krisztus-
hoz, megerõsítették hitüket. 1931-tõl
Külmissziói Gyermekszövetség alakult,
így éledezett a misszió iránti felelõsség.

1948. október 15-én egyházunk
Nagytarcsán Külmissziói Iskolát alapí-
tott, de hallgatóit tanulmányaik befejezé-
se után már nem engedték el külmissziói
területre. Nagy áldást jelentett gyüleke-
zeteinknek a „hallgatás éveiben” ezeknek
a fiataloknak a szolgálata és azoknak a hû-
sége, akik már évtizedek óta a külmisszió
érdekében fáradtak egyházunkban, szol-
gálati helyük vált missziós területté a
megpróbáltatás éveiben.

Külmisszióra készült a nevezett isko-
lában községünkbõl Radnóti Ilona is, aki
köztünk, berényi gyermekek között vég-
zett áldásos szolgálatot a „némaság évei-
ben (1950–1955) és Bárdy Ernõ lelké-
szünk unokája, Keveházi László, ki a teo-
lógia elvégzése után lelkészként és teoló-
giai tanárként szolgált. Még most is végzi
missziói feladatát szóban és írásban.

1991-ben felújult a külmissziós mun-
ka: szeptemberben újra megalakult a Kül-
misszió Egyesület. Feladata kettõs: feléb-
reszteni az érdeklõdést a távoli országok-
ban folyó munka iránt, és hirdetni Krisz-
tus evangéliumát gyülekezeteinkben.

Az évenként megtartott nyári konfe-
renciai alkalmak és a gyülekezetekben
végzett látogatások szerepe jelentõs.

Nem hallgathatjuk el, hogy kiadvá-
nyok sora jelenik meg e témában. A leg-
újabb, Brebovszky Gyula írása, „A Ma-
gyarországi Evangélikus Külmissziói
Egyesület története” adta nekem most az
ötletet, hogy leírjak néhány gondolatot
errõl a munkaágról.

Köszönjük a száz év munkáját össze-
foglaló kiadványt a lelkész úrnak, aki kö-
zöttünk is többször szolgálhatott. Fele-
sége, Radnóti Ilona együtt töltött gyüle-
kezetünk tagjaival 31 hónapot a kény-
szermunkán. Urunk adjon nekik és sze-
retteiknek áldást kegyelmébõl!

„Menjetek el szerte az egész vi-
lágba, hirdessétek az evangéliumot minden
teremtménynek!”

Kunst Irén
Kunos Jenõ

Leische Natália

Roth Henrik

Bálint Zoltán Kiss
Beáta

Jó András Jutasi
Angelika
Mesterházi Balázs
Fazekas Andrea

Thuránszky István

”

KÖHLER JULIANNA

Misszió, külmisszió
Nagy Magdolna:
FOGD A MÁSIK KEZÉT!

Forog a föld, forog,
Meg a történelem,
Forrong a világ is,
Forrong az életem.

Az értelmetlenség is,
Keverve-kavarva,
Rohanó életünk
A múlttal takarítgatva.

Miért nincsen kiút?
Béke, csend-fegyelem.
Legyen megbocsátás!
Mint bûnben a kegyelem.

Ne üss annak vissza,
Sosem aki bántott.
A bosszút felejtsd el,
Akarj jó barátot!

A járatlan utat
Kövezd jó simára!
A párttól egészen –
A templom kapujába!

E maroknyi ország
Mindenféle népe,
Együtt verjen szíve,
A taktust együtt lépje!

Vigyázz, mert elvéted
Most is a jó utat!
Fekete fátyollal
Takard le a múltat.

Fogd a másik kezét:
Hidd: a szíve magyar!
Lehet, hogy nem tudja,
Õ is békét akar.

Viruljon a pipacs,
A fehér hó is hulljon,
Zöld fák árnyékában
Szeretet honoljon.

Ne osztályozd a fajt:
Német, tót vagy zsidó.
Fogd a másik kezét
Te árva TÍZMILLIÓ.

Mezõberény, 1988
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G yermekeim is nagyon szeretik az
evangélikus Gryllus Vilmos farsangi

énekeit. Mivel már nemcsak kazettán és
CD-n kapható, hanem egy rajzfilmes vál-
tozat is született belõle, még inkább
vonzza a gyerekek figyelmét. A kezdõ da-
locskának ez a címe: „Bál, bál, maszka-
bál…” Egyházközségünknek sok jó ha-
gyománya van. Az egyik ilyen az évtize-
dek óta megrendezésre kerülõ farsangi
teadélután, a másik pedig az alig egy évti-
zedes múltra visszatekintõ evangélikus
bál. Mindkét alkalmon törekszünk a ke-
resztyénség jellegzetességét megmutatni,
megélni: a szeretetteljes közösséget.

Egyházközségünkben a háborút kö-
vetõ elsõ években volt elõször szeretet-
vendégség. Nyári Erzsébet diakonissza
nevéhez fûzõdik az elsõ ilyen jellegû alka-
lom. A szeretetvendégség legfontosabb
aspektusa: együtt lenni! Ezen túlmenõen
azonban egyrészt vendéglelkészek meg-
ismerése, másrészt vendégek hívogatása
egy kötetlen gyülekezeti alkalomra. Ma is
tapasztalható, hogy sokan idegenkednek
az általuk nem ismert vagy nehezen kö-
vethetõ liturgikus (istentiszteleti jellegû)
alkalmaktól, ugyanakkor szívesen részt
vesznek egy olyan programon, ahol kö-
tetlenül lehetnek együtt, miközben sok
mindent megtudhatnak Jézusról, egyház-
történelemrõl, ismert keresztyén egyéni-
ségekrõl.

