
 

 

 
A z  i g a z i  P á s z t o r :  m a g a  a z  Ú R  

 
 Pilisi segédlelkészi szolgálatom idején az idős kántor sokszor tűzte ki azt az 

éneket /ott akkor még a szarvasi ev. Énekeskönyvet használták!/, melynek 2. vers-

szaka így hangzik: „Izraelnek hű pásztora, Te légy kicsiny nyájad Ura; Adj ne-

künk jó vezetőket, Nem csak bérért őrizőket”. Egyébként ezt a Tranoscius éneket 

is a nyíregyházi Vietórisz József fordította magyarra. A magyar fordításban is 

érezhető még annak a fohászkodásnak a megrendítő mélysége és őszintesége, 

mellyel a szlovákul/csehül éneklő régi gyülekezet élő hitért könyörgött, s arra vá-

gyott, hogy – igéje hatalmában lévő emberek szolgálatán keresztül /!/ - maga 

Krisztus legyen a Pásztora. Már az 1. versszak így adja meg az egész ének alap-

hangját: „Tartsd hitünket mindig ébren A te élő szent igédben, Krisztusunk, ki 

szeretsz minket S látod erőtlenségünket”. 

 Bizony, soha nem hagyatkozhat az Isten népe a saját erejére és az öntudatos 

emberi elképzelésekre. Ha ezt elfelejti, akkor már nem is Isten népe valójában… 

Mind az Ószövetség, mind az Újszövetség korában hallhatatlan nagy ezért a veze-

tők felelőssége abban a tekintetben, hogy ők maguk az ÚR pásztorolása alatt élő 

emberek legyenek, különben félrevezetőkké lesznek! Ezékiel idejében, de azóta is 

hányszor az volt a tragédia, hogy a hivatott vezetők Isten népét és ügyét kisajátí-

tották maguknak, s ezzel okozták mind a maguk, mind a rájuk bízottak vesztét. 

Néhány évvel ezelőtt egy fiatalabb lelkész-kolléga beiktatásán így adhattam át azt 

a figyelmeztetést, amit Isten a szívemre helyezett: „Vigyázz! Ne magadhoz kösd 

az embereket! Mert te nem üdvözíthetsz senkit, mint ahogy én sem: egyedül Jézus 

Krisztus üdvözíthet!” 

 Isten számon kéri, és számon tartja mindazokat, akiket örök szeretetében az Ő 

népének tekint. Olyan jó, hogy a fenti ige épp azt ragyogtatja föl számunkra, hogy 

X. évf. 11. szám 

2001. november 

 Így szól az ÚR: Az elveszettet megkeresem, az elté-

vedtet visszaterelem, a sérültet bekötözöm, a gyengét 

erősítem, a kövérre és az erősre vigyázok; úgy legel-

tetem őket, ahogy kell. 
/Ezékiel 34,16/ 
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ha az emberek kudarcot vallanak is, és a csökönyös hűtlenségnek pusztítóak a kö-

vetkezményei, - Isten mégsem mond le arról, hogy néki legyen megmentett, Őt 

ismerő, személyes odafigyeléssel pásztorolt és megőrzött népe. Az ÚR sohasem 

vall kudarcot! 

 Megváltó Urunk meg tud keresni a lezüllöttség és a hajléktalan kifosztottság 

legnagyobb mélységében is, s az elveszett alkoholista asszonynak elég lehet 

egyetlen mondat egy öreg hívő néni ajkáról, amiben eléri a szívét a szent, isteni 

szeretet: „Jézus Krisztus meg tud téged ebből szabadítani”. A saját vélt jóságába, 

igeellenes vallásos öntudatába eltévelyedettet vissza tudja terelni Szentlelkével, 

élő és ható igéjének bűnbánatot és Krisztus-hitet munkáló világosságába az igazi 

Pásztor. Ő tudja helyesen kezelni sérüléseinket és gyengeségeinket, hogy kegyel-

mében erősödjünk meg. És Ő képes ránk vigyázni akkor is, amikor mi erősnek 

érezzük magunkat és észre sem vesszük az alattomos veszedelmet. Mennyei 

Atyánk mindig pontosan tudja, hogyan kell bánnia velünk, és mire van szüksé-

günk: az Ő szeretett Fiát, „a juhok nagy pásztorát, a mi Urunkat, Jézust” /Zsid. 13,20/ 

állítja elénk, - mert mindig Őrá van szükségünk! 

 Az igazi Pásztorra, a megfeszített és feltámadott Jézus Krisztusra mutatva 

vallom: „Elveszett juh voltam én is, ámde Ő megkeresett; bűntől oldott, szabadí-

tott, irgalommal szeretett!” 

Hallgassunk együtt az Ő szavára! 

Adámi László   

 

L e l k é s z i k t a t á s  
 

November 3-án a Nagytemplomban iktatta be tisztségébe Bozorády Zoltán 

püspökhelyettes Adámi Lászlót, gyülekezetünk új lelkészét. 

