
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egy disszonáns akkord 
 

Az evangélikus egyházi zene legkiemelkedőbb alakja Johann Sebastian Bach. Talán 

legcsodálatosabb műve a Máté passió. Ebben van az a megrázó jelenet, amikor Pilátus fel-

veti a kérdést: „Kit bocsássak el, Jézust, vagy Barabbást?” A nép így felel: „Barabbást!” 

Bach ezt a pillanatot egyszerűen, de igen hatásos eszközzel jeleníti meg: a „Barabbás” szó-

ra disszonáns akkordot ír: egy szűkített hetes hangzatot. Ezzel fejezi ki azt, hogy a nép vá-

lasza megdöbbentő, váratlan és felháborító. Szokás itt arról is beszélni, hogy ugyanaz a 

tömeg követeli most Jézus halálát, amely virágvasárnap hozsannával köszöntötte…  

Ha az Írásba belemélyedünk, világos lesz, hogy a Barabbást kiáltó tömeg válasza va-

lójában nem a nép válasza. Végső soron nem a nép, nem is Pilátus, hanem Isten döntött… 

Jézus döntött úgy, hogy Barabbás, illetve minden ember helyébe lép. Átveszi, magára vál-

lalja az ítéletet. Így a hívő számára ez a megrázó pillanat az élet és a szabadulás pillanata 

lett! Az ítélet lesújtott, Jézus helyettünk vállalja a büntetést! 

Nincs szó vereségről, bukásról. Jézus nem tragikus hős, hanem áldozat, szabadító, 

Megváltó. Amikor Barabbás neve elhangzik, valójában Isten végtelen kegyelme tárul fel. 

Elfogadja, hogy Jézus helyünkbe lép. Átveszi, átvállalja azt, ami nekünk járna… Barabbás 

szabad, de ez valójában nem a gonoszság győzelme, hanem Isten kegyelmének csodálatos 

pillanata. 

Persze a disszonáns akkord azt is jelzi, hogy a természetes emberi ész mindezen meg-

botránkozik. Nem csoda, hiszen mindez csak hittel fogható fel. Hogy Jézus értem halt 

meg, ezt csak akkor tudom komolyan venni, ha az igét úgy veszem, mint személyesen ne-

kem szóló üzenetet. Isten megbékéltette magát a világgal. „Barabbást” – kiáltja a tömeg. 

Ez a döntés pillanata. Eldőlt, hogy megnyílik az út a kegyelem trónjához. Luther Márton is 

megértette ezt. Ezért volt a reformáció. Bach is hittel fogadta ezt, ezért szól egyházi zenéje 

újra meg újra a Megfeszítettről.  

Végül egy személyes kérdés: mit jelent nekünk ez a pillanat, mit jelent az a disszo-

náns akkord, amelyben egykor elhangzott a megdöbbentő válasz: „Barabbást?!” 

 

Gáncs Aladár: „Élő vízcseppek” című könyvéből 

X. évf. 04. szám 

2001. Húsvét 

 

 
Hát nem ezt kellett-e elszenvednie a Krisztus-

nak, és így megdicsőülnie?            /Lukács 24,26./ 

ÁLDOTT HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK ! 
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„ Meg kell írni ezt a jövő nemzedéknek,  

 hogy dicsérje az Urat az újjáteremtett nép.” 

(Zsolt.102,19)  
 

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK RÖVID TÖRTÉNETE 
 

Cikksorozatunkat azzal a szándékkal indítottuk útjára, hogy megismerjük 

gyökereinket, okuljunk őseink példájából, erőt merítsünk küzdelmeikből mai ne-

hézségeink legyőzéséhez. Az az Isten, aki nem hagyta sorsukra őket, nem válto-

zott, kész minket is segíteni, ha hittel és gyermeki bizalommal fordulunk hozzá, 

gyülekezetünk jelenlegi gondjaiban. 
 

3. rész  
 

Harc az evangélikus vallás gyakorlásáért 
 

Az előző részekből megtudtuk, hogy Békés megyéből a tót származású, evan-

gélikus hitű telepesek 1753. nyarán Károlyi Ferenc gróf hívására, a szabad vallás-

gyakorlás ígéretével érkeztek Nyíregyházára. 

