
edves Olvasó! Ez a lapszám megõrizendõ az esztendõ vé- zunk az évi rendszerességrõl, és az összeghatár minimumáról. K géig! Fogadja szeretettel mindenki ezt a rendhagyó Ha- „Mindenki úgy adjon, ahogyan elõre eldöntötte szívében, ne kedvetle-
rangszó újságot, melynek egyetlen célja van: gyülekezeti éle- nül vagy kényszerûségbõl, mert »a jókedvû adakozót szereti az Isten«”. 
tünkkel összefüggésben megadni a legfontosabb információkat. [2Kor 9,7]

1.) Értsétek meg, mi az Úr akarata: Ezért vannak mindenkor 4.) Agora, avagy a fejetlenség piaca: nézzük meg a lenti ké-
az igei alkalmak! Rövid kommentárral felsoroljuk az összes ter- pet jól. Chicagoban láttuk, egy lengyel mûvész alkotása, s ez a cí-
vezhetõ gyülekezeti alkalmat, hogy az olvasó testvérek számára me: AGORA! Görög szó, az Apostolok Cselekedetének 17. feje-
is tervezhetõ lehessen a hitéleti alkalmak látogatása. Az Úr aka- zetében olvashatunk arról, hogy Pál apostol az athéni agorán 
rata az ünnepnap megszentelése, de hangsúlyozzuk a heti alkal- (szellemi piacon) beszél és vitatkozik, és Isten igéjének fényében 
mak fontosságát is! Mert Istennek is, de önmagunknak is (lelki azt látja, hogy nagyon nagy a fejetlenség, vagyis az értelem nél-
élet, hitélet) tartozunk azzal, hogy az alkalmakat megbecsüljük! küli élet, merthogy a halál úgyis elnyel mindent. Ha valaminek 
„Ezért mondja: »Ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog a vége értelmetlen, akkor az eleje és a közepe is az. Nézzük meg 
neked a Krisztus.« Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek; ne esztelenül, jól a képet: AGORA, sok fej (gondolkodás) nélküli ember. Isten 
hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas idõt, mert az idõk gonoszak. igéje ettõl a fejetlenségtõl (értelmetlenségtõl) szeretne megóvni. 
Éppen azért: ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Azáltal, hogy szent rendje (bibliai, keresztyén etika) biztosítja 
Úr akarata.«” [Ef 5,14–17] földi életünk rendezettségét, és az evangélium üzenete (Krisz-

2.) Alapvetõ információk a szentségekkel kapcsolatosan: tus általi üdvösség) biztosítja egész létünk értelmét!
Evangélikus hitünk szerint összesen kettõ szentség van: a ke- Fejetlen emberek, vasból. Értelmetlen életek és mind ke-
resztség és az úrvacsora. A hitélethez a legszorosabb módon tar- mény, mint a vas! A vas gyorsan hevül, de azonnal kihûl. A rozs-
toznak hozzá a szentségi alkalmak, ám dilemmánkat is szüksé- da (halál) pedig elõbb-utóbb elemészti. A fejetlen emberek szo-
ges megosztanunk a gyülekezeti életért felelõsséggel tartozók- borparkját alaposan körüljártam. A fejetlen vasemberek nagy 
kal! Mindkét szentséget az Úr Jézus rendelte el üdvösségünk ér- piacán káosz, összevisszaság van – mindenki megy (ha mehet-
dekében! De élünk-e vele, vagy csak visszaélünk? Talán nem is ne) a maga útján. Itt-ott csoportosulások látszanak, mások ma-
élünk vele és általa? Pál gányosak. Egy közös vo-
apostol az 1Kor 11. fejeze- násuk van: a fejetlenség, 
te végén részletesen ír er- az értelmetlen élet.
rõl, és ezt a figyelmezte- A gyülekezeti alkal-
tést meg kell hallanunk: mainkon tálalt szent ige 
aki nem becsüli meg az úr ebben akar nekünk segí-
szent vacsoráját, az „vét- teni: ne fejetlen, értelmet-
kezik az Úr teste és vére len legyen az életünk, ha-
ellen.” „Ezért erõtlenek és nem megszentelten ál-
betegek közöttetek sokan, és dott, az örök cél felé hala-

dó, Krisztus kegyelmébõl!ezért halnak meg számosan.” 
Kérjük a Szentlélek Is-[1Kor 11,30]

ten megvilágosító ke-3.) Egyházfenntartói 
gyelmét, hogy hívó sza-járulékról, avagy gyüle-
vunk sokakhoz eljuthas-kezeti életünk anyagi for-
son, hogy megbecsülhes-rásairól is beszélnünk 
sék az igei alkalmakat, kell. Köszönettel is tarto-
ahol nemcsak a fejük, de a zunk sokaknak, azoknak, 
szívük is áldást kap!akik jó szívvel segítik a 

gyülekezeti életünket, de 
RIBÁR JÁNOSinformációval is tarto-

Evangéliumi üzenet mindenkinek
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Gyülekezeti életünk alkalmai

eresztyén idõszámítás szerint a hét a vasárnappal kezdõ- IstentiszteletK dik! Szombattal fejezõdik be, vasárnappal kezdõdik. Ez 10 órakor kezdõdik: „Tartsd meg a nyugalom napját, és szen-
Minden vasárnap egy kis húsvét! Rendszeres alkalmaink heten- teld meg azt, ahogyan megparancsolta neked Istened, az ÚR.” [5Móz 
te: 5,12] A tízparancsolat 3. parancsolata így hangzik: „Szenteld 

Vasárnaponként a nagytemplomban két istentisztelet van! meg az ünnepnapot!” Luther Márton, Kiskáté: „Istent félnünk és 
szeretnünk kell, hogy igéjét és az igehirdetést meg ne vessük, hanem 

Gyermek-istentisztelet szentnek tartsuk, örömest hallgassuk és tanuljuk.” Olyat nem állí-
Jézus ezt mondta: „Engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hoz- tunk, hogy az üdvösség miatt lenne kötelezõ az istentisztelet lá-

zám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa.” [Mt togatása, de az igaz, hogy ha valaki elkerüli, megveti Isten igéjét, 
19,14] Minden vasárnap 9 órakor van tehát gyermek-istentiszte- az istentiszteletet, eltékozolja az üdvösségét is.
let! Az aktuális sorozat címe a következõ két hónapra: „Mesél-
nek a tárgyak”. Az igehirdetés szolgálatát Deák László lelkész 
végzi, és a Sámuel csoport tagjai segítenek! S mindig van kéz- Úrvacsora
mûves foglalkozás is! Könnyen megjegyezhetõ, hogy évközben minden hónap elsõ 