A szeretetvendég szolgálja a saját gyü-
lekezetünkbe tartozók jobb megismeré-
sét is. Ha olyan asztalközösséget válasz-
tunk, ahol nem rokonaink vagy jó baráta-
ink foglalnak helyet, óhatatlanul alkalom
nyílik a dialógusra. Mivel kevés magyar-
országi evangélikus egyházközség szer-
vez kávézással egybekötött beszélgetést a
vasárnapi istentiszteletet követõen, ezek
az alkalmak biztosítják a közeledést és se-
gítik az igazi közösséggé válást. Ezért egy
ilyenen mindenkinek helye van!

A jövõben is igyekszem úgy alakítani
ezeket az alkalmakat, hogy minden gene-
ráció értékesnek és vonzónak találhassa.
Sokakat megszólíthatunk egy mûsor se-
gítségével is, amit már többször tettünk.
Ugyanakkor valljuk csak be, a szereplõk
szemszögébõl az komoly feladat, köte-
lesség. Nem szabad, hogy az, ami az
egyiknek szép és jó, a másiknak feszültsé-
get, izgatottságot, nehézséget jelentsen.
Szeretném ezeket a szempontokat figye-
lembe véve elérni a jó egyensúlyt ezen a

téren, más-más csoportot felkérni, illetve
felkészíteni a szolgálatokra.

A mostani farsangi teadélután nagyon
sok gyermek és fiatal felnõtt számára
adott kedves elfoglaltságot. A legkiseb-
bektõl a legidõsebbekig mindenki jól
érezhette magát. A böjti szeretetvendég-
ség az ismeretekben és lelkiekben gyara-
podni vágyóknak felelt meg.

Az evangélikus bál egy nívós alkalom,
ahol az igényes szórakozásra és fontos
kapcsolatépítésre is hangsúlyt fektetünk.
Meghívott elõadóink mûvészek, illetve
olyan magas színvonalon teljesítõ laiku-
sok, akik egy-egy mûvészeti ág kiemelke-
dõ mûvelõi – legyenek akár gyermekek,
fiatalok. Meghívott vendégeink a társa-
dalmi és egyházi élet, civil szervezetek és
közigazgatás képviselõi. Településünk és
megyénk elismert szakemberei, közéleti
szereplõi jelenlétükkel reprezentálják
egyházunk széles körû kapcsolatrendsze-
rét is.

Remélem, a tanácstermi szép közös-
ségi alkalmak résztvevõi és a szállóban
együtt bálozók újra és újra visszatérnek,
és sokaknak továbbítják a szeretetteljes
közösségben átélt élményeiket. Bízom
benne, rajtuk keresztül egyre tágul a kör,
és egyre többen lehetünk majd együtt.

Az adventi
teaesten a „Rozetta” címû egyházmûvé-
szeti kisfilmsorozat adventi-karácsonyi
összeállítását tekintettük meg. A Zákeus
Média Centrum filmje a bélyegek világá-
tól Benczúr Gyula mûvészetén keresztül
a harangkórus szolgálatáig bezárólag mu-
tatta meg nekünk, mire késztetheti a mû-
vészeket a Megváltó születésének híre.

LSK

Nagyheti és húsvéti
alkalmaink

Alkalmainkra szeretettel
hívunk és várunk mindenkit!

Áldott húsvéti ünnepeket kívánun
egyházközségünk!

Április 9., nagycsütörtök:
18.00 órakor

Április 10., nagypéntek:
10.00 órakor

18.00 órakor

Április 12., húsvétvasárnap:
hajnali 5.00 órakor

10.00 órakor

16.00 órakor

Április 13., húsvéthétfõ
10.00 órakor

úrvacsorai istentisztelet

úrvacsorai istentisztelet

passióolvasási istentisztelet

virrasztás nem csak fiatalokkal;

húsvéti ünnepi
úrvacsorai istentisztelet

Részletek a „Jónás és Jézus”
címû rockoratóriumból –
könnyûzenei istendicséret

húsvét másodnapi
úrvacsorai istentisztelet

Bál, bál, maszkabál…
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E lõ kövek? A kõ élettelen. Ha azt
mondjuk, valakinek kõszíve van,

értjük a hasonlatot: az adott egyén érzé-
ketlen, nem képes szeretetteljes megnyil-
vánulásokra, azaz „kemény ember”.
Eszembe jut Jókai Mór két legismertebb
regénye. Baradlay Kazimir, a kõszívû em-
ber, akinek a könyv elsõ fejezetében már
csak hatvan perc adatott. Tímea, az arany
ember felesége pedig olyan hideg és rez-
zenéstelen volt Tímár Mihállyal, mint egy
alabástromszobor.

Élõ kövek temploma. Másfél évvel ez-
elõtt találkoztam e kifejezéssel, méghoz-
zá a pestszentlõrinci evangélikus templo-
mot bemutató füzeten. A fennállásának
akkor 75. jubileumát hálásan ünneplõ
egyházközség „szlogenje” hamar tovater-
jedt a magyarországi evangélikusságban.