A beiktatásra távoli vendégek is érkeztek. Szolgatársak a Dél-Pesti Egyházme-

gyéből, és Nyáregyházáról a volt gyülekezet tagjai, hogy együtt ünnepeljünk. A 

Nyáregyháziak szomorúan vettek búcsút húsz éven át ott szolgáló lelkészüktől, mi 

pedig örömmel köszöntöttük, hálát adva Istenünknek, hogy újra van lelkésze a 3-

as körzetnek. 

 Az ünnepi istentiszteletet követően, az általános iskola dísztermében, szeretet-

vendégséggel folytatódott az ünnepi együttlét. 

Kívánjuk, hogy Urunk áldása kísérje a beiktatott lelkészt új szolgálati helyén! 
 

Köszönet! 
A 3-as körzet megválasztott lelkésze és családja, valamint az egyházközség elnöksége, kö-

szönetét fejezi ki mindazoknak, akik imádságban hordozták a körzet ügyét, segítettek a 

költözködésben, berendezkedésben, és a szeretetvendégségen. 

A gyülekezet vezetői köszönetet mondanak minden eljuttatott adományért, felajánlásért, 

ami az istentiszteletet követő együttlétre érkezett. 
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R ö v i d  b e m u t a t k o z á s  
 

Diósjenőn születtem, 1955. május 12-én, s a nógrádi evangélikus templomban 

kereszteltek meg, 1955. Pünkösdjén. Édesapám, Adámi Pál, jelenleg már nyugdí-

jas asztalos; édesanyám, Ponicsán Zsuzsanna, háztartásbeli, később /ma már 

nyugdíjas/ vendéglátóipari dolgozó. Egyetlen testvérem van: Zsuzsanna, aki 9 év-

vel fiatalabb nálam. 

Kisgyermek korom szülőfalumban telt el. Általános iskolába azonban már 

Dunakeszin jártam, ahol szüleim telket vásároltak és házat építettek. Istennek úgy 

tetszett, hogy a dunakeszi evangélikus gyülekezetben nevelkedve megismerkedjek 

a Bibliával, s 14 éves korban történt konfirmációm után se maradjak el a gyüleke-

zetből.  

Az általános iskola elvégzését követően Budapesten, az újpesti Könyves 

Kálmán Gimnáziumban /matematika-fizika tagozaton/ folytathattam tanulmánya-

imat, végig kitűnő eredménnyel. 

Gimnazista koromban, 15 és fél évesen, Mt. 10,33 igéjével ösztökélt az Úr az 

első komolyabb döntésre: féltem attól, hogy Jézus Krisztusnak meg kelljen tagad-

nia engem,-így léptem ki a KISZ-ből, 1970 őszén… 

A személyes hitre és a lelkészi szolgálatra való elhívásomat ilyen igékkel ké-

szítgette 1973 tavaszán az Úr: „Eljegyezlek téged magamnak…” /Hós. 2,18. -

/Károli ford./ és „Nem ti választottatok engem…” /Jn. 15,16./  

Így, a kitűnő érettségi után – visszavonva jelentkezésemet a Műszaki Egye-

tem Építészmérnöki Karáról- jelentkeztem az Evangélikus Teológiai Akadémiára. 

Ekkor olvashattam Pietilä A. J. finn evangélikus professzor könyvét: „A bűn 

mardosása és az Isten békessége.” Ez a könyv lett Isten döntő eszköze abban, 

hogy – lelkészem előtti személyes bűnvallásban – igazán megnyíljon szívem az 

Úr Jézus befogadására. Hívő életem kezdeti időszakát még nagyon leterhelték – 

családi és személyes okkult megkötözöttségből eredő – sötét, ördögi kényszer-

gondolatok, de Jézus Krisztus megőrzött és megszabadított! 

Teológiai tanulmányaimat jeles eredménnyel végezve, 1978. július 8-án, Du-

nakeszin történt meg a lelkésszé avatásom. Segédlelkészi időmet nagyrészt Pilisen 

töltöttem. Feleségemmel, a szintén teológiát végzett Amriskó Máriával 1980. jú-

nius 28-án kötöttünk házasságot Dunakeszin. Hitbeli egységben élhetünk, Isten 

hét élő gyermekkel –köztük egy fogyatékos leánykával is – áldotta meg házassá-

gunkat. 

A Nyáregyházi Evangélikus Egyházközség lelkipásztorának 1981. június 7-én 

iktattak be: több mint 20 évet szolgálhattam ott, és 7 falura terjedt ki szolgálati 

területem; világos, igei állásfoglalásokra és a lelki harc fölvállalására késztetett és 

nevelt eközben Isten.  
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Részese lehettem kb. 1984-től fogva azoknak a testvéri kapcsolatoknak, ame-

lyek a hitbeli és a szolgálati közösség épülését segítették elő sok evangélikus és 

református ill. más evangéliumi közösségbe tartozó testvérrel. Így kapcsolódhat-

tam be 1986-tól az Evangélikus Lelki Segély iszákosmentő missziójába is, miköz-

ben 1989- ben a testvéri kapcsolatokból megszerveződött az EKE /Evangélikusok 

Közössége az Evangéliumért/, valamint tágabb körben a Biblia Szövetség is 

/utóbbinál a Biblia és Gyülekezet folyóirat egyik rovatvezetője voltam 1989-től 

1996-ig./  

Az Evangélikus Lelki Segély révén 1994-től kerültem kapcsolatba a „Tiszta 

Forrás” Alapítvánnyal, s vettem részt időről- időre a közösen rendezett 

csendeshetek igehirdető és lelkigondozó szolgálatában, szenvedélyek rabságában 

vergődő embertársaink életújulásáért, Krisztushoz találásáért küzdve. A gyüleke-

zeti szolgálat mellett ezen kívül kisegítő tábori lelkészi szolgálatot is végeztem, 

1995 szeptemberétől 1997 januárjáig, Cegléden. 