Vandlik Márton csabai lelkipásztor tudomást szerzett az áttelepülésről, és 

nyilván arra gondolt, hogy ahol nyáj van, ott pásztornak is lenni kell. Tény az, 

hogy levélben felajánlotta szolgálatait a földesúrnak. Károlyi gróf 1753. augusztus 

3-án keltezett levelében a jelentkezést jó szívvel elfogadta, de feltételül szabta azt, 

hogy előtte Őfelségétől –Mária Teréziától- erre engedélyt kér. Vandlik Márton 

nem várta meg ezt a hosszadalmas, és esetleg kétséges kimenetelű eljárást, hanem 

még az év szeptemberében Nyíregyházára érkezett. Itt a híveket „templomház” 

építésére bátorította, s abban el is kezdte a lelkészi szolgálatokat, sőt még Szatmár 

és Bihar megyékben is imitt-amott prédikált, az evangéliumi hiten lévőknek. 

 Ennek híre ment más megyékbe is, és a szabadabb vallásgyakorlás reményé-

ben újabb telepesek érkeztek Nyíregyházára. Tudomást szerzett mindezekről a to-

kaji plébános, és a vármegyénél bepanaszolta az evangélikusokat. A vármegye 

urai nem siettek ellenintézkedéseket tenni, mert nyilvánvalóan megkedvelték a 

szorgalmas, hitükből eredően erkölcsös gazdákat, s nem akarták megkeseríteni 

életüket. Ezért viszont az egri püspök a bécsi kancelláriánál jelentette fel a várme-

gyét, ahonnan hamarosan szigorú parancs érkezett: az evangélikus prédikátort 

még a megyéből is el kell űzni, s az imaházat földig le kell rombolni! Elsőként 

Károlyi gróf sietett telepeseit e nagy veszélyről értesíteni. Őseink még azon az éj-

jelen lebontották szeretett imaházukat, s a harangot (már az is volt!) Sulyán Ádám 

tanyáján a szénaboglya alá rejtették.  

 A gróf Vandlik Mártont Debrecenbe vitette, s ott ellátásáról nagylelkűen gon-

doskodott. 1754 decemberében a vármegye közgyűlése is „alázatos kérelmet” 
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nyújtott be a nyíregyházi evangélikusok ügyében mind a budai helytartótanácshoz, 

mind magához a királynőhöz, de sikertelenül. 

 Az elárvult gyülekezetet Johanidesz Márton tanító igyekezett pásztorolni: há-

zaknál tartottak titkos összejöveteleket, könyörgéseket. Ezt beárulták a vármegyé-

nek, így ő is eltiltatott ettől a szolgálattól, s félénk ember lévén visszaköltözött 

Mezőberénybe. 

  Az igazi veszedelem csak most következett elődeinkre: Mária Terézia, a Káro-

lyi grófnak írt levelében megparancsolta, hogy evangélikus jobbágyait bocsássa 

el! A gróf ekkor 12 gazdát Nagykárolyba hivatott, ahol könnyek között ismertette 

velük a levél tartalmát. Micsoda kétségbeejtő helyzet: régi helyükre vissza már 

nem költözhettek, de akkor mi lesz velük? Két emberük, Reguly Sándor és Mekis 

János – az akkori út és közlekedési viszonyok között – még a bécsi kancelláriát is 

megjárta, de eredménytelenül, sőt még a személyes szabadságuk is veszélybe ke-

rült. 

  Közben az egri püspök utasítására az orosi plébános igyekezett az evangéliku-

sokat hatáskörébe vonni, s ezt olyan erőszakosan tette, hogy a 12 gazda 1756. ja-

nuár 10-én a grófhoz ment panaszra. Ahol legnagyobb a baj, ott közel a segítség! 

Károlyi a hallottakon olyan mélységesen felháborodott, hogy személyesen ment 

fel Bécsbe, hogy szenvedő népének „békét és kegyelmet” eszközöljön ki a király-

nőnél. Emberszerető Istenünk a jó ügy mellé állt! A teljes erejét és minden befo-

lyását latbavető gróf útja reményen felüli sikerrel járt. Őseink engedélyt kaptak 

arra, hogy naponta (!) könyörgésre összegyülekezhessenek és sátoros ünnepeken 

az úrvacsora kiszolgáltatására lelkészt hívjanak. Károlyi a jó hírrel nagycsütörtö-

kön egyenesen Debrecenbe ment, s a száműzött Vandlik Mártont húsvét előtt 

Nyíregyházára küldte. 