Vajon hogyan kell ezt értelmeznünk?
Péter apostolnál találunk egy ilyen mon-
datot:

[1Pt 2,5] Pál
apostolnál pedig ezt olvassuk az elsõ ko-
rinthusi levélben:

[1Kor 6,19]
Énekeskönyvünk 288. énekének 4. vers-
szaka így szól:

Élõ kövek temploma – élõ kövek egy-
háza. Ma már ez a küldetésünk mottója. A
templomba járók maguk is mindannyian
legyenek tudatosan épülõ részek és épít-
kezõk. Ne a kövek, az élettelen dolgok le-
gyenek a legfontosabbak egyházunkban,
hanem az, aki ránk van bízva. Egy ember,
akinek vigasz kell, valaki, akinek egy ima
kell, egy szeretõ szó vagy közösség. Le-
gyen újra fontos az épülés és építkezés:
lelki megújulás, megelevenedés, a gyüle-
kezeti élet egyre pezsgõbb mozgalmassá-
ga. A templom fontos színtere a gyüleke-
zet istentiszteleti életének, de nem egyet-
len helye hitünk megélésének. Istenünk-
nek akkor van igazi öröme bennünk, ha

„… ti magatok is mint élõ kövek
épüljetek fel lelki házzá…”

„Vagy nem tudjátok,
hogy testetek, amit Istentõl kaptatok, a ben-
netek levõ Szentlélek temploma, és ezért
nem a magatokéi vagytok?”

S élõ kövekbõl épít már
Templomot itt a Szentlélek.
Kegyelem és új élet vár:
Megváltott, szolgáló élet.
S hol kettõ-három ráfigyel,
Mit ígért, nem felejti el,
Jelen van Jézus közöttük.

Élõ kövek temploma
220 éves évfordulót ünneplünk pünkösdkor

Reményik Sándor: Templomok

Én csak kis fatornyú templom vagyok,
Nem csúcsíves dóm, égbeszökkenõ,
A szellemóriások fénye rámragyog,
De szikra szunnyad bennem is: Erõ.

S bár irigykedve holtig bámulom
A dómok súlyos, drága titkait,

Az én szívem is álmok temploma
És Isten minden templomban lakik.

mi is Lelke templomaként élünk, ha szí-
vünkbe fogadjuk, és lélekben, igazságban
imádjuk õt.

Ezért idén pünkösdkor hálát adunk
õseink templomépítõ hitéért, elõdeink
hûségéért, hogy megmaradtak Krisztus
követõiként, így fennállhat templomunk
is. Hálát adunk, hogy a Szentlélek meg-
szólított, újított, gazdagított embereket
nemzedékrõl nemzedékre. Belõlük épült
és épül az élõ kövek egyháza. Hálát
adunk, ugyanakkor könyörgünk a Szent-
lélekért, hogy tegyen bennünket olyan
kövekké, amelyek szívesen illeszkednek
más kövekhez. Akik tudják, hol a helyük,
Akik nem feledkeznek meg arról, hogy
egy lelki építmény részei, s Krisztusra, az
alapra épülnek.

Szeretettel várunk minden kedves egy-
háztagot, elszármazottat, jubiláns konfir-
mandust és mindenkit, aki ehhez a temp-
lomhoz és gyülekezethez kötõdik.

LÁZÁRNÉ SKORKA KATALIN

F ebruár. Mitõl más ez a hónap, mint
bármely másik? Nemcsak születé-

sem napja végett, hanem mert tudom,
hogy ez az idõszak számomra már mindig
a tavaszba jutás élményét adja. Magunk
mögött hagyjuk a szürkeséget, a hideget,
a tél sivárságát. Színekre vágyunk, hama-
rosan érezzük a tavaszt a levegõ illatában,
a szívekben. A várakozás remény, ahogy a
Megváltó eljövetelét is várták, várjuk. Ez
az évszak nemcsak az elmúlással való
szembenézés végtermékeként jelenik
meg életünkben, hanem az újjászületés
legkézzelfoghatóbb formájaként is. A
természet, akárcsak maga a közeledõ hús-
vét, emlékeztet minket arra, hogy az el-
múlás, a vég sosem örök.

Lázárné Skorka Katalin lelkésznõ
meghívása a mezõberényi evangélikus jó-
tékonysági bálba mindig nagy öröm és
megtiszteltetés számomra. Baráti és hit-
beli szálaink összefonódása Kata oroshá-
zi szolgálati idejébõl valók, melyek elvá-
laszthatatlan köteléket adtak nekünk.

Többször volt már alkalmam részt
venni e jeles rendezvényen, mely nem-

csak a szórakozás és a farsangi idõszak
megszokott programja, a lelki-testi fel-
töltõdésé, a baráti találkozások örömét
adja, hanem fontos feladatunk megteste-
sülése is: támogassunk olyanokat, akik
szintén az Úr gyermekei, de valami oknál
fogva másként élik napjaikat, mint mi.
Ezért „sérülteknek, fogyatékkal élõk-
nek” nevezzük õket.

Sosem szerettem ezeket a bélyegeket,
mert több személyes barátságom és ta-
pasztalatom is cáfolja e megnevezést, hi-
szen sokan az e jelzõkkel illetett emberek
közül példaértékû életet élnek. A mi lelki
bénaságunk, vakságunk az igazi problé-
ma, amely eltakarja elõlünk a mindenna-
pokban az Úr csodáit és ajándékait! A kü-
lönbözõségtõl való ódzkodás, az ismeret-
lentõl való tartózkodás, esetleg félelem
pont úgy gyûrûzik be ezen emberek éle-
tébe, mint a kétség a hithû szívekbe. De
vajon „mi” megengedhetjük-e magunk-
nak a jelzõk gyártását? Nem szabad elfe-
lejtenünk, hogy ezek az emberek ugyan-
úgy gyönyörûbbé, színesebbé, érdeke-
sebbé, élhetõbbé varázsolják a világot.