A Dél-Pest Megyei Evangélikus Egyházmegye evangélizációs és missziói fe-

lelőseként, 1997-től mostanig, a lelkészi csendesnapok és az eddigi 4 nyáregyházi 

evangélizációs és missziói nap megrendezésében tapasztalhattam meg – sokakkal 

együtt – Isten Lelkének ébresztő és az evangélium szabadító hatalmát megmutató 

munkálkodását. 

Sok nyíregyházi testvérrel az EKE csendeshetein ismertük meg egymást, mi-

közben az Úr Jézus Krisztus ismertette meg szeretetét és hatalmát közöttünk. 

Most családommal együtt itt vagyok immár Nyíregyházán, mert a hívásra, 

szívembe hasító erővel adta a választ az élő Úr: „Megyek Uram, ha Te ve-

zetsz…”- Mi sok mindent nem értünk; a szívünk hálás is, meg el is szorul; de Ő 

tudja, hogy mit akar velünk! 

Adámi László 
 

 

Beszámoló a 2001. november 18-án megtartott presbiteri ülésekről 
 

Egyházközségünk presbitériuma két, egymást követő ülést tartott ezen a na-

pon. 

 Az elsőt egyházmegyénk elnöksége hívta össze, mert újabb lelkészi állás 

üresedett meg: Laborczi Gézát a Kertvárosi Gyülekezet választotta meg 

lelkészévé, ezért az egyházközségünkben betöltött lelkészi tisztségéről 

2001. november 15-én lemondott. 

 Az Abaffy Zoltán egyházmegyei felügyelő elnökletével megtartott presbi-

teri ülésen két jelölt neve is elhangzott: Molnár József és Labossa Péter 

lelkészeké. 
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 A közgyűlés fog majd dönteni a lelkészi állás betöltésének módjáról, 

amely történhet jelölést követő, valamint pályázatot követő választással. 

 

 Ezután az egyházközség elnöksége által összehívott presbiteri ülésre ke-

rült sor. 

 Bozorády Zoltán esperes bejelentette, hogy nem kívánja a továbbiakban 

ellátni az igazgató lelkészi munkával járó teendőket. 

 Az ülésen jelenlévő négy lelkész közül csupán Laborcziné Sztankó Gyön-

gyi és Adámi László fogadta el a jelöltséget az igazgató lelkészi tisztségre 

vonatkozóan. 

 A presbitérium titkos szavazással döntött: Adámi László lett az igazgató 

lelkész. Mandátuma annak a hónapnapnak az utolsó napjáig tart, amikor 

az új, megválasztott lelkész beiktatása megtörténik. Ekkor a presbitérium 

az 5 lelkész közül kíván igazgató lelkészt választani.  

 

 Ezt követően a testület jóváhagyta a nyíregyházi és kajaani testvérgyüle-

kezetek közötti megállapodást, melynek teljes szövegét közreadjuk.  

 Presbitériumunk ezen döntésével a megállapodás november 18-án életbe 

lépett, tekintettel arra, hogy ezt a kajaani presbitérium már korábban jó-

váhagyta.  
 

 A következő napirendi pontban a felügyelő ismertette az 1999. január 1-

től 2000. március 15-ig terjedő időszakra vonatkozó, gyülekezetünk gaz-

dálkodásáról szakértő által készített vizsgálati anyagot.  

 Ezután a testület meghallgatta Demcsákné Balczó Ildikó másodfelügyelő 

beszámolóját a volt gazdasági igazgató munkájának hiányosságairól és 

annak várható következményeiről. 

 Amennyiben a gyülekezetünk anyagi helyzetét is felmérő vizsgálatok le-

zárulnak, az elnökség a presbitériumot és a gyülekezetet egyaránt ponto-

san fogja tájékoztatni azok eredményéről. 

 Az ülés végén a testület felhatalmazta Adámi Lászlót, hogy a Laborczi 

Géza által leadott szolgálati gépkocsit a távozó lelkész helyébe lépő új 

lelkész beiktatásáig használja. 

 Döntött a plénum arról is, hogy az általános iskolánk, valamint az Evan-

gélikus Kossuth Lajos Gimnázium igazgatótanácsába lelkészi küldöttként 

delegálja az igazgató lelkészt, Adámi Lászlót.  

 

Kegyelmes Istenünk gazdag áldása kísérje valamennyi testvérünk életét! 

