
Szeretettel köszöntöm a Kedves Olvasót! 
 
Gyermek és ifjúsági programjainkat tekintve sikeres évet tudhatunk magunk 
mögött. Ebben az évben is szeretnénk minél több gyermeket, fiatalt és az őket 
terelgető lelkészeket, hitoktatókat, gyülekezeti munkatársakat megszólítani a 
nekik szervezett programjainkkal! 
 
Hírlevelünkből tájékozódhatnak tervezett eseményeinkről, tudnivalókról, 
jelentkezési határidőkről. 
 
Kívánom, hogy minél többen éljünk ezekkel az egyházunk nyújtotta 
lehetőségekkel is! 
 
      Koltainé Somogyi Lilla 
      Gyermek és ifjúsági referens 

A 2016-os pályázaton elnyert összeg szakmai és pénzügyi elszámolásának határideje:  
 

A 2016. augusztus 31-ig lezárult projekteknek 2016. november 30. 

Az ezt követően lezárult projekteké 2017. március 10.!  
 

Kérünk mindenkit, hogy a honlapon  

(http://gyulmisz.lutheran.hu)  

megtalálható elszámolási űrlapot kitöltve, a bizonylatokat záradékolva és hitelesítve, 

valamint ,,A” és ,,B” kategória esetében jelenléti ívvel együtt 

küldje vissza postai úton. 

 

Elszámolási űrlapot igényelni is lehet a gyulmisz@lutheran.hu e-mail címen! 

 

Kérjük az elszámolási rend pontos betartását! 

Erős vár a mi Istenünk! 

Gyermek-és Ifjúsági pályázat 
elszámolása 

 Magyarországi Evangélikus Egyház 

Gyülekezeti és Missziói Osztály 
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/Az ÚR/ Betölti javaival életedet, megújul 
ifjúságod, mint a sasé. Zsoltár 103, 5  

 

„Az ifjúsági 

referens 

irodájában egy 

fényképekkel teli 

parafatábla 

tanúsítja, hogy 

gyülekezeti 

lelkészeink, 

hitoktatóink és az 

őket segítő 

szülők, 

egyháztagok 

közösséget 

erősítő nyári 

programokat 

kínáltak a 

fiatatoknak.” 

Öröm visszagondolni a mögöttünk lév  nyárra! A sok helyszínt összeadva több 

ezer fiatalt értünk el az örömhírrel! Mi minden valósult meg? Napközis 

táborok az alsósoknak, tematikus hetek a tizenéveseknek, kirándulások, 

csendesnapok. Egyesek a helyi adottságokat kihasználva - saját gyülekezetük 

épülésére is gondolva- otthon maradva táboroztak. Mások távolabbi 

táborhelyre utaztak, hogy megtapasztalják az összetartozás erejét, és 

kiszakadva a megszokottból megújuló hittel térjenek haza. Országos 

szervezésben Bonyhádon és Bánkon jöttek össze fiatalok, de a Szélrózsán is jó 

volt látni azt a generációt, amely egyre inkább átveszi a stafétát az 

id sebbekt l. Az ifjúsági referens irodájában egy fényképekkel teli parafatábla 

tanúsítja, hogy gyülekezeti lelkészeink, hitoktatóink és az ket segít  szül k, 

egyháztagok közösséget er sít  nyári programokat kínáltak a fiatatoknak. Ezek 

során a felszabadult légkörben barátságok szöv dtek, lehet ség nyílt lelki 

elmélyülésre, istendicsér  éneklésre, és rengeteg vidám perc adatott. Köszönet 

a segít knek, és hála Istennek mindezért! 

 

Nélkülözhetetlen az a szolgálat, amit csak egy apró kis gyermekcsoporttért, 

egy- egy fiatalért is megteszünk! De látjuk a hiányokat is, be kell vallani 

kudarcainkat. A mai tizenévesek nehezen motiválhatók. Az internetes játékok 

világa és a virtuális kapcsolattartás háttérbe szorítja a hagyományos 

közösségeket. Fiataljaink akár 8-9 órát is töltenek az iskolájukban, óriási 

szellemi terhelésnek vannak kitéve. Aki szórakozni szeretne, az bulizni megy. 