A gyermek-istentiszteletek témái és szolgálatvégzõi: vasárnapján (kivéve, ha rendkívüli alkalom volt, pl. tanévnyi-
tó) ünnepeljük az úrvacsora szentségét. Helyesebb lenne, ha az 

• Szeptember 9. Lk 17,11–19. Tíz leprás meggyógyítása istentisztelet és az úrvacsora teljes egységben lennének egymás-
Tárgy: csengõ. (Rajzolt csengõ, mozaikkal díszítve.) sal, de egy rossz tradíciót, egy sajnálatosan téves helyzetet ne-
Bemutatja: Deák Gabriella héz megváltoztatni. Annak is örülünk, hogy az utóbbi idõben 

egy kicsit növekedett az úrvacsora szentségével élõk száma.
• Szeptember 16. Mt 6,24–34. Isten gondviselése A havonta egyszeri alkalmon kívül adventben és böjtben 

Tárgy: ruha. (Kivágott emberke öltöztetése.) minden vasárnap ünnepeljük ezt a szentséget, tehát amikor lila 
Bemutatja: Madarászné Jantos Szilvia az oltárterítõ (a lila a bûnbánat színe). Emellett minden nagyün-

nepen, egészen pontosan kifejezve, minden üdvtörténeti ünnep 
• Szeptember 23. Lk 7,11–17. Naini ifjú feltámasztása alkalmával: karácsonykor, húsvétkor, pünkösdkor!

Tárgy: zsebkendõ. (Csipke zsepi készítése.) Luther Márton mondta az oltári szentségrõl: „Joggal nevezik 
Bemutatja: Bacsúrné Nagy Ildikó ezt a szentséget a lélek eledelének, mert élteti és erõsíti az embert.”

Bõvítettük az úrvacsora szentségével való élés lehetõségét, 
• Szeptember 30. Lk 14,7–14. Fõhelyek válogatása, vendéglátás bevezettük, hogy szeptembertõl kezdõdõen a hónap minden 

Tárgy: asztal. (Rejtett kép színezése.) harmadik csütörtök esti istentiszteletén ünnepeljük az Úr szent 
Bemutatja: Palcsekné Józsa Szilvia vacsoráját, de itt istentiszteleti egységben! Ha valaki éppen nem 

készült az úrvacsora vételére, akkor a helyén ülve, csendben 
• Október 7. Mt 22,34–40. A nagy parancsolat együtt imádkozik a többiekkel, testvéri közösségben!

Tárgy: házi áldás. (Szövegszínezés, keretkészítés.)
Bemutatja: Siposné Szabó Ildikó

Reggeli áhítatok
• Október 14. Mt 9,1–8. Jézus meggyógyítja a bénát Nem csak munkatársaknak!

Tárgy: ágy. (Eszközök: gyufaskatulya, meggymag, Minden kedden és pénteken reggel 8 órától a gyülekezeti te-
fityula.) remben kb. 20 perces áhítat. Az „Útmutató a Biblia rendszeres 
Bemutatja: Székácsné Garai Tímea olvasásához” alapján szól hozzánk Isten igéje. Ezen az alkalmon 

leginkább a munkatársak vesznek részt, de nyitottak vagyunk 
• Október 21. Mt 22,1–14. Királyi menyegzõ az egész gyülekezet felé, bárkit szívesen látunk. Mellesleg a hit-

Tárgy: meghívó. (Meghívó írása.) élethez hozzátartozik a reggeli és az esti elcsendesedés (igeolva-
Bemutatja: Lukács Ágnes sás, számvetés, imádság).

• Október 28. Jn 4,46b–54. Jézus meggyógyítja a kapernaumi 
tisztviselõ gyermekét Fénysugár Nyugdíjas Egyesület
Tárgy: óra. (Sajtos dobozból óra készítése.) Áhítat, bibliaóra, istentisztelet kedden és csütörtökön
Bemutatja: Kovácsné Misurda Ilona Klubunk hivatalosan, bejegyezve mûködik tovább „Egye-

sület” néven, Koszorús Oszkárné Hajnalka vezetésével. Minden 
• November 4. Összefoglalás, vetélkedõ kedden és csütörtökön 14 órától nyitva áll a gyülekezeti ház aj-

Deák László lelkész szervezi, vezeti és kihirdetésre kerül taja. A hetes lelkész minden kedden 16 órai kezdettel áhítatot, 
a következõ sorozat (októberi számunkban tervezzük bibliaórát tart ebben a közösségben, amely alkalomra szeretettel 
közzé tenni). várnak bárkit, aki ilyen „kora délután” megoldhatja a részvételt. 

Jó dolog közösségben lenni, testvéri közösségben pedig különö-
Kedves történet, hogy az alkalmakon a gyermekek Luther- sen! Az Egyesület ökumenikusan nyitott, minden jó szándékú 

rózsával díszített dénárt (!) kapnak, amit szorgalmasan gyûjtö- testvérünket vagy felebarátunkat szívesen látjuk, de természe-
gethetnek, és karácsonykor – dénárvásár keretében – ajándé- tesen hivatalosan elfogadott szabályrendeletünk van!
kokra cserélhetik be. Ennek helyszíne az iskolánkban lesz az ad- Elõzetes: 2008 tavaszán ünnepi istentiszteleten adunk hálát 
venti gyermekdélutánon, december 15-én, szombaton. Sokféle azért, hogy nyugdíjas klubunk hivatalosan bejegyzett egyesü-
meglepetést lehet majd vásárolni! letté lett.
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vettük, hogy többen ún. vezetõképzõ táborban vettek részt a Istentisztelet csütörtök esténként
Gyülekezeti termünkben minden csütörtök este (nyáron 18 nyáron, és vannak teológusdiákjaink, számítunk az õ szolgála-

órai kezdettel, télen 17 órakor) istentiszteletre kerül sor a D jel- taikra is. A vezetõi csapat fontos küldetése a 14–24 éves fia-
zésû (énekeskönyv 26. oldalán található) liturgia rendje szerint. talok összefogása. Kialakítottunk egy munkatervet is. Külön 
Alapige általában az Útmutatóban található, a folyamatos bib- öröm, hogy az egyik lakásból egy ifjúsági centrum jöhetett lét-
liaolvasást elõsegítõ igeszakasz. re, így már az új helyen várunk mindenkit szombatonként.