Ép lelkek
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Azt hiszem, sokan egyetértenek velem
abban, hogy õk – talán éppen a hozzájuk
való viszonyulás miatt – sokkal érzéke-
nyebbek, jobban tudnak szeretni, figyel-
ni, jobban „élnek”, mint mi, akik épnek és
egészségesnek nevezzük magunkat, több
diplománk van, jól keresünk, autónk,
nagy házunk van és szórjuk a pénzt.

Az Úr ajándékokat ad: látást a vaknak,
járást a bénának, hallást a süketnek. Az Õ
Egyszülött Fiát az egész világnak, aki ér-
tünk halt meg a Kereszten. Mindannyi-
unkért!

Nekem a zenét adta, az éneklés örö-
mét, a hangok varázsát, hogy ezzel szol-
gálhassam Õt. Mert a tehetség isteni ado-
mány, mellyel kötelességünk jól sáfár-
kodni. Elõadóként, énekesként és tanár-
ként már sok érdekes helyzetben bizo-
nyossá vált, hogy a magam erejébõl nem
lennék elég a feladatokra. Mindig ott van
Valaki a háttérben, aki erõt, útmutatást
ad.

Amikor Katával tervezgettük, milyen
mûsort lehetne adni az idei bálon, az ter-
mészetes volt, hogy jómagam ismét pár
hanggal hozzájárulnék az adakozókedv-
hez és a jó hangulathoz. De éreztem,
hogy valami igazán meggyõzõ is kell, ami
az esthez speciálisan kapcsolódik. Ekkor
jutott eszembe egykori kedves tanítvá-
nyom, Ternai Józsi, akié az egyik legélõbb
és legmeggyõzõbb életút számomra. Szü-
letése óta vak ember, mégis csodás dolgo-
kat tett vele az Úr. Kezdve azzal, hogy
pont december 24-én született. Õ a saját
életével, sugárzó lényével tesz tanúbi-
zonyságot hitérõl, minden nap. Katolikus
kántorként, diplomás hitoktatóként, ma-
gyarnóta-énekesként, népdalkör-vezetõ-
ként minden tettében, minden hanggal az
Urat dicséri. Arra kértem, legyen ez így a
bál estéjén is, hogy kis összeállításával ne
csak „hangulati elem” legyen, hanem ad-
jon erõt és példát nekünk, „egészségesek-
nek”.

Remélem, akik ott voltak és együtt
énekeltek vele, s nyitott szívvel hallgatták
õt, azok igazi ajándékot kaptak, örömet,
szeretetet!

Én mindig ezt kapom, amikor a mezõ-
berényiekhez érkezem. Ez a bál nem csu-
pán egy „jó buli” minden évben, hanem
hitbeli megújulás, az egymásra figyelés
öröme, az Úr szeretete.

Kedves Mezõberényiek! Köszönöm!
Jövõre ismét találkozunk! Dicsértessék a
mi Erõs várunk, aki Áldás és Békesség!

KÁROLYFALVI KRISZTINA
énekmûvész

T avasz közeleg. Az újraéledõ termé-
szet jó érzéssel tölt el bennünket. A

természet rendje szerint tavasszal min-
den növény megújul. Kizöldül a táj, rü-
gyeznek a fák, bimbózni kezdenek a virá-
gok, vándormadaraink újra visszajönnek
hozzánk. Évrõl évre láthatjuk, tapasztal-
hatjuk: ez sosincs másképp ezen a tájon.
Törvényszerû, hogy a tél után tavasz, a ta-
vasz után nyár, a nyár után pedig õsz kö-
vetkezzék. Isten kegyelmébõl 12 hónap
alatt láthatjuk, mennyi változáson megy
át a környezetünk.

Nekünk, embereknek is szükségünk
van a megújulásra. Isten úgy teremtette
meg az embert, hogy legyen lehetõsége
változni, változtatni, növekedni testben
és lélekben is. Szabad akaratot adott ne-
künk, embereknek többek között azért,
mert szeret bennünket, de azért is, hogy
érezzük, mennyire bízik bennünk, s hogy
dönthessünk, hogyan, s mit cselekszünk.

Gyakran észre sem vesszük, nem is fi-
gyelünk a bennünk zajló lelki folyama-
tokra, természetesnek véljük megszokott
hétköznapjainkat. Rohanunk, nincs
idõnk betöltekezni Isten Szentlelkével,
nem szánunk idõt imádkozásra, bibliaol-
vasásra. Egyszóval nem gondoskodunk
magunk számára a hit táplálékáról.