Dr. Bodnár Zsolt felügyelő 

 



Hírmondó 2001. november 

   

 

6 

Nyíregyháza - Kajaani  
(2001. július 30. - augusztus 6. ) 

 

Népes küldöttség indult útra – a nyár közepén – városunkból, hogy finn baráta-

inkkal együtt ünnepeljük Kajaani és Nyíregyháza 20 éves testvérvárosi és gyüle-

kezeti kapcsolatát. 

Egyházközségünket tizenöt fő képviselte. Igen változatos volt a csoport összeté-

tele. Jelen volt az idősebb korosztály, de az egészen fiatal is. Meghívott volt lel-

kész, intézményvezető, pedagógus, önkéntes gyülekezeti munkás, gyermek- és if-

júsági bibliakör tagja is. Közös vonás volt bennünk, a finn nép iránti szeretet és 

tisztelet. 

A gyülekezet felügyelője beszámolt vendéglátóinak – a kajaani gyülekezet veze-

tőinek – az egyházközségben folyó munkáról, tervekről, -előkészítették az új ala-

pokon nyugvó együttműködési megállapodást. Csoportunk több tagja is beszélt a 

gyülekezetben vállalt feladatairól. 

E lap terjedelme nem teszi lehetővé a részletes úti beszámoló közreadását. Sokat 

írhatnék a vendéglátóink által szervezett programokról, a mindenre kiterjedő fi-

gyelmességről, a gyönyörű finn tájról, a kényelmes otthont biztosító 

Joutennlampiról és a gyülekezeti központról. 

Vannak nevek és arcok, melyek kitörülhetetlenül vésődtek szívünkbe. Marko 

Miettinen, Lauri Oikarinen, Sajmi és kedves tolmácsunk, Réka. Voltak nyelvi ne-

hézségeink, de ezen átsegített bennünket az a megtapasztalt öröm, hogy testvérek 

vagyunk az Úr Jézus Krisztusban. 

Utunk önköltséges finanszírozású volt, de itt is megköszönjük a részvétel lehe-

tőségét a kajaani ev. gyülekezetnek, testvérvárosunk vezetésének, a Nyíregyházi 

Önkormányzatnak, a Magyar-Finn ,és a Finn – Magyar Baráti Társaság vezetői-

nek.  

Bár már közel négy hónapja tértünk vissza finn barátainktól, maradandó élmé-

nyeinket mi sem bizonyítja ékesebben, mint a napokban „született” alábbi szub-

jektív beszámoló. 

Biztatjuk gyülekezetünk tagjait, hogy kapcsolódjanak be a december 1-jén kez-

dődő ünnepségsorozatba, melyen Kajaani város küldöttsége lesz Nyíregyháza 

vendége. 

p.s. 

 
Szárnyalás…, ezer meg ezer tó …, fenyves erdők, lábad alatt süppedő mohák, 

gombák, harmatos zuzmók, út mentén viruló mezei virágok…. 

Bíborban pompázó, le nem nyugvó Nap, tavak hullámaiban tükröződő kék ég, 

pamacsos, karnyújtásnyira lebegő bárányfelhők… . 

Baráti kezek, arcok, mosolyok… Testvérek. 
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Együtt dobban a szív, együtt dalol a lélek. A szemünkben örömkönnyek ülnek, s 

mintha megszűnt volna tér és idő, elmúlt volna minden gát… 

Az ódon templom falai között felcseng az ének: „ Soi kunniaksi Luojan nyt, virsi 

kiitoksen…”. 

„Szólj boldog hálaének, és áldd a Teremtőt…”. 

Áldd, mert szeretetének tengerében elmerülve naponként átélheted csodáit: az 

igaz szeretet ajándékát, a testvéri közösséget, a lelki eggyé formálódást. 

Hálatelt szívvel borulok le előtted, szerető Mennyei Atyám, hogy tenyereden hor-

dozod tieidet, s gazdagon árasztod ránk égi javaidat. Köszönöm finn testvéreim 

gondoskodását, szeretetük jeleit, Lelked jelenlétét! 

Bodnár Eszter 

   

Marko Miettinen üdvözlete nyíregyházi testvérgyülekezete részére!  
 

Köszönöm azt az időt, amelyet módom volt eltölteni veletek, magyar barátaim. Ez 

a hét nagyon gyümölcsöző volt, és rengeteg új szempontot adott saját életemhez 

is. Még nagyon sok megbeszélni való lett volna mi, finnek és Ti, magyarok kö-

zött, ha több alkalom lett volna a beszélgetésre. Másrészről azonban a legfonto-

sabbakat sikerült megbeszélnünk a közös jövő érdekében, mint például a testvér-

gyülekezetek közötti megállapodást. Remélhetőleg a testvér-gyülekezeti kapcsolat 

rendületlenül folytatódni fog. 
 

Kellemes őszt és az Úr áldását kívánom: 

Marko Miettinen, a külügyekért felelős lelkész 

Kajaani 
 

   

 

TESTVÉRGYÜLEKEZETI  MEGÁLLAPODÁS 
 

1) Testvérgyülekezeti együttműködésen a Kajaani és a Nyíregyházi Evangélikus 

Gyülekezet közötti kapcsolatot értjük, amelyhez mindkét gyülekezet saját el-

határozásból csatlakozott. 