A mi megszokott ifióráink beszélget s világa a múlté. Újabb intellektuális 

kihívásra nem vágynak, sokkal inkább megért  közösségre, ahol hasznosnak 

érezhetik magukat, elfelejthetik a mindennapok szorítását. Mi pedig bár 

igyekszünk elérni ket, mégsem érünk el náluk áttörést. Mit tegyünk? Hiszen 

felel sek vagyunk értük! 
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szintén be kell valljuk, hogy a mostani korosztályhoz más utak vezetnek. 

Fiataljaink aktív gyülekezeti tagságra vágynak. Err l szól szolgálatkészségük 

is, amit sok helyen tapasztaltunk a múlt héten a „ 72 óra kompromisszum 

nélkül” országos akció során, de persze számtalan más esetben is.  

 

Jöv  évi szakmai tervünkben hangsúlyos az ifjúságot érint  szolgálatunk 

módszertani meger sítése, azaz lelkészek, ifjúsági vezet k szakmai 

felkészítése. Erre adhatnak biztos hátteret konferenciák, továbbképzések, 

külföldi tanulmányutak. Testvéregyházaink jó gyakorlatait mi is 

meghonosíthatjuk. Emellett olyan kiadványokat, eszközöket szeretnénk 

rendelkezésre bocsátani, amik megkönnyítik a gyermekek és a fiatalok 

integrálását közösségeinkbe. A matricás album erre kiváló eszköz. 

 

A keresztyén könnyűzene már ötven éve része evangélikus egyházunk 

életének! De ezen a területen is szükség van a fejl désre, felkészít re, 

tanácsadásra. A zene nem csak közösségteremt , de ezen a területen lehet a 

leghamarabb szolgálattev vé egy fiatal: énekkel, hangszerrel egyaránt. 

 

A Gyülekezeti- és Missziói Osztály ifjúságért felel s referensei nem kész 

tervet nyújtanak át a jöv  évben sem, hiszen 

helyi adottságaink változók. Hanem 

segítséget szeretnének adni a lelkészek 

közösségteremt  szolgálatához.  

Élhetünk vele! 

 

Lázárné Skorka Katalin lelkész, GYIB elnök  

 

„Jövő évi 

szakmai 

tervünkben 

hangsúlyos az 

ifjúságot érintő 

szolgálatunk 

módszertani 

megerősítése.” 
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Programnaptár 
 

2016-17-es évi Gyermek és ifjúsági programok 

Szélrózsa utótalálkozó: február 18. 

Bábfesztivál: március 11. 

Hittanverseny helyi fordulók megírásának határideje: március 11. 

Hittanverseny kerületi iskolai: március 2ő. 

Hittanverseny egyházmegyei: április 1. 

Hittanverseny iskolai döntő: április 29. (Budapest) 

Hittanverseny gyülekezeti döntő: május 6. (Helyszín szervezés alatt) 

Ovis olimpia: május ő. 

Országos Ifjúsági Tábor: (Bánk) 

Országos Konfirmandus Tábor: június 26—július 1. (Bonyhád) 

Országos Zenei tábor: szervezés alatt 

Országos Családos tábor :június 27 - július 2. (Balatonszárszó) 

Matrica csere-bere 

Létrehoztunk egy Facebook oldalt, hogy megkönnyítsük a  

Pál apostol nyomában matricás albumhoz tartozó matricák cseréjét.   

Az oldal itt található:  

https://www.facebook.com/palapostolnyomaban 

Az oldal segítségével a matricákat itt egymás 

között tudjátok cserélni. 

További örömteli gyűjtögetést kívánunk! 
 

https://www.facebook.com/palapostolnyomaban
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Ezt mondta  

az Úr Pálról:  

„Választott 

eszközöm ő, 

hogy elvigye a 

nevemet a 

népek, a királyok 

és Izráel fiai elé.”  

8. Ovis Olimpia 

Téma:  Pál apostol élete 

Id pont: 2017ő március 11ő szombat  

Helyszín : szervezés alatt ,  a je lentkező csoportok számától 

függően alakul  

 

A feszt ivá lon saját kézzel készített bábokkal lehet 

szerepeln i .   