  Milyen nagy lehetett az öröme őseinknek, az elképzelhetetlen! A húsvétot négy 

napon keresztül „nagy ájtatossággal” ünnepelték az uraság csűrjében, minden el-

maradt keresztelőt és esküvőt megtartottak.  

(Forrásmunkák: A Nyíregyházi Evangélikus Eklézsia története 1841. kézirat 

 Demján Sándor: „Történelmi pillanatok a Szarvasi Evangélikus Egyházköz-

ség múltjából”. Szarvasi Krónika 1997) 
 

 2001. húsvétján gondoljunk vissza erre a 245 évvel ezelőttire, és tartsunk ön-

vizsgálatot! Van-e nekünk ilyen örömünk? Megfásult szívünket csak az a feltáma-

dott Jézus Krisztus tudja megújítani, aki „tegnap és ma és mindörökké ugyanaz.” 

Demcsákné Balczó Ildikó 
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Találkozásom Jézussal 
 

„Az Úr csodásan működik, de útja rejtve van…” 
 

 Keresztyén családban születtem. Templomban, vasárnapi iskolában, 

ifjúsági körben nőttem fel. Evangélikus elemibe, -gimnáziumba, református 

tanítóképzőbe jártam, és egyházi tanító lettem. Meg volt a keret, hogy val-

lásos légkörben éljek. 

 Gyakoroltam is azt. Konferenciáról, konferenciára mentem. Istentisz-

teletet, bibliaórát tartottam, hittant tanítottam… de Isten ezt „kevésnek” lát-

ta. Az akkori hivatalos hatóságot felhasználva nehéz útra vezetett, egyik fa-

luból a másikba helyeztek, hogy meglássam, nem jó úton járok. Atyai sze-

retete még ekkor sem vetett el: fiatal kezdő hívő kartársak mellé állított 

mankónak, el ne essenek, meg ne hátráljanak… Míg egy csendeshéten 

megláttam, rendszeres bibliaolvasásom, templomba járásom, imádkozá-

som, beképzelt jóságom, emberek dicsérete, elvakított. Jézus Krisztust hir-

dettem, tanítottam, anélkül, hogy élő kapcsolatom lett volna Vele. Terve-

imhez Istent hívtam segítségül, de nem Őt kérdeztem, hogy mi a célja ve-

lem. Ebből az állapotból szült újjá Szentlelke által. 

 Áldom az Ő nevét hűséges szeretetéért – szüleimtől kezdve – a sok 

drága bizonyságtévő és imádkozó testvéremért, akiknek szolgálata által 

számomra is ígéret lett Ézsaiás próféciája 54. rész 1-17 verse, mely így 

kezdődik  „Ujjongj, meddő, aki nem szültél, vígan ujjongj! Örvendj, aki 

nem vajúdtál, mert több fia lesz az elhagyottnak, mint a férjes asszonynak! 

-mondja az Úr.” 

Megtapasztalhattam mindezt én is. 
Hegymegi Ilona 

ny. tanár 

 

 

Sorozatot indítottunk: „Találkozásom Jézussal” címmel. Várjuk azok bi-
zonyságtételét, akik gondolataikat, tapasztalataikat –(névvel vagy név nél-
kül)- megosztanák a Hírmondó olvasóival. Rövid írásaikat a Szerkesztőség 
címére küldjék. (Luther tér 14. sz.) 

 

Egyházközségünk felújított gyülekezeti házának szentelése, 
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2001. március 3-án 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nagy–nagy öröm ez megannyi gyülekezeti tag számára, hogy bővült, szépült 

a birtokba vehető helyek száma!  

 Hosszú hetek kitartó munkájának gyümölcseként rendezhettük meg a hálaadó 

istentiszteletet a „régi” gyülekezeti teremben és a gazdag szeretetvendégséget az 

„új” részben. Az istentiszteletet követően zenei és prózai szolgálatokkal, kicsik és 

nagyok hozzájárultak az ünnep igazi ünneppé tételéhez.  

 Hálatelt szívvel és boldogan tudtunk imát mondani és eltölteni együtt az első 

órákat az egybenyitott helyiségekben.  