[Lk 12,34] – olvassuk a Bibliá-
ban. „Túlzsúfolt” életünkben vajon hol a
mi szívünk? Ahogy az idõ telik, elõbb-
utóbb bekövetkezik, hogy az Úr hiába
szól hozzánk, nem halljuk, hiába figyel-
meztet, nem halljuk, hiába vágyik a ve-
lünk való közösségre, hogy jelenlétében
idõzzünk, nem figyelünk rá. Ez egészen
addig mehet így, amíg valami nem törté-
nik az életünkben, ami arra késztet ben-
nünket, hogy megálljunk. Hiszen érez-
zük, nem úgy mennek a dolgok, mint ré-
gen, vagy váratlan esemény következté-
ben hirtelen talajvesztetté válik az éle-
tünk, vagy egyszerûen elfáradunk az élet
dolgaitól. Ilyenkor kilátástalannak, nyo-
morúságosnak látjuk helyzetünket, s né-
ha bizony megkeseredetté, fásulttá, zak-
latottá válunk terheink alatt. A nehéz
idõkben sokszor elfelejtjük, hogy VALA-
KI féltõn szeretõ tekintettel követi sor-
sunkat. Ez a VALAKI pedig az Úr Jézus,
aki minden pillanatban tud rólunk. Néha
a pusztában kell vándorolnunk ahhoz,
hogy a szívünkre beszélhessen, hogy csak
rá figyeljünk, s hittel megragadjuk Õt.

[Zsolt 43,20]
Istennek van egy megengedõ akarata

az életünkben. Beleenged nehéz helyze-
tekbe bennünket, hogy megtisztuljunk,
mint a kohóban az ezüst. A kovács is ad-
dig edzi az ezüstöt a tûzben, amíg az any-
nyira megtisztul a salaktól, hogy meglát-
hatja benne saját tükörképét. Az Úrnak
fontos a mi tisztaságunk, ezért is „edz”
bennünket.

Õ nem erõszakos, mindig szelíden
közeledik felénk. Olyan jó tudni azt,
hogy ha mi engedetlenek, s hûtlenek va-
gyunk, Õ akkor is hûséges hozzánk és
nem hagy bennünket feljebb kísérteni,
mint ahogyan azt el tudnánk hordozni.
Kopogtat szívünk ajtaján, s rajtunk mú-
lik, beengedjük-e vagy sem. Õ azt szeret-
né, ha mindig a jelenlétében élnénk.

Mennyivel jobban érezzük magunkat,
amikor kiegyensúlyozottak a napjaink!
Békesség van a szívünkben, erõs a hitünk,
tudunk örülni, szeretetet adni, kapni, lel-
kesedni. Isten gondoskodott arról, hogy
a nehéz idõkben is békesség lehessen a
szívünkben, s kitartó hittel várjunk az Úr
szabadítására. Ha kérjük, a Szentlélek ki-
árasztja ránk erejét, s újra tehetünk egy lé-
pést elõre a hitünkben. Hitben kell jár-
nunk! A hit pedig hallásból van, a hallás
pedig Isten igéje által. Ezért a keresztyén
embernek keresnie kell, meg kell ragadnia
azokat az alkalmakat, amikor hallhatja,
olvashatja Isten igéjét. Idõt kell szánni az
imádkozásra, az Úrral való közösségre,
így nap mint nap megújulhatunk.

Hitem szerint a keresztyén élet min-
den nap magában hordozza a megújulás
lehetõségét. Ha megfáradtál, megkese-
redtél, vagy csak egyszerûen a közöny
férkõzött a szívedbe, ne engedd, hogy ez
így maradjon. Újulj meg, Testvérem! Bá-
torításul:

[Zsolt 119,49–50]

„Mert ahol a ti kincsetek van, ott lesz a ti
szívetek is.”

„Mert vizet fakasztok a pusztában és folyó-
kat a sivatagban, hogy inni adjak választott
népemnek…”

„Emlékezzél meg a te szolgádnak
adott igédrõl, amelyhez nékem reménységet
adtál! Ez vigasztalásom nyomorúságom-
ban, mert a te beszéded megelevenít en-
gem.”

BARNÁNÉ BARTÓ EDIT

Újuljunk meg, Testvérem!
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M ûködésünket az elmúlt évben is az
alapszabálynak megfelelõen vé-

geztük. Célkitûzésünk továbbra is a szo-
ciális támogatás teljesítése volt.

Bevételünk 1 144 501 Ft. Ezt az össze-
get sok-sok ember önzetlen közremûkö-
désével és segítségével kaphattuk meg.
Kiemelkedõ az evangélikus bál bevétele,
ami 177 000 Ft-os támogatást jelentett.
Adózó támogatóinktól a személyi jöve-
delemadójuk 1%-ának felajánlása után
236 000 Ft-ot kaptunk.

Az I. kerületi Evangélikus Egyház-
községtõl és magánszemélyektõl is kap-
tunk támogatást, összesen 265 000 Ft
összegben.

Ismét megköszönjük mindazoknak,
akik gondoltak a rászorulókra és jó szív-
vel, empátiával segítették feladatvállalá-
sunkat.

Befektetett alaptõkénk kamathozama
366 000 Ft volt. A Nemzeti Civil Alap-
ból, pályázati úton, 100 000 Ft-ot nyer-
tünk mûködési költségeink enyhítésére.

Örömmel írom le, hogy 12 rászoruló

családot tudtunk segíteni havi rendsze-
rességgel. Ebben a körben 15 gyermek él,
köztük öten egyik szülõjüket elvesztet-
ték. Három édesapa nélkül élõ fiatal nyári
táborozási költségeihez nyújtottunk se-
gítséget, így õk is eljutottak a Kõszegen
tartott Szélrózsa evangélikus ifjúsági ta-
lálkozóra.

Sajnos nõ a beteg testvérek száma is.
Három súlyos, illetve gyógyíthatatlan be-
tegséggel küzdõ felnõtt és két, nehéz kö-
rülmények között élõ személynek kellett
támogatást nyújtanunk.