2) Ezen testvérgyülekezeti megállapodás célja, hogy elősegítse a gyülekezetek és 

tagjainak egymás közötti kapcsolatát, valamint a közös keresztyén hitben és 

szolgálatban való növekedését.  
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3) A gyülekezetek megbíznak a finn-magyar testvérgyülekezeti együttműködé-

sért felelős személyeket, akiken keresztül a testvérgyülekezetek közötti 

kommunikáció megvalósul. 

4) Ebben a megállapodásban elfogadják a következő alapelveket, amelyen a 

testvérgyülekezeti együttműködés alapul: 

a) A gyülekezetek kétéves együttműködési tervet készítenek, amelyben 

meghatározzák az együttműködés részleteit.  

b) A Kajaani és a Nyíregyházi Evangélikus Gyülekezet minden évben fel-

váltva látogatást szervez egymás gyülekezetében. A baráti látogatást lehető-

ség szerint a gyülekezet tisztségviselői, főállású és önkéntes munkásai vala-

mint tagjai részére szervezik. 

c) A csoport létszáma általában 10 – 15 fő, a látogatás időtartama legfeljebb 

egy hét. 

d) A látogatáskor a csoport összetételénél figyelembe veszik a különböző 

munkaterületeket, pl. istentisztelet, egyházzenei,- diakóniai, -ifjúsági munka 

stb. 

e) A látogatás időpontjáról, tartalmáról és a csoport létszámáról az elkövet-

kező év költségvetésének elkészítése előtt állapodnak meg. 

f) Mindkét gyülekezet felelősséget vállal a vendégcsoport elszállásolásáért 

és étkeztetéséért. 

g) A gyülekezetek lehetőségeik szerint részt vesznek Kajaani és Nyíregyhá-

za város, valamint a Finn-Magyar Társaságok működésében, és ezek együtt 

munkálkodását közösen fejlesztik. 

h) Mindkét gyülekezet istentisztelet keretében közbenjáró imádsággal emlé-

kezik meg testvérgyülekezetéről. 

5) Ezen megállapodás módosításánál vagy felmondásánál a gyülekezetek töre-

kednek a közös megegyezésre. 

6) Ez a megállapodás akkor lép életbe, amikor ezt mindkét gyülekezet döntésho-

zó testületei jóváhagyják. 
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Mivel bizonytalanságok is tapasztalhatók a konfirmáció egyházi rendjét illetően, 

ezért adjuk közre a Zsinat által hozott, 1997. évi Törvény szövegét 

 

Felkészítés a konfirmációra, illetve a felnőtt keresztségre 

 
21.§ A Magyarországi Evangélikus Egyház hagyományos rendje szerint a 

gyülekezetekben konfirmációi felkészítés folyik, melyet a konfirmációi 

vizsga és hitvallástétel, valamint úrvacsorához bocsátás követ. 

 

22.§ A konfirmációi felkészítés célja az élő Krisztushitre segítés, valamint 

a gyülekezet életébe való beépítés. 

 

23.§ A felkészítés gyülekezeti, kivételesen iskolai keretek között történik, 

a hitoktatással összehangoltan. 

 

24.§ A felkészítés a gyülekezeti lelkész, szükség esetén megbízottja: 

 a) más lelkész vagy 

b) a Magyarországi Evangélikus Egyház által szabályozott rendelet-

ben elfogadott képesítéssel rendelkező személy végzi. 

 

25.§ A felkészítés legkorábban a 12. életévüket betöltött fiatalokkal 

kezdhető el. Az oktatás rendjét az országos közgyűlés szabályrendeletben 

írja elő, amely az oktatás tantervéről, tankönyveiről, taneszközeiről, az ok-

tatás szakmai feltételeiről és felügyeletéről valamint költségeinek fedezésé-

ről rendelkezik. 

 

26.§ A felnőtt-keresztségre való felkészítés megfelel a konfirmációi felké-

szítésnek. A felnőtt-keresztségben részesült egyháztag konfirmáltnak tekin-

tendő. 

 

27.§ A konfirmáció tényét hivatalos konfirmációi emléklap igazolja, mely 

a konfirmációi anyakönyv alapján kerül kiállításra. 
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„Az igaznak az emlékezete áldott…” 

/Péld.10,7/ 

 
 30 éve, november 22-én hívta haza szeretett püspökünket- Túróczy Zoltánt- 

Ura és Megváltója, örök otthonába. Személyes tapasztalataimon keresztül emlé-

kezem azokra az áldásokra, amelyek az életén és szolgálatán át formálták élete-

met. 

 Először igehirdetésére gondolok. Egy fiatal leánytanítványom jut eszembe, 

aki elmondta, esetenként azzal a vággyal ült szószéke alatt: „Csak még ne hagyná 

abba!” Annyira felüdítő volt számára az igehirdetésből áradó tiszta evangélium 

friss élő vize. Igehirdetésének szabadító erejét pedagógus evangélizációján éltem 

át, amikor először vettem részt ilyen alkalmán. Isten nevének szentségéről beszélt. 