Köszönjük másodfelügyelőnknek, Demcsákné Balczó Ildikónak lelkes irányí-

tó munkáját. 

Horváth Eszter 
 

 

 

 Ebben az évben a Nyíregyházi Evangélikus Gyülekezetben már 102 éve 

működik énekkar. 

 A kórus összetétele folyamatosan változik; jönnek új tagok és vannak, akik 

tanulmányaik vagy családi állapotukban bekövetkezett változás miatt elmaradnak 

és egy ideig nem tudják vállalni a rendszeres munkát. Az énekkarnak van Műkö-

dési Szabályzata (belső működési rendje), amit a tagok elfogadtak, és e szerint 

igyekeznek dolgozni. 

 Jelenleg 46 tagunk + 4 kisegítőnk van: 14 szoprán, 18 alt, 10 tenor és 8 

basszus szólamokra bontva. Szabályzatunk szerint kívánatosnak tartjuk leg-

alább12 basszus jelenlétét, munkáját és hangját, ami lényegesen javíthatna a kar 

hangzásán. 

Jeruzsálem kiírás fogadja a helyi-

ségbe lépőt, s Izrael térképe. Ebből 

az előtérből pedig három ajtó nyílik a 

Dávid, Sámuel és Simeon elnevezésű 

szobákba.  

Mindegyikük jelezni kívánja a 

bennük zajló alkalmak jellegét: éne-

kelni vágyók, gyermekek, idősek 

gyűlhetnek össze a kifestett és átala-

kított, tágas, vidám ott-létre hívogató 

szobákban. 
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 Az életkorra tekintve: 10 általános iskolába – 20 középiskolába-, 6 egyetem-

re, főiskolára járó diákunk és 14 felnőtt tagunk van. Az idén négyen állnak érett-

ségi előtt. 15-en az Evangélikus Kossuth Lajos Gimnáziumban tanulnak. 

 Egyházi értelemben: 44 felnőtt, konfirmált, 2 most konfirmálkodó, 4 kon-

firmáció előtt álló kóristánk van. 

 A jövőben az előképzést segítő gyerekénekkarból (jelenleg 20 fő) szeret-

nénk elsősorban az utánpótlást biztosítani. Így a gyerekkarból azok kerülnek a ve-

gyeskarba, akik már a konfirmáción túl vannak, illetve a 12 éves alsó korhatárt is 

betöltötték. 

 Az Evangélikus Egyház -Istennek hála- és köszönet a vezetőségnek, és 

minden pártoló gyülekezeti tagnak- biztosítja a működésünkhöz szükséges feltéte-

leket, így munkánk és lelki életünk biztosított, amit szeretnénk szolgálatunkban is 

megköszönni. 
Jávori Pál karvezető  

Nagytemplom  

 

F e l h í v á s ! 
 

Gyülekezetünk tagjai közül talán sokan nem is tudnak arról, hogy hazánk 

evangélikusai már két alkalommal találkoztak országos rendezvényen. (Korábban 

Pakson, 2000-ben Csömörön) 

 

 Az alábbi felhívást az Evangélikus Élet 2001/11. száma adta közre, melynek 

rövid kivonatát az alábbiakban ismertetjük: 

„Már izgalommal és örömmel készülünk Orosházán a III. Országos Evan-

gélikus Találkozóra, amelyre […] nálunk kerül sor. Mindig jó, testvérekkel talál-

kozni, egymástól és egymás hite által épülni, erősödni, éppen ezért ezt az országos 

találkozót is nagyon fontosnak érezzük […] 

Tekintettel arra, hogy itt is kétnaposra tervezzük a találkozót, meg kell szer-

veznünk a szállásokat, étkezést, technikai részleteket, ezért kérjük a jelentkezők 

pontos adatait […] 

Szeretettel köszöntünk minden hittestvérünket az orosházi találkozás remény-

ében, és legfőbb reménységünk, hogy Krisztusban találkozzunk itt a Dél-Kelet al-

földi kisvárosban 2001. augusztus 18-19-én, szombat és vasárnap” 

Ribár János    

Esperes, Orosháza  
 

Egyházmegyénk szervezésében is indul autóbusz a találkozóra, - az utazás önköltséges té-

rítése mellett. A hirdetések majd a részletekre is kitérnek. 
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❖ Az elmúlt időszakban a Bessenyei Társaság szervezésében két nagyszerű elő-

adást hallgatott meg iskolánk számos diákja: Dr. Bánszki István, iskolánk volt 

igazgatója, Bessenyei György költői és filozófiai munkásságát, Dr. Bernáth Zol-

tán, iskolánk öregdiákja pedig saját írói tevékenységét mutatta be. 