Az előadandó jelenetek időtartama lehetőleg 10perc körül 

legyen. 

 

JELENTKEZÉSI HATÁRID :  

2016ő december 2ő Péntek  

 

Jelentkezni a következő e -mail címen lehet :  

gyulmisz@lutheran.hu  

Id pont: 2017ő május 5ő péntek 

Jelentkezési határid : 2017ő január 31ő kedd 

 

Az eseményt minden óvoda saját helyszínén szervezi meg és 

bonyolítja le, erre a feladatokat idejében megküldjük. 

 

Evangélikus fenntartású óvodáinkon kívül várjuk azon óvodák 

jelentkezését is, ahol lelkészeink és hitoktatóink több 

csoportban is hittan foglalkozást tartanak, és szívesen 

közvetítenék az óvoda felé ezt a programunkat! 
 

Jelentkezni a következő e -mail címen lehet :  

gyulmisz@lutheran.hu  

XV. Országos Evangélikus Bábfesztivál 

„Minden gyermek 

üzenet az 

emberiség 

számára: Isten 

szeret bennünket. 

Gyermeket 

nevelni – Istennel 

való találkozás” 

Böjte Csaba.  
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XXVI. Országos Evangélikus Hitanverseny  

Mottó: Ezt mondta az Úr Pálról:  

„Választott eszközöm ő, hogy elvigye a nevemet a népek, a királyok és Izráel fiai elé.”  

 

Szeretettel hirdetjük a következ  év hittanversenyének kiírását!  
 
Továbbra is négy korosztá lyban várjuk a csapatokat: 1 -2. osztá ly, 3 -4. osztá ly. 5 -6 . 
osztá ly, 7 -8. osztá ly.  
 A gyülekezetek és az egyházi iskolák csapata i i l l . azok az iskolák, ahol het i  
két órában tanul ják a hittant , az e lmúlt  évekhez hasonlóan külön ér tékelve 
versenyeznek, be leér tve a döntőt is . Változás azonban, az e lőző évhez képest , hogy 
sokak kérésére a kerületi  és  egyházmegyei fordulót ismét külön és  másik napon is 
rendezzük! Az iskolák kerület i  fordulójának lebonyolításában az iskola le lkészek, az  
eg yházmeg ye i  fordu ló  lebonyo l í tá sában  ped ig  a  ka teche t ika i  fe le lősok 
közreműködésére számítok!  
 
Egy gyülekezet , i l letve iskola egy korosztá lyból egy négyfős csapatot küldhet a  
megyei/  kerületi  fordulóra. Kérjük , a csapatok összeál l í tásánál mindenki törekedjék 
arra , hogy kerül jenek bele gyerekek mind a két megje lölt  gyülekezet i/ iskola i  
osztá lyból . Négy elsős gyermek például  könnyen hátrányba kerülhet a  verseny 
során.  
Kérjük továbbá, hogy ahol het i  két tanórában tanul ják a gyermekek a h ittant NE 
gyülekezet i csapatként versenyezzenek, mert így a gyülekezetekből érkező, het i egy 
órában hittant tanuló g yermekek rosszabb esé lyekkel indulnak a  hi ttanversenyen.  

 

2017ő január 31 - ig várjuk azoktól a jelentkezést, akik házi fordulót is 
rendeznek, és t lünk szeretnének feladatsorokat kérniő Akik nem 
szerveznek házi fordulót, de örülnének a feladatsoroknak, k is eddig a 
dátumig jelentkezzenek, hogy elküldhessük gyakorlófeladatnak a 
kidolgozott lapokat.  

 

FORDULÓK  

Az els  (házi) fordulót  2017ő március 11 - ig, szombatig kell  lebonyolítaniő  
Ez a gyülekezeti/ iskola i forduló egyéni  sz intfelmérő jel legű , amelyen a gyakorlás 
mellett  kivá laszthat ják a  megyei/terü leti  versenyre továbbjutó versenyzőket . A 
második forduló nevezéseit  a továbbjutó gyerekek és felkészí tő tanáruk nevével  a  
gyulmisz@lutheran.hu  e-mail  c ímen 2017ő március 14 -ig  várjuk.  
 