Szeretetteljes javaslat: ha valaki – rajta kívülálló ok miatt – 
nem tudta a vasárnapot, az ünnepnapot Isten 3. parancsolata Az ifjúsági órák rendje:
szerint megszentelni, szeretettel javasoljuk, hogy lelke egészsé- 18.15-kor kezdés: ezt szeretettel, de szigorúan vesszük, meg 
ge érdekében vegyen részt a csütörtöki istentiszteleten. kell tisztelnünk egymást azzal, hogy pontosan érkezünk. Az 

Itt is közzé tesszük, hogy a hónap minden harmadik csütör- egész alkalom komolysága veszélybe kerül, ha össze-vissza 
tök estéjén istentiszteletünk úrvacsorai istentisztelet. Tanul- szállingóznak be az emberek. De ha valaki okkal késik, attól 
nunk kell a szentségeket megbecsülni sokkal jobban! még szeretettel hívjuk és várjuk!

Éneklés: sok új dalt fogunk tanulni, reménység szerint ezek 
még lendületesebbé teszik az éneklést. Ezen túl igyekszünk egy-
re több hangszert is bevonni a zenélésbe.Bibliaóra és imaközösség

Kétszer is egy héten Játék: Külön felelõsei van ennek a területnek – nagyobb részt 
Az egyik bibliaórai lehetõség keddenként a Nyugdíjas Egye- vezetõképzõn részt vettek feladata ez – de bárkinek az elfogad-

ható ötletére számítunk!sület 16 órakor kezdõdõ áhítatán van, ahol az Egyesület tagjai-
val beszélgetünk az igérõl, a másik lehetõség pedig csütörtö- Imakörök: Minden alkalommal véletlenszerûen kialakítunk 

háromfõs csoportokat, akik néhány percnyi beszélgetés után könként van, mint régebben is volt, hogy az istentisztelet után 
imádkoznak egymásért. Természetesen nem kötelezõ minden-beszélgetünk az igérõl, igehirdetésrõl, és ekkor közös imádság-
kinek hangosan imádkozni, lehet csendben is az Isten elé vinni a gal fejezzük be az együttlétet. Mindig a hetes lelkész az alkal-
barátainkat.mak felelõse. Csütörtökön imaközösséggel zárul az alkalom!

Kiselõadás: Egy sorozat indul: „Világvallások, felekezetek, kis-
egyházak, szekták” címmel. Itt az elõadók az ifjúságból kerülnek 
ki, azok közül, aki vállalják, hogy 10 percben ismertetik az adott Fiatalok a Biblia körül
vallási közösség életét.Ifjúsági bibliaóra

Új helyen, minden szombaton 18 órai kezdettel, tartjuk a Ének, beszélgetés: Ezt az ifjúsági órán jelen levõ lelkész ve-
Gyõry Vilmos tér üzletei feletti saroklakásban, amit maguk a zeti. Õ hozza a témát is, ami lehet az elõadáshoz kapcsolódó – pl. 
fiatalok rendeztek be saját céljukra és örömükre. A résztvevõk annak átbeszélése, hogy miként viszonyul evangélikus hitünk 
életkora: 13-14 éves kortól kezdve addig, amíg valaki fiatalnak az adott valláshoz – de lehet más téma is.
érzi magát, mindenkit szívesen látunk, Deák László lelkész által Legvégül ének, áhítat és imádság! Másnap, vasárnap min-
kialakított rend szerint. Kérés a pontos kezdés! Azt is örömmel denkit szeretettel hívunk, várunk 10 órakor az istentiszteletre!

TEMPLOMI HANGOSÍTÁS újítani a nagyothallók padját, amely sok évvel ezelõtt 
mûködött, de csak alig egy-két igehallgató vette azt 

Több panasz érkezett amiatt, hogy egy bizonyos igénybe.
életkor után nehezen lehet hallani a lelkészeket, és A kérés tehát jogos, valóban meg kell találni a 
többen kérik a templomhangosítás korszerûsítését. legjobb megoldást!
Levélben beadvány is érkezett a presbitériumhoz, 
hogy alakítsuk ki a templomban azt, hogy lehessen 
hallani az igehirdetést a nehezen hallók számára is. HANGOSÍTÁS A GYÕRY-TEREMBEN
Részlet az idén szeptember 11-én kelt levélbõl:

„Nagyon sokszor nem értem, hogy mit Az orgona mögötti Gyõry-teremben játszósarok 
mond a lelkész. Ezért indítványozom, hogy is van a gyermekek részére, s egyre több gyermek 
szíveskedjenek ezt a problémát megoldani, marad ott szívesen a gyermek-istentisztelet után ját-
hogy a magamfajta embernek ne kelljen – szó szani. A szülõk számára a modern technika segítsé-
szerint – hegyezni a fülét, ha hallani szeretné gével a Gyõry-teremben is hallhatóvá tettük a temp-

lomi istentiszteletet, így a gyermeket megõrzõ szülõk az igét. Több, hozzám hasonló korú ember 
sem maradnak ki az igehirdetésbõl.mondta, hogy inkább otthon hallgatja az is-

Testvéri ajánlat: a szülõk az egészen kis gyerme-tentiszteletet, mert a rádiót közel tudja tenni a 
keikkel is részt tudnak venni az istentiszteleten, mert füléhez. Kérem a Tisztelt Presbitériumot, szí-
a Gyõry-teremben tökéletesen lehet hallani mindent. veskedjék megszívlelni a kérésemet.”
A szülõ a gyermekével van, aki a játszósarokban tölt-Két megoldást látunk: vagy teljes egészében mo-
heti az idõt, a szülõ felügyelete mellett, és közben dernizálnunk kell a templomhangosítást (több hang-
teljes egészében részese az istentiszteletnek is.falat kell elhelyezni a templomtérben), vagy fel kell 

„Hangoskodunk”
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Egyház Zenei Bizottságának munkájában, így énekeskönyvünk Püspök-helyettes és kerületi felügyelõ látogatása 
Orosházán szerkesztésében is.
Örömmel tájékoztatunk mindenkit, hogy Kelet- és Nyugat- Az október 14-én, vasárnap 18 órától tartandó grandiózus 

Békés gyülekezeteinek felügyelõi konferenciája miatt (szeptem- orgonakoncertre szeretettel hívunk mindenkit!
ber 29., szombat), Dr. Szabóné Mátrai Marianna püspök-helyet- Jegyeket ELÕVÉTELBEN az Evangélikus Egyházközség 
tes és Radosné Lengyel Anna kerületi felügyelõ szeptember 30- Lelkészi Hivatalában és Koszorús Oszkár könyvesboltjában 
án, vasárnap délelõtt aktív szolgálattal (igehirdetés és köszön- lehet vásárolni! Támogatói díj felnõtteknek 1200 Ft, diákoknak 
tés) vesznek részt 10 órakor kezdõdõ istentiszteletünkön. Láto- 300 Ft.
gatásuk megtisztelõ és örömteli. Annak is örülünk, hogy a püs-
pök-helyettes vállalta, hogy az Evangélikus Általános Iskola és 
Gimnázium igazgatótanácsának a tagjaként segítse az egyházi Nagyszénási ifjúsági tábor
oktatást városunkban. Így kerül sor október 1-jén, hétfõn egy Eddig 20 hely foglalt a nagyszénási táborban. A táborozás 
olyan igazgatótanácsi ülésre az iskolánkban, amelyen a mi ked- ideje Nagyszénáson október 20–23. között lesz. Nagyon örü-
ves vendégünk, Dr. Szabóné Mátrai Marianna is részt vesz, és lünk annak, hogy van érdeklõdés az alkalom iránt. Szeretettel 
így jobban megismerkedhet örömeinkkel és bánatainkkal. várjuk az újabb jelentkezõket! A szervezõ Deák László lelkész. A 

táborhoz szerény anyagi támogatást nyújt az egyházmegye is.