Bár még akkor nem volt új életem, soha többé ki nem ejtettem Isten nevét hiába, 

és mélyen fájt, ha valaki ezt előttem szentségtelenül tette. Első érettségiztetésem-

kor ő volt az elnökünk. Hogy elvegye a fiatal tanárok és diákok izgalmát, az Úr 

szerető segítségére irányította a figyelmet, amikor a nyitó értekezleten a követke-

ző Igéről szolgált: ”Én adok nektek szájat és bölcsességet.” 

 Alázattal beült a laikus munkások bibliakörére, végighallgatva az egyszerű 

tanyasi idős ember igemagyarázatát.  

 A városban volt egy bibliaköre, amelynek tagjai a lelkészek és feleségeik vol-

tak. Én is részt vehettem ezeken az alkalmakon, amit mindig közülünk vezetett be 

valaki. Sorrakerülve, azzal kezdtem, nem tudok héberül és görögül. Mire ő ezt 

mondta : „A Bibliát a Szentlélek magyarázza.” Egész életemre megtanultam, 

mennyire az imádság a legfontosabb a készülésben, hogy megszabaduljak saját 

gondolataimtól, és a Szentlélek világosságában értsem az Ige üzenetét, hogy ad-

hassa erejét a hirdetéshez. 

 Egy másik pedagógus evangélizáción ez a mondata szúrt szíven: ”Szoktál-e 

imádkozni tanítványaidért? ”Soha nem jutott addig eszembe. Milyen ajándék volt 

a kommunista uralom idején tapasztalni – csendes imáimra válaszul – az Úr neve-

lő munkáját tanítványaim életében. 

 Amikor Joób Olivér lelkésztestvéremmel a börtönben meglátogathattuk, mo-

solyogva ez volt fő mondanivalója: „Most sok időm van a másokért való imádság-

ra.” Panasza nem volt, csak hálája minden kicsiségért, amivel a téli, hideg börtön 

nehézségeit enyhíteni igyekeztünk. 

Urbán Erzsébet 

nyug. tanár 
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  ♫ 
 

A vasárnapi gyermekóra szervezői gondos előkészítő munka után, igazán 

kedves alkalommal lepték meg gyülekezetünket a közelmúltban. 

Csaknem százan gyűltünk össze ezen a vasárnap délután. A nagy létszám el-

lenére meghitt, családias légkörű, gazdag tartalmú együttlét bontakozott ki. Örü-

lök, hogy mi is részesei lehettünk ennek. 

Bozorády esperes úr nyitó áhítata a gyerekek számára is igen érthetővé tette a 

szeretet valódi lényegét. Közvetlen hangvételű szavai mélyen érintettek 

mindannyiunkat. 

A gyermekbibliakör vezetői beszámoltak éves munkájukról, terveikről. Jó 

volt látni rajtuk, hogy mennyire komolyan veszik Istentől kapott, nagyon is fele-

lősségteljes szolgálatukat. Ezt követően a kicsik külön helyiségbe vonultak, ahol 

ajándékot készítettek számunkra. Mi szülők-és a nagyobb gyermekek- ezen idő 

alatt egy rendkívüli élményben részesülhettünk. 

Vargáné Belinszki Etelka tanárnő, a Kossuth Gimnázium ig. helyettese egy 

szubjektív, de tényekkel igazolt előadást tartott számunkra a zene és hitélet kap-

csolatáról. Logikusan felépített beszámolója, nemcsak izgalmas, de igen megren-

dítő és erősen az érzelmekre ható volt. Úgy vettem észre, hogy a gyülekezeti te-

remben nem én voltam az egyetlen, aki a könnyeivel küszködött. Nagyon szeret-

ném, ha a közeljövőben egy nagyobb „lélegzetű” előadást hallhatnánk a tanárnő-

től, ugyanebben a témakörben.  

A nap folytatásaként az ifjúság egy igen szép négyszólamú énekkel örvendez-

tetett meg minket, amit nekünk is megtanítottak. 

Az alkalom zárása – hangulatos gyertyafényben – a „Jeruzsálem” elnevezésű 

ifjúsági teremben, süteményekkel megrakott asztalok mellett történt, ahol még al-

kalom nyílt meghitt beszélgetésekre. 

Tudom, nem kis fáradság egy ilyen színvonalas délután megszervezése, mégis 

abban reménykedem, hogy többször is lesz lehetőségünk nekünk szülőknek és 

gyermekeinknek, együtt dicsérni Krisztust, és Neki hálát adni ily módon is! Kö-

szönöm Istennek, hogy gyermekeim ilyen környezetben nőhetnek fel. 

Egy hálás édesanya 
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Egyházmegyei Hírek 
 

 A Kertvárosi Gyülekezet lelkésze- Magyar László – nyugállomány-

ba vonult. Kívánjuk, hogy jó egészségben töltse el nyugdíjas éveit! 

 

 Dec. 08-án 10 órától Nyírtelken, az 1sz. Királytelki Általános Isko-

lába, ádventi csendesnapra várja a Nyírszőlősi Gyülekezet mindazo-

kat, akik közösen szeretnének készülni karácsony ünnepére, jobban 

megismerni Urunkat és egymást is. 

 

 November 10-én volt a Hajdú-Szabolcsi Egyházmegye presbiterei-

nek és képviseletőtestületi tagjainak Márton-napi I. Vándortalálko-

zója Nyíregyházán. 