❖ Március 22-én a Bessenyei Társasággal közösen megemlékeztünk Dr. Belo-

horszky Ferencről, valamint megkoszorúztuk az épület első emeleti folyosóján lé-

vő emléktábláját. 

❖ Februárban az iskolai diákönkormányzat, újkori történelmünkben először szer-

vezett hagyományos, kosztümös iskolabált, mely sikert aratott tanulóink körében. 

❖ Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc ünnepén Kállay Kristóf Úr tartott 

ünnepi beszédet, illetve emlékezett meg családja tagjainak Nyíregyházához és is-

kolánkhoz fűződő kapcsolatairól. 

❖ Március 23-31. között iskolánk 16 tanulóját látta vendégül a MASSY-i evangé-

likus gyülekezet. Tanulóink az országismereti foglalkozások és Párizs nevezetes-

ségeinek meglátogatásán túl négy istentiszteleti alkalmon is részt vettek 

❖ Újabb 13 tanuló Palermóba utazott a tavaszi szünet előtti hétre, hogy másik öt 

ország diákjaival együtt bemutassa a nemzetközi osztályokban a tanév során ké-

szített előadásait, munkáit. 

❖ Ezen a héten 15 holland diákot látnak vendégül tanulóink, akik délelőttönként 

közös foglalkozásokon vesznek részt a mi tanulóinkkal, délutánonként pedig a vá-

ros és a környék nevezetességeivel ismerkednek. 

❖ Március első két hetében zajlott a gimnáziumunkba jelentkező diákok írásbeli 

és szóbeli felvételi vizsgája. Sajnos sok jelentkezőt nem talált a bizottság elég fel-

készültnek ahhoz, hogy gimnáziumi tanulmányait megkezdhesse. Így a gimnázi-

um biztosan fog pótfelvételi vizsgát is tartani. Kérjük azoknak az evangélikus 

testvéreknek a hozzátartozóit, akik nem nyertek felvételt más iskolába -de 

négyes tanulmányi eredményük volt- jelentkezzenek a pótfelvételi keretében. 

A kis ötödikes osztályba is várjuk még a tanulók jelentkezését. 

❖ Április 7-én és 8-án (szombat, vasárnap) iskolánk újra megrendezi a már ha-

gyományos: „Az Úr érkezése” c. országos szavalóversenyt. 
 

Nyíregyháza, 2001. április 03.           Tar Jánosné 

igazgató 

 

  
AZ EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉLETÉBŐL 

 

➢ A hónap elején megtartott nyílt napon, nagyon sok szülő érdeklődött iskolánk 

iránt. Reményen felüli volt a látogatottság, többen megelégedettséggel tekintették meg az 
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órákat, ismerkedtek nevelő, oktató munkánkkal. A gyerekek bemutathatták az óvó nénik-

nek, mennyit „okosodtak” alig egy év alatt. 

➢ A tudatos jövő építőmunkát segítette elő a hat alkalommal megtartott játékos ké-

pesség- fejlesztő foglalkozássorozat, melyet 20-25 szülő látogatott rendszeresen gyerek-

ével együtt. Ezt meg is köszönték egy nagyon szép újságcikkben. 

➢ Ilyen előkészületek után bizalommal várjuk az elsősök beiratkozását, amelynek 

időpontja: 2001. április 18.-19.-20-án lesz a Báthory út 30. sz. alatt, 8-17 óráig.  

Hívjuk, szeretettel várjuk az evangélikus testvérek családjaiban lévő leendő elsősöket, 

hogy az újra régi helyén működő Evangélikus Általános Iskola tanulói legyenek, és mi 

gondoskodhassunk lelki, és szellemi fejlődésükről.  