Az egyik támogatott édesanya elve-
szítette kisfiát. A tragédiában és gyászban
reménységgel és segítõ szeretettel álltunk
mellettük.

A Sarepta idõsotthonban lakók részé-
re 50 000 Ft-ot utaltunk.

Idõs – egyedülálló – gyülekezeti tagja-
inknak 50 db Bibliaolvasó Útmutatót vá-
sároltunk, és gondoskodtunk arról, hogy
a szerény karácsonyi csomagban lehetõ-
leg mindenkinek jusson egy-egy a 2009.
évi gyülekezeti falinaptárból.

Decemberben – ahogy terveztük – fia-
taljaink részére vásároltunk egy ping-
pongasztalt, karácsonyi meglepetés gya-
nánt.

Összegezve: szociális támogatásokra
916 000 Ft-ot fordítottunk.

Elkészült a könyvszekrény is, amit
megtölthettünk azokkal a könyvekkel,
melyeket a Könyvtámasz pályázatokon
nyertünk, összesen 651 ezer Ft értékben.
Jó szívvel ajánlom mindenki figyelmébe,
aki szeret olvasni. Széles körû válogatási
lehetõség van gyermekeket, fiatalokat és
felnõtteket érintõ témakörökbõl. Kérjük,
éljenek a lehetõséggel, és kis könyvtá-
runkból kölcsönözzék ki az érdeklõdé-
süknek megfelelõ könyveket!

Kuratóriumunk nevében megköszö-
nöm mindazoknak, akik segítették, tá-
mogatták munkánkat! Ha tehetik, ké-
rem, folytassák ezt a következõ idõszak-
ban is!

SPECKNÉ JÁSZFALVI ZSUZSANNA
kuratóriumi elnök

Beszámoló…
… az Erõs Vár Alapítvány 2008. évi mûködésérõl

Lelkipásztori beszélgetés

Újra kérem és szívesen ajánlom, hogy forduljanak hozzám
bizalommal, bármilyen problémájuk, nehézségük van. Sze-
mélyesen és telefonon is rendelkezésükre állok és lelki se-
gítséget nyújtok. Látogatásom vagy megkeresés során Isten
igéjében és az imádság csendjében várjuk a békét adó vá-
laszokat.

Lázárné Skorka Katalin: 352-040 vagy 20/824-3805

1%

Nyugdíjasok is rendelkezhetnek az egyházak részére felajánl-
ható 1%-ról. Még akkor is, ha valakinek nincs befizetni és fel-
ajánlani való adója, mivel az egyházak – az 1%-on túli – állami
finanszírozása a rendelkezõ magánszemélyek száma (és nem a
felajánlott összeg nagysága) alapján történik, így a 0 forintról
történõ rendelkezés is növeli az adott egyház részére juttatott
állami támogatás összegét. Új szabály, hogy rendelkezõ nyilat-
kozat a bevallástól függetlenül is eljuttatható az adóhatóság-
hoz, lezárt, adóazonosító jellel ellátott borítékban (május 20-
ig) postán vagy személyesen, függetlenül attól, hogy az adóbe-
vallást esetlegesen február 25-ig be kellett beadni.

Tervezzük…

– Május 23-án Kondoros ad otthont a Déli Evangélikus Egy-
házkerület missziói napjának. A zenei szolgálatot fúvóskö-
rünk végzi. Vegyünk részt ezen minél többen!

– Májusban teológusok jönnek közénk. Egy egész napos ifi ta-
lálkozó vár ránk.

– Július második hetében (12–19. között) ifjúsági- és hittantá-
borba utazunk.

– Augusztus 2–9. között lesz a VI. Kelet-Békési Evangélikus
Zenei Tábor.

Köszönet és kérés

Köszönjük, hogy adományaikkal, egyházfenntartói járulékukkal
eddig is segítették gyülekezetünket! Kérjük, hogy a gyülekezet-
hez tartozásuk anyagi kifejezésérõl ne feledkezzenek meg, hi-
szen egyházközségünket a gyülekezeti tagok önkéntes pénz-
adományaiból tartjuk fenn. Ki-ki anyagi helyzetétõl függõen, de
szívbõl, s mintegy Istennek adva áldozzon erre a célra. Aktív
dolgozók adójuk kétszer 1%-áról is rendelkezhetnek. Az elsõ
1%-ot a Magyarországi Evangélikus Egyház (0035), a másodi-
kat pl. az Erõs Vár Alapítvány részére is elküldhetik.



M árcius 28-án, szombaton reggel
nyolctól késõ délutánig együtt

volt egy szolgálatkész, szorgos csoport,
hogy mind a templomban, tanácsterem-
ben és a parókia udvarán tavaszi nagyta-
karítást végezzen.

Sajnos – mivel ez egy munkanap volt –
kevés fiatal, illetve aktív dolgozó jöhetett
el. Néhányan csak egy-két órát tudtak
ideszánni, mások egész nap kitartottak.

Nem kérdés, miért volt erre a mozgó-
sításra szükség. Bár ügyelünk a rendre és
az oltárdíszítõk is törekszenek a heten-
kénti takarításra, mégis kell ez a komoly
akció. A nagy belmagasságú terekben a

pókhálók magasan vannak, így a por
könnyen megül a szinte megközelíthetet-
len helyeken. Újévtõl húsvétig zárva a
templomkapu, de ez nem gátolja meg a
koszt és faleveleket, hogy bejussanak.