Egyházközségünk vendégei
2007. szeptember 30. és október 2. között Levente Péter elõ- Istentisztelet könnyûzenével

adómûvész-tanár, és Döbrentey Ildikó meseíró, az oktatási in- De nem csak a 20 éveseké a világ!
tézményeink pedagógusainak tartott továbbképzése mellett Minden hónapban egyszer, 18 órai kezdettel olyan istentisz-
gyermekmûsorokat is bemutatnak az alábbiak szerint: teletet szervezünk és tervezünk, ahol elsõsorban modern, gitá-

ros énekek adják az istentisztelet énekanyagát, és szívesen lá-
CSODÁS HÉTKÖZNAPOK – KACAGÓKONCERTEK tunk ezen alkalmakon olyan felnõtteket is, akik jó szívvel hall-

2007. október 1., hétfõ, 9.00 és 11.00 óra gatják és énekelik a modern énekeket is. Ezeket az istentisztele-
teket – amíg az idõjárás engedi – a templomban tartjuk, télen pe-

Égbõl pottyant vendégek: dig a Gyõry-teremben! Az elsõ könnyûzenei ifjúsági istentiszte-
DÖBRENTEY ILDIKÓ és LEVENTE PÉTER let a templomban szeptember 22-én, szombaton, 18.00 órakor 

lesz. Az istentisztelet után a fiatalok még közösségben marad-
Kacagó házigazdák: a közönség apraja-nagyja.

nak az ifjúsági lakásban, ahol további éneklésre, beszélgetésre Égbõl pottyant szerepjáték jelmezek, díszletek nélkül.
van lehetõség!Szárnyaló képzeletünk és játékos kedvünk mégis

Szeretettel várunk olyan jelentkezõket, akik szívesen segítenek pla-benépesíti a színpadot és a nézõteret egyaránt.
kátot és szórólapot szerkeszteni a gyülekezeti alkalmakra!

Helyszín: evangélikus gimnáziumunk díszterme
Belépõjegy ára: 350 Ft

Sámuel csoport
Az óvodásokat és általános iskolásokat a Sámuel csoport 

mozgatja. Ez a csapat eddig is nagyon jól mûködött, és a lendü-Fassang László, világhírû orgonamûvész koncertje 
let az új tagok érkezésével csak tovább nõtt. Nagy rendszerezést templomunkban

Fassang László orgonamûvészi diplomáját 1998-ban a buda- és takarítást tartottak a tagok, rengeteg eszköz és írószer került 
pesti Zeneakadémián szerezte, majd Párizsban tovább képezte elõ, ezeknek nagy hasznát fogjuk venni a jövõben. Feladatuk a 
magát, 2000-tõl pedig Japánban töltött egy esztendõt. 2002-ben vasárnaponkénti gyermek-istentiszteletek, az adventi és a hús-
a kanadai Calgaryban elnyerte az improvizáció aranymedálját, véti gyermeknapok és a nyári napközis tábor megszervezése.
2004-ben pedig neki ítélték oda a világ legjelentõsebb orgo-
naversenyének, a franciaországi Chartres-ben tartott verseny 
interpretációs nagydíját és közönségdíját. A spanyolországi San Evangélikus hittanórák iskolánkban, óvodánkban
Sebastian Zenemûvészeti Fõiskolán improvizációt tanít. Az önkormányzati iskolákban, óvodákban is törvény által 

Számos nagyszerû hangversenyt adott szerte Európában, de biztosított, alkotmányos jog a hittan-, hitoktatás lehetõsége. 
Japánban is (legutóbb szeptember 17-én Kawasakiban) és Evangélikus Egyházunk képviselõi igyekeztek, igyekeznek ezt 
Észak-Amerikában. 2006-ban Liszt Ferenc-díjat kapott, s Príma a lehetõséget újra felkínálni a szülõknek. Jelmondatunk: még 
Díjjal tüntették ki. egyetlen egy szülõ sem bánta meg, hogy ha a gyermeke megta-

Kötõdése Orosházához családi. Édesapja, Fassang Zoltán fu- nulta például azt a (4.) parancsolatot, hogy „tiszteld atyádat és 
volamûvész itt született városunkban, nagyapja – Fassang Ár- anyádat”. S az általános mûveltségnek is elengedhetetlen része 
pád (1912–2001) – zenepedagógus, karnagy, zeneszerzõ volt, és a Szentírás és a keresztyén kultúra ismerete. S az sem mellékes, 
1931–41 között a Zombai utcai evangélikus iskolában tanított, hogy a Krisztusba vetett hitnek vagy sajnálatos hiányának mi-
de kántori szolgálatot is végzett templomunkban, s ugyancsak lyen következményei vannak az örökkévalóság összefüggésé-
itt kötött házasságot Orbán Éva tanítónõvel. ben. A keresztyén etikára (erkölcsre) nagyon nagy szüksége len-

Késõbb Szarvason dolgozott, majd Sopron, Gyõr után a fõvá- ne az egész társadalomnak, és ennek legalapvetõbb elemeit az 
rosba kerülve harmóniumiskolát írt, és részt vett az Evangélikus óvodákban, általános iskolákban lehet megtanulni.