➢ Sok-sok ismeretre, tudásra tesznek szert a gyerekek az alsó tagozatos képzésük 

alatt, hisz ez számukra a legfogékonyabb időszak. Össze is mérhetik tudásukat, a hagyo-

mányosan megrendezendő „KISISKOLÁSOK VERSENYÉN”. Ez az idén is megtörtént, 

hangos olvasás, nyelvtan, szépírás, matematika kategóriákban. Nagyon szép eredmények 

születtek. 

➢ Nagyon jól sikerült a Parlament meglátogatása, a pesti egész napos kirándulás. A 

közel 420 kiránduló egy teljes vonatszerelvényt foglalt el, és így robogtunk a főváros felé. 

A koronázási jelképek megtekintésén túl, voltunk a Planetáriumban, ahol megtekintettük 

„A földről a csillagokig” című előadást. Ezzel a kirándulással elértük azt a régi vágyunkat, 

hogy minden gyermekünk eljutott a fővárosba. 

➢ Színvonalas, maradandó érzelmeket nyújtó március 15-i műsort tartottak a 

4.b.osztályos gyerekek. 

➢ Kandala Dániel 7.a.osztályos tanuló továbbjutott matematikából, az Ambrózi 

Géza versenyen a megyei fordulóba. 

➢ A Kabay János Iskola által szervezett megyei döntőbe matematikából 6, kémiából 

8 tanulónk jutott be. 

➢ Elkészült a COMÉNIUS 2000 minőségfejlesztési program I. intézményi modell-

jének bevezetésére a pályázat, melyet, ha elnyerünk, újabb megmérettetésre sarkall ben-

nünket. 

➢ Hosszú hétvégét töltöttünk Révfülöpön, ahol az Evangélikus Intézmények vezetői 

és egyházunk Püspökei, vezetői találkoztak. Közös gondjainkról tanácskoztunk, próbáltuk 

az evangélikus iskolák céljait megfogalmazni. 
 

A sok-sok tavaszi program után elcsendesedve készülünk Jézus Krisztus feltámadásának 

ünnepére. 

Nyíregyháza, 2001-03-29.   Takács Ferenc 

  Igazgató 

Pályázati felhívás 
 

A nyíregyházi Evangélikus Általános Iskola Igazgatótanácsa pályázatot hirdet: 

• 1 fő evangélikus hittan-bármely, és 

• 1fő testnevelés-bármely szakos tanári állás betöltésére. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2001. május 15.  
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A pályázattal kapcsolatban részletes információkért személyesen, vagy a 42-313-

736-os telefonszámon az iskola igazgatójához lehet fordulni. 

Levélcím: Evangélikus Általános Iskola 

 4400 Nyíregyháza, Báthory u. 30. 
 

 

 

Anyakönyvi hírek 
 

Keresztelések:     "Az Úr ajándéka a gyermek..." 

Centeri Levente, Miholecz Zoltán, Kerekréti Attila, Tomasovszki Márk, Molnár 

Zoltán Borbás Lőrinc Zoltán, Pristyák András Dániel, Máté-Tóth Zsófia, 

Házasságkötések: "Amit Isten egybeszerkesztett..." 

 

Szurovcsák Pál és Balogh Erzsébet,  Drotárcsik András és Fignár Erika, Piskóti 

Róbert és Zomborszki Anikó, Kuburczik László és Kristóf Krisztina, 

 

Elhunytak: "Én vagyok a feltámadás és az élet..." 