Az udvar fái és növényzete pedig
egész éves elfoglaltságot adnak, s persze
rengeteg felesleges lomot is összegyûj-
tünk, amit ilyenkor ki kell selejtezni…

Húsvét, illetve az aratási hálaadás elõtt
(õsszel és tavasszal) összefogunk, és egy
vitathatatlanul hasznos és fárasztó, mégis
szép napot töltünk el. Együtt a szolgálat-
ban, együtt az asztal mellett. Másnap
együtt hallgatva Jézust. Mint egy nagy
család!

Mindenkinek hálás köszönet a fáradozá-
sáért!

LSK

A házad iránti féltõ szeretet…
… avagy tavaszi templomtakarítás

KÖNYVAJÁNLÓ

Hihetetlen mennyiségû energiát tu-
dunk befektetni egy-egy, a személyes
életünkkel kapcsolatos ünnep külsõ
körülményeinek biztosításába. A
meghívók színétõl az asztalokra he-
lyezendõ gyertyatartók típusáig mi
mindent át nem gondolunk ezerszer
is! De marad-e egyetlen percünk is ar-
ra, hogy a lelkünk mélyén átérezzük
azt, ami minket érint? Lehet, hogy kül-
sõleg súlytalan, elárvult ünnep lett a
pünkösd, mégis azt a különleges lehe-
tõséget nyújtja, amelyben közel kerül-
het bármelyikünkhöz Isten szava és
cselekedete. A konfirmáció ünnepe is
átalakult mára, és nagyon kevesen ér-
zik át az erejét, ám benne az a pillanat
érkezik meg, amelyben korábbi ér-
dektelenségem érdeklõdéssé és ra-
gaszkodássá változhat. Korábban ma-
ximum pár lépést tettem óvatosan a
templombejárattól az oltár felé, mert
féltem, és idegen volt a mélység, most
ismerõsként lépegetek: megcsodá-
lom a keresztelõkövet és megsimoga-
tom a kancsót, amelybõl nagyon ré-
gen vagy néhány napja vizet öntöttek
a fejemre. Szívesen le is térdelnék,
hogy valaki megérintse áldó kezével a
fejemet. Mi is történt velem? Mi segí-
tett leginkább? Ki állt mellém, és lett
kiváló idegenvezetõmmé? A kérdé-
sekre képtelenség válaszolni. Olvas-
tam már néhány vallásos könyvet ko-
rábban is, de nem éreztem a hatást: a
tüzet, a mozgósítást. Mi történt most
másként? Nem tudom megmondani.
Annyi biztos csupán, hogy kitûnõ tol-
mács tanította, és megértettem, hogy
nem is olyan nehéz ez az idegennek
hitt vallásos nyelv. Türelmes útitárs
szegõdött mellém, mindig csak azt bi-
zonygatta, hogy fejlõdöm, és egyálta-
lán nem vagyok reménytelen eset. Ér-
dekes, hogy sohasem minõsített. Min-
dig kérdezett ugyan, de nagy türelem-
mel segített a feleleteket megtalálni.
Még a régi, sárguló konfirmációs káté
számozott kérdéseit is sorra vette,
bár eltért a megszokott sorrendtõl,
én mégis biztonságban éreztem ma-
gam mellette. Amit átéltem, az való-
ban csoda volt. Az én életem csodája.
Ebben a kötetben egyetlen utat já-
runk be: Jézus boldogmondásainak ti-
zenegy szavát. Megerõsítõ szavak
ezek, jólesõk is egyben. Megéreztetik:
nem vagyunk elfelejtett emberek. (A
könyv a Luther Kiadótól rendelhetõ.)

„Jelzõtûz”
Szerkesztette: Szabó Lajos
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Röviden…

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 órától .
• Kedd 13.00 óra: (csigapödrés, beszélgetés, alkalomzárás esti áhítattal).
• Péntek 18.00 óra: .
• Szombat 17.00 óra: , 19.00 óra: .
• A a hónap utolsó keddjén, 18.00 órakor találkozik.
• alsósoknak csütörtökönként 11.45-tõl az iskolában.
• Vasárnap 9.00 óra: a gyülekezet ifitermében .
• Péntek 15.00 óra: .
• kedden és pénteken 8.30–12.00 óráig.

gyülekezeti istentisztelet
német nyelvû

istentisztelet családi istentisztelet
Nõegylet

Bibliaiskola
„33-as Klub” – kis ifi „66-os Klub” – nagy ifi

diakóniai csoport
Hittanórák

„Vasárnapi iskola”
Fúvóskör

Hivatali órák

Ökumenikus imahét

Evangélikus bál

Január 3. hetében (január 18–25.) kö-
zött került sor az ökumenikus imahétre,
melyen a három történelmi egyház négy
gyülekezetének lelkészei szolgáltak ige-
hirdetéssel, és közösen imádkoztunk a
keresztyénség egységéért. Az ez évi ve-
zérige Ezékiel próféta könyvébõl szólt
hozzánk: [Ez
37,17]

Az idei imahét imádságos anyagának
elsõ változatát a Koreai Katolikus Püspö-
ki Konferencia képviselõinek egy cso-
portja és a Koreai Egyházak Nemzeti Ta-
nácsa készítette. „E nemzet fiai és leányai
naponta élik meg a félsziget, az ország, a
családok, a barátok, az egyházak és általá-
ban az összetartozók fájdalmas szétvá-
lasztottságát még akkor is, ha a nyílt el-
lenségeskedés légkörét mára már felolda-
ni látszik a megbékélés szándéka.”