Õsztõl szilveszterig
Az elõttünk álló alkalmak, események
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Minden iskolában felajánlottuk az evangélikus hitoktatás le- Egyrészt hogy fizikai segítséget (ápolás, ebéd), másrészt hogy 
hetõségét. lelki segítséget kapjanak abban, hogy közelebb kerüljenek Jézus 

Az Evangélikus Általános Iskola és Gimnázium falai között Krisztushoz, mert nem mindegy, hogy szívünk utolsó dobbaná-
a hittan természetesen órarendi tantárgy, aminek megtanulan- sa után hol töltjük az örökkévalóságot.
dó anyaga van, amibõl ugyanúgy vizsgázni kell, mint bármely Az orosházi gyülekezetben egy szorosan egymásra épülõ 
más, egyéb tantárgyból. Felismerendõ, hogy különbség van az modellt szeretnénk megvalósítani, ahol a részfeladatok összes-
ismeret és az élõ hit között. Vagyis a hittannak az egyik része az sége egy komplex szolgáltatássá áll össze. Ennek három szolgá-
ismeret, a tudás átadása: bibliaismeret, egyházismeret, a keresz- lati ága van: 1.) idõskorúak nappali intézményi ellátása, 2.) házi 
tyén kultúra, illetve alapvetõ bibliai fogalmak ismerete. Egészen segítségnyújtás, 3.) szociális étkeztetés. Jelentõsen javítani tud-
más az élõ hit: élõ kapcsolat a feltámadott Úr Jézus Krisztussal – juk így a városban élõ idõs és nehéz helyzetben levõ emberek 
ezt egyedül a Szentlélek Isten adhatja meg nekünk. De a Bibliá- életminõségét. 
val, egyházzal, keresztyénséggel kapcsolatos ismeretet, tudást Jelenleg a gyülekezet vezetõsége meghozta a döntést és el-
illene megszereznie mindenkinek! kezdõdött a felkészülés a feladatra. Rendelkezésünkre áll egy 

gyülekezeti ház a város központjában (Thék Endre u. 2.), ezt kell 
az elõírásoknak megfelelõen átalakítani. Több ilyen intézményt 
is meglátogattunk és tapasztalatokat szereztünk. Felvettük a Felhívás a presbitérium és a képviselõ-testület 

számára kapcsolatot a Magyar Államkincstárral és igényünket bejelen-
Örömmel és reménységgel értesítjük ezúton is (volt már er- tettük a normatívára. 

rõl is egy levél augusztus végén) a presbitérium és az egyház- Az idõsek napközi otthonában 30 fõt tudunk majd fogadni, 
községi képviselõ-testület minden megválasztott és esküt tett akik számára rendszeres programokat, elõadásokat, filmvetíté-
tagját, hogy havonta egyszer, minden elsõ kedden 17 órai kez- seket, áhítatokat, kirándulásokat szervezünk. A napközi otthon-
dettel bibliaórát tartunk azok számára, akik Isten színe elõtt fe- ban – a lelkészek mellett – szakképzet klubvezetõ és kisegítõ 
lelõsséggel tartoznak ezért az egyházközségért. A bibliaóra kö- személyzet segíti az idõsek életét. Mindezeket a dolgokat a gyü-
veti a régi szerkezetet: elõadás, igehirdetés, aktuális gyülekezeti lekezet ingyen biztosítja a nyugdíjas klub tagjainak, fizetni csak 
vagy egyházi hírek, beszélgetés. az ebédért kell – igény szerint.

Az elsõ presbiteri és képviselõ-testületi összejövetelre októ- Ez a 2008 januárjától induló új szolgálat egy komplex szol-
ber 2-án, kedden, 17 órai kezdettel kerül sor, amikor közösen tu- gálat lesz, amelynek lényege, hogy segítséget nyújtunk idõsek-
datosítjuk a feladatokat. nek! Hétfõtõl szombatig 8 órától 16 óráig nyitva a napközi ott-

hon, ahol lehet beszélgetni, énekelni, ebédelni, mosni, fürdeni 
stb. Emellett két szakember otthonaikban ápolná a betegeket, 

Új zenekar alakult foglalkoznánk ebédszállítással is. Ezzel a központtal sok idõs 
FORRÁS néven Deák Gabriella kezdeményezésére megala- ember életlehetõségén tudunk majd javítani, és így tudjuk hir-

kult a gyülekezet új zenekara, s az alapító tagok között van Cse- detni az evangéliumot, valamint 5 embernek teremtünk munka-
hi József, Szõke Szabolcs és Buri Bianka. Augusztus 19-én, az helyet.
ünnepi istentiszteleten így négyesben már be is mutatkoztak. A FIGYELEM! Jelentkezni a napközi otthonba (30 fõ egyelõre a 
létszám azóta tovább bõvült, most hat fõ csatlakozott a lelkes felsõ határ) és a házi segítségnyújtás igénybevételére (10 fõ 
csapathoz: Bánki-Horváth György, Bánkiné Révész Adrienn, egyelõre a felsõ határ) a Lelkészi Hivatalban október elejétõl fo-
Kovács Viktor, Nagyné Györgyi Szilvia, Nagy Róbert, Révész lyamatosan lehet. Azok jelentkezését is várjuk, akik igényt tarta-
Rita. A könnyûzenei istentiszteletek zenei részét is biztosítják, nak az étel házhoz szállítására!
valamint két kiemelkedõ alkalomra készül a közösség.

Szeptember 21-én (az íráshoz képest jövõidõ, az olvasáshoz 
képest múlt) az óvodai koncert a dombon, valamint október 28- 230 éves a templomtornyunk

230 éves az orosházi evangélikus templomunk nagyon szép án, vasárnap, 17 órai kezdettel a „Semper reformari debet” cí-
barokk tornya, településünk jelképe, lelkek iránytûje, mutatója! mû, Gyõri Gábor egykori orosházi lelkész, jelenleg pesti esperes 
Ebbõl az alkalomból ünnepi istentiszteletre kerül sor október Orosházán alkotott darabját mutatják be, természetesen több 

énekes fiatal részvételével. Erre az alkalomra várjuk a szerzõt, 28-án, 10 órai kezdettel, amikor is Gáncs Péter, a Déli Kerület 
Gyõri Gábor esperes urat is. püspöke hirdeti Isten igéjét.

Technikus kerestetik: olyan hozzáértõ fiatal technikust kere- A Tolna megyei Zombáról menekült, vallásukhoz ragaszko-
sünk, aki szívesen bekapcsolódik ebbe a szolgálatba azzal, hogy dó honalapítók Orosházán is sokat szenvedtek attól, hogy az 
segít a koncertek elõtt mikrofonok, hangszerek összeszerelésé- evangélikusokat üldözték. 1744-es ideérkezésüktõl kezdve 
ben, utána szétszedésében. többször építettek fel engedély nélkül szerényebb templomot, 

A zenekar minden vasárnap délután tart próbát. szomszédságában egyszerû harangállvánnyal. Azonban a la-
kosság számának rohamos gyarapodása tágasabb templom épí-
tését tette szükségessé. Évtizedekig tartó kérelmezések után el-