A második forduló  id pontjai: 2017ő március 25ő, szombat ISKOLAI 
KERÜLETI; 2017ő ápril is  1ő szombat EGYHÁZMEGYEIő Helyszínek: a 
területileg i l letékes gyülekezetek egyházmegyénként, ahol biztatjuk a 
helyi rendez ket, hogy szervezzenek a hittanverseny köré egy 
egyházmegyei gyereknapot/alkotónapotő Il letve a kerület egyik iskolájaő  

Ezen a megyei/ terület i  versenyen a csapatok korosztá lyok szerint  „mérkőznek” meg 
egymással (azaz a fenti  ki írás a lapján egy -egy gyülekezet vagy iskola egy 
korosztá lyba egy -egy csapatot küldhet) .  
Az országos fordulóba pedig  korosztá lyonként az intézmények versenyéből a 
terület i  verseny 1 -2. he lyezettje jut , i l l . az egyházmegyei versenyek 1. helyezettje i . A 
továbbjutók nevezéseit  a gyulmisz@lutheran.hu  e-mail  c ímen 2017ő ápril is 4 -ig 
várjuk. A továbbítandó adatlap e lérhető lesz honlapunkon, i l letve kérésre elkü ldjük!  

mailto:gyulmisz@lutheran.hu
mailto:gyulmisz@lutheran.hu
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Országos forduló:  
Iskolai: 2017ő ápril is 29ő szombat, helyszín: Budapest  

Gyülekezeti: 2017ő május 6ő szombat, helyszín: szervezés alatt  

Többetek kérése vo lt , hogy a döntő ne kétnapos legyen, mert nehézkes megoldani , 
ahol a lsósokat és  felsősöket is  k ísérne a lelkész vagy hitoktató . Ennek a kéréseteknek 
eleget téve egy napon versenyeznek déle lőtt  az a lsósok, délután a  fe lsősök. A éppen 
nem versenyző csapatoknak pedig k ísérő programokkal kedveskedünk, ahová 
szeretette l  várjuk a  döntőbe nem jutott csapatokat és  felkészítő iket is !  

 
Textusok a Magyar Bibliatársulat Újfordítású Bibliájából (1990) 

 
Az igeszakaszok megtalálhatók a Hírlevél mellett csatolva, vagy a gyumisz@lutheranőhu e-mail 

címen kérhet kő 
 

Szeretettel kívánnak áldott felkészülést a szervez k! 
 
 

1-2ő osztály (12 szöveg) 
1) Saul  megtérése (9 ,1 -20) 

2) A Szent lélek elh ív ja Barnabást és Pált  (13,2 -3)  

3) Pál  meggyógyít egy sántát L isztrában (14,8 -10)  

4) Pált  megkövezik , de életben marad (14,19 -20)  

5) Pál  Fi l ipp iben (16,11 -40) 

6) Pál  Korinthusban (18,1 -4)  

7) Pál  tanítása E fezusban (19,8 -12) 

8) Pál  prédikál  Tróászban, Eutikhosz (20,7 -12) 

9) Pált  megkötözik (21,27 -34)  

10) Pá lt  Rómába v isz ik . (27 ,1 -2)  

11) Pá l tanácsa el lenére továbbhajóznak (27,9 -26) 

12) Hajótörés és megmenekülés (27,27 -44) 

 

3-4ő osztály (16 szöveg) 
1) Saul  megtérése (9 ,1 -20)  

2) A Szent lélek elh ív ja Barnabást és Pált  (13,2 -3)  

3) Pál  e lső missziói  út jára indul , Barnabás és Pál Cipruson (13,4 -12)  

4) Pál  meggyógyít egy sántát L isztrában (14,8 -18)  

5) Pált  megkövezik , de életben marad (14,19 -20)  

6) Pál  második missziói  út ja , Barnabás külön útra indul  (15 ,36 -41)  

7) Pál  Fi l ipp iben (16,11 -40)  

8) Pál  Korinthusban (18,1 -4)  

9) Pál  tanítása E fezusban (19,8 -12)  

10) Pá l prédikál  Tróászban, Eutikhosz (20,7 -12)  

11) Pá lt  megkötözik (21,27 -34)  

12) Pá lt  Rómába v isz ik (27,1 -8)  