Az imahét füzetében olvasható a
2007-ben, Nagyszebenben megtartott
III. Európai Ökumenikus Nagygyûlés
üzenete és ifjúsági nyilatkozata. „Imahe-
tünk megnyitója egyben ünnepélyes lezá-
rása a Biblia Évének. Nem zárul le azon-
ban, hanem új lendületet vehet a Biblia
évének alapigéje: »Boldog, aki olvassa!«
Ezt a boldogságot kívánjuk mindannyi-
uknak” – olvashatjuk az elõszóban, ame-
lyet Erdõ Péter bíboros és D. Szebik Imre
evangélikus püspök fogalmazott.

Az imanyolcadot elsõ alkalommal
1908-ban, az egyesült államokbeli Gray-
moorban Paul Wattson anglikán pap szer-
vezte meg, úgy választva a dátumot – ja-
nuár 18–25. –, hogy az imádságok egybe-
essenek Szent Péter székfoglalása és
Szent Pál megtérése ünnepével.

2009. február 21-én rendeztük meg az
Evangélikus Jótékonysági Bált, az Erõs
Vár Alapítvány megsegítésére. Az est el-
sõ fellépõ vendégmûvésze Ternai József
római katolikus kántor és hitoktató volt,
aki egyben a szegvári népdalkör vezetõje
is. A fiatalember teljes és sokoldalú életet
él, vaksága ellenére. Alapítványunk fel-
adatvállalásának megfelelõen az idei év-
ben õ szólt életérõl és hitérõl – igen hite-
lesen. A mulatságot öt gimnazista pár
táncbemutatója nyitotta meg. A tombo-
lahúzás elõtt Károlyfalvi Krisztina ének-

„Legyenek eggyé kezedben.”

mûvész musicalekbõl válogatott és adott
át számunkra egy csokorra való dalt.

Tisztelettel köszönjük az esten részt-
vevõk adományait, s azokét, akik tombo-
latárggyal, jó szándékú felajánlással hoz-
zájárultak alapítványunk mûködéséhez!
Összes bevételünk: 155 000 Ft és 20 000
Ft felajánlás. Isten áldása legyen az ada-
kozókon és az adomány felhasználásán!

Február 22-én, vasárnap délután vi-
dám vendégsereg töltötte meg a tanács-
termet. A jelmezes fiatalok és gyerekek
nemcsak maskarájukat mutatták meg az
érkezõknek, hanem Istent dicsérõ éne-
kükkel is köszöntötték õket. A mutoga-
tással kísért ének az alkalomhoz illõ volt:

Jó beszélgetések, örömteli hangulat
jellemezték ezt a délutánt. Szülõk, kis-
gyerekek, idõsek, családok, fiatalok nagy-
családként voltunk együtt Jézus közössé-
gében. Az alkalom sikerességét igazolja,
hogy sokan már újra várnak egy ilyen
kedves, családias gyülekezeti programot.

Március elsõ péntekén Mezõberény-
ben is összegyûltünk egy közös imaalka-
lomra. Ebben az évben a mi egyházközsé-
günk volt a házigazda. A mostani imanap
során Pápua Új-Guineába utaztunk el
képzeletben. A távoli szigetország Ke-
resztyén Nõbizottsága állította össze

imafüzetünket, a képes diabemutatót, de
küldtek egy zenei válogatást és legfonto-
sabb receptjeiket is megosztották velünk.
Képeik, szavaik, énekeik segítségével
megismerhettük kultúrájukat, múltjukat,
jelenük problémáit, mindazt, amiért imá-
ikat megfogalmazzák. Mintegy negyve-
nen vettünk részt ezen a színes, mély lel-
kiségrõl tanúskodó alkalmon.

Március 22-én Nagy Zoltán békéscsa-
ba–erzsébethelyi evangélikus lelkész volt
a vendégünk. A jaminai gyülekezetbe
szeptemberben beiktatott lelkipásztor
Gerhard Pálról, az énekszerzõ lelkészrõl
tartott elõadást. Nemcsak a több mint
400 éve született nagy hatású német
énekprédikátort ismerhettük meg job-
ban, hanem a szolgálattevõt is, aki lel-
készfeleségével és három kisgyermekével
érkezett a közelmúltban megyénkbe.

Farsangi szeretetvendégség

Nõk Ökumenikus Világimanapja

Böjti szeretetvendégség

„Pillangó, ha lehetnék,
táncolnék, míg röpít a szél,
ha én lennék a cinege a fán,
dallal az Istent dicsérném,

Kishalként a tó fenekén,
a buborékokat vígan eregetném,
de gyermeked lettem,
köszönöm, Istenem én!”

Pünkösdvasárnapi
ünnepi programunk

• 10.00 óra: istentisztelet. Igét hirdet
Gáncs Péter püspök. A jubiláns
konfirmandusok megáldása;

• 12.00 óra: ebéd (Berény Szálló);
• 15.00 óra: a jubiláns

konfirmandusok találkozója.

Kulturális programok:
fórumbeszélgetés az egyházközség

közelmúltjáról; az egyházközség
családfakönyvét bemutatja a
Németországban élõ szerzõ,
Lédig Mihály; a Szela együttes
elõadása; gyermekprogram

(közremûködik a békési baptista
gyülekezet bábcsoportja)