Gyõri Vilmos Evangélikus Szeretetszolgálat sõként 1777-ben a templomtól különálló helyen torony építésére 
Az evangélikus gyülekezet több száz éve szolgál Orosházán, kaptak engedélyt. A torony építését mûvészi szinten valósítot-

s a lelkészek, gyülekezeti vezetõk mindig szem elõtt tartották az ták meg. Az õslakosok által hozott kisharangot a toronyban he-
egész város lelki életének gazdagítását, és az elesettek konkrét lyezték el, hogy hívogassa az evangélikusokat Isten házába. A 
támogatását. ma is álló templomunk építését csak 1786-ban kezdhették el, és 

A 21. században a mi feladatunk, hogy folytassuk ezt a tradí- késõbb épülhetett egybe a templom nyugati hajója és a torony, 
ciót. Ezért döntött a gyülekezet presbitériuma 2007. június 14-én amelynek továbbra is kívül van a bejárata.
arról, hogy a már jól mûködõ evangélikus Hajnal óvoda, a szép 
eredményeket elérõ Evangélikus Általános Iskola és Gimnázi-
um mellett, s az Ökumenikus Szeretetszolgálat által, de gyüle- Semper reformari debet
kezetünk egyik épületében mûködõ Családok Átmeneti Ottho- Állandóan reformációra van szükség
na mellett még egy területen igyekszik gazdagítani a város éle- Október 28-án, vasárnap, 17 órai kezdettel a reformáció ün-
tét! Segítenünk kell a városunkban élõ idõs és beteg embereken. nepének jegyében, a toronyépítõ õsök tiszteletére kerül sor a 
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Gyõri Gábor esperes komponálta mû elõadására. A torony an- Hûséggel a reformációhoz
nak idején a reformáció ünnepéhez kötõdött, és most pár nappal 1517. október 31-én óriási lelki fordulat következett be Euró-
a reformáció ünnepe elõtt a reformáció igazságát tanító darabot pa történetében, amikor Luther Márton a Szentlélek megvilágo-

sító kegyelmének köszönhetõen Szentírással a kezében felfe-adunk elõ. Luther eredeti mondata így teljes: Ecclaesiam semper 
dezte, hogy „egyedül a Krisztusba vetett hit által” van az üdvös-reformari debet! Az egyházat állandóan reformálni kell!
ségünk!

Evangélikus egyházunk õsi hagyománya, hogy bármilyen 
Rendszeres és rendkívüli alkalmak hétköznapi napra essen is az évforduló, azon a napon jövünk 
leánygyülekezeteinkben össze emlékezni a történetre, hálát adni Isten kegyelméért és 
Rendszeres alkalmak: kérni újra a Szentlélek kegyelmét. Az idén szerdára esik a refor-
• minden hétfõn bibliaóra Szentetornyán (páros héten a máció ünnepe, s annak ellenére, hogy munkanap, hívjuk a hi-

Petrilla családnál 17 órától,  páratlan héten Szabóné tükhöz hûséges testvéreket a délelõtti (10 órakor kezdõdõ) is-
Etelkánál 16.30-tól); tentiszteletre, valamint a délutáni emlékünnepre, amelyre az 

• minden vasárnap Szentetornyán 8.30-tól istentisztelet; idén 17 órától, a református templomban kerül sor. Ne felejtsük: 
• minden vasárnap Rákóczi-telepen 10.00 órától október 31.!

istentisztelet;
• minden vasárnap Kardoskúton 14.00 órától istentisztelet, 

Temetõi felhíváskivéve a hónap elsõ vasárnapján, mert akkor református 
A temetõkre vonatkozó hatályos törvény rendelkezései sze-istentisztelet van.

rint a sírhelyek érvényességi ideje 25 év. A lejárt és újra meg nem 
váltott sírhelyeket a lejáratot követõ év utolsó napja után felszá-Rendkívüli alkalmak:
moljuk. Tisztelettel kérjük mindazokat, akiknek hozzátartozói • 2007. október 7-én, vasárnap, Kardoskúton 14.00 órától 
az orosházi temetõkben nyugszanak, hogy szíveskedjenek a le-ökumenikus aratási hálaadó istentisztelet, amely után 
járt sírhelyeket újraváltani. Felvilágosítás hétköznap délelõtt szeretetvendégséget tartunk;
9–12 óra között: Evangélikus Egyházközség, Orosháza. Telefon: • 2007. november 3-án, szombaton, Szentetornyán zenés 
(68) 412-402.délután Lázár Attila gitármûvész szolgálatával, amely 

Orosháza Város Önkormányzatának 21/2000 (XI.25.) Ö.r. után szeretetvendégséget tartunk;
• 2007. december 25-én, Szentetornyán 8.30-tól számú rendeletének III. fejezet i.) pontja: „A temetkezési hely birto-

istentisztelet és a gyermekek karácsonya; kosa köteles a sírhely gondozását, gyomtalanítását rendszeresen elvé-
• 2007. december 25-én Rákóczi-telepen 10.00 órától gezni.”

istentisztelet és a gyermekek karácsonya;
• 2007. december 25-én Kardoskúton 14.00 órától 

Temetõben Isten igéjévelistentisztelet és a gyermekek karácsonya.
Még fontosabb felhívás!
Szeretettel tesszük közzé, hogy 2007. november 1-jén, csütör-

tökön, 14 órakor a felvégi, illetve ugyancsak 14 órai kezdettel az Diakóniai csoport
Továbbra is mûködik gyülekezetünk Diakóniai Csoportja alvégi temetõnkben temetõi istentiszteletre kerül sor. „Jézus ek-

Kovácsné Ildikó és Lázárné Marika vezetésével. Nagy segítség a kor ezt mondta neki: »Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énben-
lelkészek számára, hogy közremûködnek a látogatások meg- nem, ha meghal is, él.»” [Jn 11,25] Ez azért nagyon fontos felhívás, 
szervezésében, sok nyugdíjast, magányost, idõs testvért tarta- hogy bûnbánatra, megtérésre ösztökéljen bennünket, hiszen 
nak számon és látogatnak meg. A csoport tagjai minden hónap „mindnyájunknak leplezetlenül kell odaállnunk Krisztus ítélõszéke 
utolsó hétfõjén tartják megbeszélésüket. Legközelebb szeptem- elé, hogy mindenki megkapja, amit megérdemel, aszerint, amit e test-
ber 24-én, hétfõn, 16 órakor találkoznak, majd októberben 29-én, ben cselekedett: akár jót, akár gonoszat.” [2Kor 5,10] 
novemberben pedig 26-án.

Évfordulók
• Horémusz Pál evangélikus lelkész: 50 éve, 1957. november Országos evangelizáció lesz

Jézus mondja: „Én vagyok az út, az igazság és az élet.” [Jn 14, 6] 15-én hunyt el. 1907-ben szentelték lelkésszé, és 1911-tõl az oros-
A jeles alkalomra 2007. október 6-án, szombaton, 10 órától 16 házi harmadik lelkészi állást foglalta el, kisebb megszakítással 
óráig kerül sor Budapesten, a Deák téren. egészen 1953-as nyugdíjazásáig itt szolgált.