13) Pá l tanácsa el lenére továbbhajóznak (27,9 -26)  

14) Hajótörés és megmenekülés (27,27 -44)  

15) Pá l Málta sz igetén (28,1 -10)  

16) Pá l kétév i fogsága Rómában (28,11.16.30 -31)  
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5-6ő osztály (19 szöveg) 
1) Sau l  megtérése (9 ,1 -30)  

2) A Szent lé lek e lh ív ja  Barnabást  és Pál t  (13 ,1 -3 )  

3) Pá l  e l ső  missz ió i  út jára indu l , Barnabás  és  Pál  Cipruson (13 ,4 -12)  

4) Pá l  meggyógy ít  egy sántát  L i sztrában  (14,8 -18)  

5) Pá lt  megkövez ik , de  é letben marad (14 ,19 -20)  

6) Pá l  második  missz ió i  út ja , Barnabás  külön útra indul  (15 ,36 -41)  

7) Pá l  F i l ipp iben (16 ,11 -40) 

8) Pá l  Kor inthusban  (18 ,1 -22)  

9) Kereszte lő J ános tan í tványai  E fezusban (19,1 -7)  

10) Pá l  t an ítása E fezusban (19,8 -12)  

11) Pá l  prédikál  Tróászban, Eut ikhosz  (20 ,7 -12)  

12) Pá lt  megkötöz ik  (21 ,27 -34)  

13) Összeesküvés  Pá l  e l len (23 ,12 -22)  

14) Pá lt  Rómába v isz ik . (27 ,1 -8)  

15) Pá l  t anácsa e l lenére továbbha józnak (27 ,9 -26)  

16) Hajótörés  és  megmenekülés (27,27 -44)  

17) Pá l  Mál ta  sz igetén (28,1 -10)  

18) Pá l  megérkez ik Rómába (28,11 -15)  

19) Pá l  kétév i  fogsága Rómában (28 ,16 .30 -31)  
 
7-8ő osztály (27 szöveg) 
1) Sau l  megtérése (9 ,1 -30)  

2) A Szent lé lek e lh ív ja  Barnabást  és Pál t  (13 ,1 -3 )  

3) Pá l  e l ső  missz ió i  út jára indu l , Barnabás  és  Pál  Cipruson (13 ,4 -12)  

4) Pá l  meggyógy ít  egy sántát  L i sztrában  (14,8 -18)  

5) Pá lt  megkövez ik , de  é letben marad (14 ,19 -20)  

6) Pá l  és  Barnabás  vi sszatér a sz ír ia i  Ant ioch iába (14,21 -28)  

7) V ita a pogánykeresztények körü lmeté lkedéséről (15,1 -5)   

8) Pá l  második  missz ió i  út ja , Barnabás  külön útra indul  (15 ,36 -41)  

9) Pá l  F i l ipp iben (16 ,11 -40) 

10) Pá l  Athénban (17 ,16 -21)  

11) Pá l  beszéde az Areopágoszon (17,22 -34)  

12) Pá l  Kor inthusban  (18,1 -22)  

13) Kereszte lő J ános tan ítványa i  E fezusban (19 ,1 -7)  

14) Pá l  t an ítása E fezusban (19,8 -12)  

15) Pá l  prédikál  Tróászban, Eut ikhosz  (20 ,7 -12)  

16) Pá lt  megkötöz ik  (21 ,27 -34)  

17) Összeesküvés  Pá l  e l len (23 ,12 -22)  

18) Pá lt  Cézáreába szál l í t j ák (23,23 -35)  

19) Fesztusz  Jeruzsá lemben (25 ,1 -5)   

20) Pá l  a  császárhoz  fe l lebbez (25 ,6 -12)  

21) Pá lt  Rómába v isz ik  (27,1 -8)  

22) Pá l  t anácsa e l lenére továbbha józnak (27 ,9 -26)  

23) Hajótörés  és  megmenekülés (27,27 -44)  

24) Pá l  Mál ta  sz igetén (28,1 -10)  

25) Pá l  megérkez ik Rómába (28,11 -15)  

26) Pá l  és  a római zs idók (28 ,16 -28)   

27) Pá l  kétév i  fogsága Rómában (28 ,29 -31)  