 A programban hangképes beszámolót hallgathattak meg a résztve-

vők a piliscsabai presbiteri hétvégéről, majd Csepregi András tartott 

előadást Luther Mártonról. Az úrvacsorai szolgálat igehirdetését 

Adámi László végezte. 

 A délutánt a Luther Márton Kollégium szép új gyülekezeti termében 

töltöttük: Mi újság nálunk? – címmel a gyülekezeti presbiterek, 

képviselőtestületi tagok mondták el örömeiket, gondjaikat. 

 A nap végén, Bozorády Zoltán esperes osztotta meg velünk gondo-

latait. 

 Közel százan jöttünk össze, Kölcsétől – Kisvárdáig, hogy együtt 

gondolkodjunk a szolgálat céljáról. 

 2002-ben a Vándortalálkozót a nyírszőlősi gyülekezet rendezi meg. 

Köszönet illeti Garai András presbitert, aki kezdeményezte ennek a ta-

lálkozónak a létrejöttét. 

 

 Nagycserkeszen, nov. 11-én csendesnap keretében emlékezett meg a 

gyülekezet a templom felszentelésének 4. évfordulójáról. Szabó Já-

nos, a helyi gyülekezet lelkésze köszöntötte a megjelent, v.mint a 

szolgálatot végző lelkészeket, Magyar Lászlót, Bozorády Zoltánt, 

Laborczi Gézát és minden résztvevőt. Közreműködött a nyíregyházi 

énekkar, Jávori Pál kántor vezetésével. 

 A gyülekezet hűséges asszonyai ebéddel fogadták a megjelenteket. 

Fáradozásukat ez úton is köszönjük! 
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Beiskolázási tájékoztató 

Kik, milyen feltételekkel és milyen osztályokba, tagozatokra nyerhetnek felvé-

telt a 2002/2003-as tanévre? 

Erről lesz szó a beiskolázási tájékoztatón, amit december 7-én 17 órakor 

tartunk a Gimnázium dísztermében. Az érdeklődő gyerekeket is ezen a 

napon várjuk reggel 8 – 12 óráig a Szent István út 17-19. sz. alá. 

 

 Mindig szívesen adunk hírt diákjaink országos tanulmányi versenyeken 

elért sikereiről. Még az elmúlt tanévhez kapcsolódik Csengeri Máté 11. 

évfolyamos tanuló Békésy György Fizika Emlékversenyen elért országos 

23., és Bogár László 8/8. évfolyamos tanuló Öveges József Országos Ál-

talános Iskolai fizika versenyen elért 16. helyezése. A rangos eredmé-

nyekhez mindkettőjüknek, és felkészítő tanáruknak - Tófalusi Péternek - 

is gratulálunk! 

 

A Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium pedellusi (házmes-

teri) állást hirdet. 
Az állást betöltheti egyedülálló vagy kis családos személy (max. 3 fő), akár mellékfoglal-

kozásként, aki az intézmény szolgálati lakásában lakik. 

A pedellus feladata, hogy az iskola üzemelési idején kívül állandóan az épületben tartóz-

kodjon este 19
00

 órától reggel 7
00

 óráig, valamint hétvégéken és ünnepnapokon egésznap. 

Munkaideje alatt felel az iskola épületének biztonságos őrzéséért, az udvar és az iskolát 

körülvevő járdák tisztaságáért, valamint felügyeli az ez időre eső rendkívüli rendezvénye-

ket.  

Jelentkezés pályázat útján az intézmény vezetőjénél (Tar Jánosné) 

Felvilágosítás a 410-032-es telefonszámon. Evangélikus felekezetűek jelentkezését várjuk. 

 

Tar Jánosné 

Igazgató 

 

 

 

 A nagyon jól sikerült nyári táborok után a költözés, az épület felújítása, a 

dobozaink kipakolása igen jól kitöltötte a nyár utolsó napjait. Reménytel-

jesen vártuk az évindítást, hisz végre saját iskolánkban taníthatunk a 5 

éves „albérlet” után. 
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 Az örömteli és felemelő érzésekben gazdag tanévnyitás után a napi szak-

mai és szervezési munkák mellett több tényező, esemény és tevékenység 

gazdagította, bővítette iskolai életünket, munkánkat. 

 

- A hétkezdő, hétfő reggeli áhítatokat a nagytemplomban tartjuk az Evan-

gélikus Kossuth Lajos Gimnáziummal. 

 

-Általánossá tettük azt a gyakorlatot, hogy minden napot az első óra ele-

jén imával kezdünk. 

 

-Az első osztályokban a hittan órákat felekezetek szerint, külön tartjuk. 

 

-Elkezdtük a COMÉNIUS 2000 I. minőségbiztosítási programot. Kidol-

goztuk a részletes program tervet és elkészítettük a nyitott önértékelést. 

 

 Az előző tanévi testnevelési és sportmunka, versenysport összesítő pont-

versenyében iskolánk a város 400 fő feletti iskolái között a III. helyen 

végzett, amit a Városi Diáksport Egyesület serleggel, oklevéllel és 10000 

forinttal jutalmazott. 