Az alkalom programja: • Harsányi Sándor evangélikus lelkész éppen 175 éve, 1832. 
december 8-án, Orosházán született, 1855-ben szentelték lel-• 9. 45 Éneklés
késszé, és 1862-tõl volt az orosházi evangélikus egyház tanítója, • 10.00 Köszöntõ (Gáncs Péter püspök)
majd 1879-tõl lelkésze, egészen 1900-ban bekövetkezett halálá-Evangelizáció 1. rész: ÚT (Sándor Frigyes)
ig.Evangelizáció 2. rész: IGAZSÁG (Smidéliusz Zoltán)

• 11.15 Csoportos beszélgetések, imaközösségek
• 12.30 Ebédszünet (az országos egyház szerény 

vendéglátást biztosít) Rendszeres alkalmaink a templom falain kívül
• Oktatási intézményeinkben heti rendszerességgel – hittan-• 14.00 Tanúságtétel (Budai Ilona Magyar Örökség és 

órák mellett – tartunk áhítatokat a pedagógusok, valamint a kis- Széchenyi-díjas népdalénekes, Dr. Csókay András 
és nagydiákok számára. Az áhítatok napja hétfõ és kedd, és eb-idegsebész)
ben a szolgálatban a református és a katolikus lelkészek is részt • 15.00 Evangelizáció 3. rész (úrvacsorával): ÉLET
vesznek.(Deák László orosházi lelkész)

• Óvodánkban is rendszeresen, hétfõnként vannak áhítatok • 15.45 Zárszó, áldás
az ott dolgozók számára, akik két csoportban vesznek részt az IGÉNY SZERINT BUSZT SZERVEZÜNK AZ EVANGELI-
alkalmakon. A kisgyermekeknek újra van lelkészi szolgálattal ZÁCIÓRA! Jelentkezni a Lelkészi Hivatalban lehet. Az útikölt-
végzett hittan, játékosan, örömet okozva.ség egy részét az egyházközség felvállalja!

• 
• 
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• Minden második hétfõ délután a Teréz u. 14-ben várnak keket bármelyik iskolából, hogy ismerkedjenek meg a keresz-
bennünket szeretettel és nyitott szívvel az ott lakó idõs testvé- tyén hittel, a legalapvetõbb tanításokkal. A konfirmációi oktatás 
rek. A részvétel nagyon kedvezõ, bár olykor kevesebben va- általában hetente egyszer van, általában szombat délelõttön-
gyunk (10-15 fõ), mert járványos idõszakban sok a beteg, más- ként, de ezt – a konfirmáló lelkésszel egyeztetve – más idõpont-
kor ennek a duplája a létszám. ra is át lehet tenni. A konfirmációi oktatás általában májusig tart, 

• Minden hónap elsõ csütörtök délutánján örömmel me- amikor nagyon szép, ünnepélyes istentiszteleten kerülhet sor 
gyünk az Ezüst fenyõ otthonba is, ahol szintén több mint 20 idõs elsõ alkalommal az Úr szent vacsorájának ünneplésére.
testvér van együtt egy-egy alkalommal. A felnõtt, már konfirmált gyülekezeti tagokat nagy szeretet-

tel kérjük egyrészt arra, hogy segítsenek abban, hogy a konfir-
mandus gyermekeket megtalálhassuk, és abban is, hogy imád-
kozó szeretettel, figyelemmel kísérjék a konfirmációi oktatást, Konfirmáció idén is

Szeretettel tesszük közzé, hogy október végétõl, november majd együtt ünnepeljék a fiatalokkal az Úr szent vacsoráját.
elejétõl megkezdjük a konfirmációi oktatást a 12–13 éves gyer- Ebben az esztendõben – 2007/2008 – Deák László lelkész 
mekek számára! Hívjuk, keressük, várjuk a 6. osztályos gyerme- szép feladata a konfirmáció.

• SZEPTEMBER 29-én, szombaton, 9 órai kezdettel a Kelet-Békési és a Nyugat-Békési Evangélikus Egyházmegye 
gyülekezeteinek felügyelõi, gondnokai tartanak konferenciát Orosházán a Déli Evangélikus Egyházkerület vezetõinek 
szervezésében. Elõadók Dr. Szabóné Mátrai Marianna püspök-helyettes, valamint Radosné Lengyel Anna kerületi felügyelõ, 
országos elnökhelyettes.

• Szeptember 29-én, szombaton, 15 órai kezdettel a püspök-helyettes és a kerületi felügyelõ látogatást tesznek a 
csanádapácai leánygyülekezetben, amelyet jelenleg Veres Ravai Réka, Medgyesegyházáról lát el lelkészi szolgálattal.

• Szeptember 30-án, vasárnap, 10 órai kezdettel igehirdetéssel szolgál Orosházán Dr. Szabóné Mátrai Marianna püspök-
helyettes, és köszönti a gyülekezetet Radosné Lengyel Anna kerületi felügyelõ.

• OKTÓBER 1-jén, hétfõn és 2-án, kedden Levente Péter és Döbrentey Ildikó elõadómûvészek vendégeskednek Orosházán. 
Hétfõn óvodai továbbképzés lesz, kedden pedig iskolai bemutatóóra, valamint délután továbbképzés.

• Október 2-án, kedden, 17 órai kezdettel évadnyitó presbiteri és képviselõ-testületi ülés, valamint ezzel megkezdõdik a 
havonta egyszer, szerdánként tartandó presbiteri és képviselõ-testületi bibliaórák téli sorozata.

• Október 6-án, szombaton, 9.45 órai kezdettel országos evangelizáció Budapesten, a Deák téri templomban (busz szervezés 
alatt).

• Október 14-én, vasárnap, 18 órai kezdettel Fassang László orgonamûvész koncertje templomunkban.
• Október 28-án, vasárnap, 10 órai kezdettel ünnepi hálaadó istentisztelet lesz 230 éves templomtornyunkért. Igét hirdet 

Gáncs Péter püspök.
• Október 28-án, vasárnap, 17 órai kezdettel a Forrás zenekar és énekkar elõadásában „Semper reformari debet” zenés darab 

elõadása. Vendégünk Gyõri Gábor esperes, a mû szerzõje.
• Október 31-én, szerdán, 10 órai kezdettel reformációi istentisztelet, 17 órakor reformációi emlékünnep a református 

templomban, a református gyülekezettel közösen.

• NOVEMBER 1-jén, csütörtökön, 14 órai kezdettel temetõi istentiszteletek a felvégi és az alvégi temetõben, a szokott helyen 
(ravatalozó).