Zomborszky János 88, Szabó Zoltánné Halla Zsuzsanna 72, Garai Jánosné 

Vitószki Ilona 85, Lukács Gyula 40, Valent Mihályné Nádasi Julianna 89, Zvara 

Pál 73, Kovács Pálné Ruzsinszki Mária 63, Kukucska Mihályné Bogár Mária 91, 

Hadobás Józsefné Sipos Ilona 75, id. Máté Sándor 72 , Palocsay Istvánné Karsai 

Mária 42, Pajzs Mihály 78, Bacsóka Józsefné Sajben Julinna 92, Mócsán Istvánné 

Hibján Julianna 59, Gerhardt Mária 100, Lukács Mihály 67, Kenéz Miklósné 

Krajecz Julianna 81, Pósa Jánosné Tokár Erzsébet 70, Garay Zoltán 65, Gyurján 

Mihályné Gyurján Julianna 83, Pálházi Józsefné Marcsek Erzsébet 93, Palicz Ist-

ván 68, Pajzs Lajos 87, Palicz János 69, Nagy Jánosné Sztankó Mária 77, Bogár 

mihályné Mostyák Erzébet 72, id. Jávor József 77, Bogár László 62, id. Hankó-

szki János 76, Figeczki Mária 74, Kiss Jánosné Palicz Ilona 65, Gulyás Emilné 

Dr. Fábri Mária 75, Széll Ákos 22, Mélykuti József 74, Sümegi István 77, 

Ünnepi Média Ajánlat 
KÖNYV – CD-ROM – RÁDIÓ - INTERNET 

 

   Távirati stílusban a következő új kiadványokra és lehetőségekre hívom fel a kedves 

Testvérek szíves figyelmét abban a reményben, hogy a Jézushoz vezető úton napon-

kénti erőforrások lehetnek számunkra. 

Konfirmációi ajándékul is a leghasznosabb ezek közül a Magyarázó jegyzetekkel el-

látott új fordítású BIBLIA, amit az elmúlt év húsvétján nyílt levélben ajánlottam 

részletesebben. 

A LEGÚJABB KÖNYV 
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Bob George: Az igazi kereszténység – Az élet túl rövid ahhoz, hogy elvesztegessük. A 

könyv megállapítása szerint tíz keresztényből egy ha akad, aki igazán boldog, és „bővöl-

ködik”, míg a többi kilenc megfáradt és le van terhelve – Mi hiányzik? Hol a hiba? A 

szerző rámutat arra, hogy egyedül úgy lehetséges igazi keresztény életet élni, ha megma-

radunk abban a szabadságban, amelyre Krisztus elhívott bennünket. Mit jelent az, hogy 

Krisztus él bennünk? Hogyan tapasztalhatjuk meg naponként az Úr örömét? Ha valóban új 

teremtés lettem, miért küzdök még mindig a régi bűnökkel, kísértésekkel? „Az igazi ke-

reszténység” c. írás mindenkinek nagy segítségére lesz, aki őszintén vágyik arra, hogy 

megtapasztalja azt a „bővölködő” életet, amiről Jézus beszélt.   

NAPONKÉNTI ÁHÍTATOSKÖNYVEK 

Drágagyöngyök a Bibliából –Útravaló igék mindennapra (Evangéliumi Kiadó) Naponként 

egy vezérigét közöl, amit kizárólag a Szentírás más igéivel magyaráz meg. „A bölcsesség 

birtoklása drágább a gyöngyöknél.” (Jób 28,18) 

Ordass Lajos: Útravaló az év minden napjára (Harmat Kiadó) Mártírsorsú püspökünk 

1958-59-ben írta ezeket a kizárólag evangéliumi igékhez kapcsolódó rövid áhítatokat, 

amiket Bécsbe juttattak ki és Németországban jelent meg először a szerző neve nélkül. A 

püspök tanácsa: „Legyen ez lehetőleg reggeli olvasmány. Az útravaló induláskor kell, nem 

hazaérkezéskor. Úgy lehet, napközben, valamely fontos döntés pillanatában megelevene-

dik ez a szó. Tanácsolhat, vagy megóvhat.” – „Az én lábamnak szövétneke a Te Igéd és 

ösvényemnek világossága.” 

Csendes percek - Áhítatok az év minden napjára Felekezetközi és nemzetek közötti kiad-

vány, megjelenik 44 nyelven, 66 kiadásban, kéthavonta kis füzetekben, ez évtől magyarul 

is. 

 

BIBLIATÉKA 

CD-ROM, a Bibliatudomány elektronikus könyvtára Tartalmaz: 13 különböző bibliafordí-

tást, 4 bibliamagyarázatot, 3 bibliai lexikon összes képét és szövegét, a református énekes-

könyv teljes anyagát, a hanganyagát is, stb. Idegen nyelveket tanuló és ismerő Testvérek 

eredetiben is olvashatják angol, német, francia valamint héber, görög és latin nyelveken is 

a Bibliát, amelyben minden verset, szót megkereshetnek pillanatok alatt. 