 

 Iskolai ünnepélyen emlékeztünk meg október 23-áról. A nyolcadikosaink 

nagyon szép és érzelmekben gazdag műsort mutattak be, amit az egész is-

kola együtt a díszteremben hallgatott végig. 

 

 Ünnepi istentiszteleten vettünk részt a Reformáció Napja alkalmából. 

 

Az eltelt néhány hét alatt  „belaktuk” iskolánkat, és hálatelt szívvel gon-

dolunk arra, hogy már itt lehetünk.  

Takács Ferenc  

igazgató 
 

DR. ENDREFFY TAMÁS – lelkészünk fia – türelemmel viselt 

súlyos betegség után, 49-éves korában visszaadta lelkét Teremtő-

jének. Temetése Békéscsabán volt. A gyülekezet osztozik a gyá-

szoló család fájdalmában. 

„Áldott az Isten (…) aki megvigasztal minket minden nyomorú-

ságban…” 
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Ez évben november 25-e az egyházi év utolsó vasárnapja. Örökélet va-

sárnapjának is nevezzük. 

 

HISZEM…AZ ÖRÖK ÉLETET.   ÁMEN. 
 

Az Apostoli Hitvallás utolsó szavai ezek. De valóban bizonyos vagy benne, hogy 

Neked is örök életed van, és az már el is kezdődött? Testvérem, Te hol és kivel 

töltöd az örökkévalóságot? KI számodra az örök élet? /Nem elírás történt/. Hi-

szed-e, hogy az ÖRÖK ÉLET = JÉZUS KRISZTUS? – Azért, hogy a feltett pro-

vokatívnak szánt kérdésekre személyesen is megkeresd és meg is, találd az egyet-

len helyes választ, Isten segítségedre siet és írott Igéjében, az Újszövetségi Szent-

írásban teljes és tökéletes kijelentést, elégséges feleletet készített Neked is. Tégy 

egy kísérletet, ha valóban örökké szeretnél élni, Vele -és Általa. Miért ne kezd-

hetnéd el már ma ezt az örök életet?!  

Néhány, olvasásra ajánlott igehely a Bibliából: János ev. 3,16; 3,36; 5,24; 5,39-

40. 1 Timótheus: 1,15-16. Jelenések Könyve: 1,17-18. 

Közreadta: G. A. 

ÁDVENT 
 

Várakozás: a télre, a hóra, Várakozás: a barátra, társra, 

A jóra, a szépre, a Szóra. az önzetlen gondoskodásra. 

  

Várakozás: a hitre, a fényre, Várakozás: a békére, csendre, 

A gyógyító, segítő kézre. a világot átfogó Rendre. 

Vántsa Zoltán 

 

ÁDVENTI HÍVOGATÓ 
 

Dec. 2-án, Ádvent 1. vasárnapján a Nagytemplomban a de.10-órakor kez-

dődő istentiszteleten az igehírdetés szolgálatát Lauri Oikarienen, a kajaani 

ev. gyülekezet vezető lelkésze végzi. 

Ezen a napon, du. 3 órakor szeretetvendégség lesz a gyülekezeti teremben, 

a finnországi testvérgyülekezet tagjainak szolgálatával. 

 

Dec. 03-07-ig,-hétfőtől péntekig- esténként 17 órai kezdéssel, pénteken úr-

vacsoraosztással ádventi sorozat kezdődik a gyülekezeti teremben. 

A sorozat témája: Ki Neked Jézus? Igehirdetési alapige: Lk.7, 36-50. Szol-

gál: Adámi László  
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Kálmánházán dec. 16-án, ádvent 3. vasárnapján, de. ½ 11 órakor a nyír-

egyházi gyülekezet énekkara szolgál, Jávori Pál kántor vezetésével. 

Dec. 17-18-19-20-án du. 5 órától ádventi evangélizáció lesz Kálmánházán, 

melynek témája: Miért jött Jézus? Szolgálnak: Bozorády András, Adámi 

László, Győrfi Mihály, Bozorády Zoltán lelkészek. 

 

Dec. 23-án, Ádvent 4. vasárnapján – du. ½ 4 órakor, a Kossuth Gimnázium 

dísztermében adják elő karácsonyi műsorukat a gyermek- és ifjúsági biblia-

kör tagjai. Az ünnepi együttlétre, és a szeretetvendégségre várják a gyüle-

kezet tagjait. 

Meghívó 

Egyházközségünk elnöksége, szeretettel várja a 

2001.december 2-án, du. 15 órakor kezdődő 

szeretetvendégségre 

a gyülekezeti terembe. 

Vendégeink: a kajaani testvérgyülekezet  

küldöttségének tagjai. 

 

Sütemény vagy gyümölcsadományt köszönettel fogadunk. 
 

A Hírmondó legközelebbi számának tervezett megjelenési időpontja: december 24. 

Lapzárta: december 6. 

 

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 

E-mail -szerk.:hirmondo.1@dpg.hu 

Felelős szerkesztő: Dr. Bodnár Zsolt 

Készült: OKTESZT kiadó nyomdájában 1300 pld.-ban. 