• November 7-én, szerdán, presbiteri és képviselõ-testületi bibliaóra (emlékeztetõül írjuk ide is).
• November 11-én, vasárnap, 10 órai kezdettel istentiszteleten emlékezünk meg arról, hogy Luther Márton 1483. november 

10-én született Eislebenben, s másnap, azaz november 11-én keresztelték meg Mártonra.
• November 25-én, vasárnap az egyházi esztendõ utolsó vasárnapja.

• DECEMBER 2-án advent elsõ vasárnapja, ettõl kezdve minden alkalommal ünnepeljük az Úr szent vacsoráját.
• December 9-én, advent 2. vasárnapján vendégünk Pintér Károly ny. ev. lelkész, aki a Deák téri gyülekezet lelkésze volt. 

Ismert szektaszakértõ, aki elvállalta a délelõtti és a délutáni szolgálatot is, tehát ezen a vasárnapon 15 órai kezdettel 
SZERETETVENDÉGSÉG lesz a gyülekezeti teremben, advent jegyében, készülõdve a karácsonyra.

• December 24-én, hétfõn, Ádám és Éva napja, vagyis szenteste 15 órai kezdettel GYERMEKEK KARÁCSONYA a templomban, 
17 órai kezdettel istentisztelet, és 23.30-kor a Forrás Zenekar és az ifjúság betlehemes éjjele.

• December 25–26-án, kedden és szerdán, 10 órai kezdettel ünnepi istentisztelet az Úr szent vacsorájával.
• December 31-én, hétfõn, 17 órai kezdettel óévesti istentisztelet.

• 2008. JANUÁR 1-jén, kedden, 10  és 17 órai kezdettel istentisztelet és úrvacsora.

Isten áldása legyen minden alkalmunkon! Az itt fel nem sorolt, de ismert, megszokott alkalmakon is. És különösen könyörgünk az 
itt „rendkívülinek” nevezett alkalmainkért! Egyébként a legáldottabb és a legcsodálatosabb egyházi, gyülekezeti alkalom az, ami-
kor valóban Isten igéje szólal meg, és megszólítja lelkünket, és mi boldog fogékonysággal engedjük a szívünkbe Krisztus szerete-
tét, megváltó kegyelmét! S. D. G. – Soli Deo Gloria! – Egyedül Istené a dicsõség!

A RENDKÍVÜLI GYÜLEKEZETI ESEMÉNYEK
ÖSSZEFOGLALÓ KRONOLÓGIÁJA
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HARANGSZÓHARANGSZÓ
Kiadja: az Orosházi Evangélikus Egyházközség (5900 Orosháza, Thék E. u. 2.) · 
Felelõs kiadó: Ribár János lelkész, esperes és Koszorús Oszkár egyházmegyei fel-
ügyelõ · Tördelõszerkesztõ: Szatmári László   · Nyomtatás: Iniciale Bt., Orosháza

I. Törvény az egyház háztartásáról:
22.§ (1) Az egyházfenntartási hozzájárulás fizeté-

sének rendjére és mértékére az országos egyház köz-
gyûlése, illetve az egyházmegye közgyûlése ad aján-
lásokat.

(2) Az egyházközség – az ajánlások alapul vételé-
vel – maga határozza meg az egyházfenntartási hoz-
zájárulás mértékét, melynél figyelembe veszi tagjai-
nak jövedelmi és anyagi viszonyait.

(3) Az egyházközség az egyházfenntartói hozzá-
járulás mértékét évente köteles felülvizsgálni és aktu-
alizálni.

(4) Az egyházközség az egyházfenntartói hozzá-
járulást egyes tagjaival szemben méltányosságból, 
esetenkénti elbírálással mérsékelheti.

A Szentírásban TIZEDRÕL van szó, de mi azzal a szeretet-
teljes kéréssel fordulunk a gyülekezeti tagok, az egyház 
iránt nyitott szívû testvérek felé, hogy a BEVÉTELÜKNEK 
CSAK EGYETLEN EGY, AZAZ 1%-ÁT legyenek szívesek a 
gyülekezet számára felajánlani. Nem követelünk, ahogyan a 
törvényünk sugallja, hanem nagyon nagy szeretettel kérünk 
mindenkit erre. A lelkészeket ugyanis csak ebbõl a bevétel-
bõl tarthatjuk el! A bérlemények bevételét az épületek kar-
bantartására kell fordítanunk.

Egy példával érzékeltetjük az 1%-ot. Ha valakinek 50 
ezer Ft a havi bevétele, akkor az 1 esztendõben 600 ezer Ft. 
Ennek az 1%-a egy évre 6 ezer Ft, azaz havonta 500 Ft. Ter-
mészetesen megértéssel és a 22. §. (4) bekezdése értelmé-
ben méltányossággal kell kezelni ezt a kérdést, de mégis 
szeretettel hangsúlyozzuk, hogy amennyire lehetséges, 
amennyire nem a mindennapi kenyérrõl kell lemondani, ak-
kor igyekezzünk ezt az 1%-os kérést betartani. Köszönet és 
áldás azoknak, akik ezt eddig is megtették!

Még két bevételi forrása van az egyházközségnek: az is-
tentiszteleti offertórium, és az ún. adományok, alkalman-
ként. Ezért is köszönettel tartozunk mindenkinek! Legszíve-
sebben sohasem hoznánk szóba ezt a témát, s ennek a 
megoldását, de valamiképpen mégis kénytelenek vagyunk!

Egyházfenntartói járulék

!!
Harangszó újságunk következõ száma
írásokat, igehirdetéseket is tartalmaz,

és terveink szerint október közepén
jelenik meg, de legkésõbb október 21-én.

DSIDA JENÕ:
Egyszerû vers a kegyelemrõl

Csodákat próbáltam: 
arannyal, ezüsttel 
hivtam a népeket, 
jöjjenek énhozzám! 
Hiába, hiába,
az arany nem kellett, 
az ezüst nem kellett, 
nem jöttek énhozzám.

Elmondtam naponta 
tíz hegyibeszédet, 
gyönyörü szavakat, 
igézõ szavakat, 
hiába, hiába:
egy fül sem fülelte, 
egy szív sem szívelte 
a hegyibeszédet.

Tüzet is akartam 
rakni az erdõben: 
nyulacska ne fázzék, 
õzike ne fázzék, –
hiába, hiába! 
Gyujtófám kilobbant 
és a tûz nem akart 
gyúlni az erdõben.

... S egyszer csak maguktól 
gyûlnek az emberek, 
együgyû szavamtól  
sírásra fakadnak,
ránéznem alig kell
s a tûz is felszökken, –
az Ur áll mögöttem.
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