 

 

RÁDIÓ  

Adásidő változás a MERA-nál 

Az Astra műholdról sugárzott napi félórás magyar nyelvű adás ideje 13,30-tól 14,00-ig tart 

a 10,906 GHz vertikális 7,38 MHz hangcsatornán. (Gyakorlati tanács: a műholdvevő bel-

téri egységét a 1156 kódra kell állítani és akkor kristálytiszta hangon halljuk az evangéli-

um üzenetét naponként.) 

INTERNET 

Az evangélium szolgálatában 

www.evangelikus.hu – ez egyházunk honlapja. Ízelítő az olvasható és letölthető kínálat-

ból: Gyülekezeti hírek, napi igék és áhítat, Luther élete, a közös nyilatkozat szövege, más 

protestáns honlapok címei, stb.  Bízom benne, hogy több, más gyülekezet mellett a mi 

nyíregyházi honlapunkat is rövidesen a figyelmükbe ajánlhatom!  

http://www.evangelikus.hu/
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www.utitars.de - az Útitárs c. evangéliumi lap így is olvasható. 

www.parokia.hu – letölthető és hallgatható igehirdetések, áhítatok  

www.mera.hu – a MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ adásairól található információ. 

Úgy gondolom, figyelemfelkeltésre ennyi is elegendő. Vedd és olvasd, hallgasd, de az ün-

nepi média ajánlat egyetlen célja ez: „Ma még lehet, ma még szabad, Borulj le a kereszt 

alatt!” 

Így kíván áldott húsvéti ünnepeket és boldog, Krisztusban bővölködő mindennapi életet az 

ajánló: Garai András 

 

CSENDESHETEK 

Nyári csendeshetek az EKE /Evangélikusok Közössége az Evangéliumért/ szerve-

zésében 2001-ben 

Korcsoport Kezdési időpont Befejezés Táborhely 

Gyermekek: július 30. augusztus 04. Sátoraljaújhely 

Ifjúság: július 09. július 14. Péliföldszentkereszt 

Családosok: július 23. július 28. Piliscsaba 

 július 30. augusztus 04. Piliscsaba 

Felnőttek: augusztus 27. szeptember 01. Piliscsaba 
 

Jelentkezés: Herkely János, 1068 Budapest, Szondy u. 95. sz. I e. 1. 

telefonszám: 06 / 1 332 70 63 
 

 

Meghívó 
 

Szeretettel hívjuk és várjuk 2001. április 15-én 18 órakor  

a Nagytemplomban tartandó 

Húsvéti Zenés Áhítatra 

Közreműködik a gyülekezet, ének- és zenekara. 

 

Gyülekezeti alkalmak 
 

Ápr. 29. vasárnap 1000 órakor a Nagytemplomban  konfirmációi ünnepi istentisz-

telet 

Májusi előzetes 

Máj. 06. vasárnap 1500 órakor az ÉLIM-ben, Jakob Walter Pápua Új-Guineában 

szolgáló misszionárius vetítettképes előadást tart. Szeretettel várunk minden 

érdeklődőt! 

http://www.utitars.de/
http://www.parokai.hu/
http://www.mera.hu/
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Máj. 06. vasárnap 1800 órakor Egyházzenei est lesz a Nagytemplomban. Vendég: 

Laborczi Erzsébet orgonaművész, aki a Szombathelyi Főiskola Egyházzenei 

Szakán orgonát és egyházzenét tanít. 

Máj. 24. csütörtök. MENNYBEMENETEL ÜNNEPE. Istentiszteletek a Nagy-

és Kistemplomban a vasárnapi rend szerint. Körzetekben a megbeszéltek 

alapján. 

 

 

 

A Hírmondó legközelebbi számának tervezett megjelenési időpontja: 2001. május 

24-én, Mennybemenetel ünnepén. 

Lapzárta: május 12. 
 

Evangélikus Lelkészi Hivatal címe: Luther tér 14. 

Tel: 508-770 Fax: 508-777 

Hivatalos órák: Hétfőtől-péntekig 9-13 és 15-17 óráig 

szombaton: 9-12 óra között. 

 

 

 

Szerkesztőbizottság: 

Dr. Loós Tibor, Pelles Ferencné, Jármezei Ditta 

Felelős szerkesztő: Dr. Bodnár Zsolt 

Készült: OKTESZT kiadó nyomdájában 2300 pld.-ban. 

 

 


