
 

 
 

 

K R I S Z T U S  É L !  
 

 Nem nagyon látszik meg a világon – mondaná valaki. Nagyon sok a bűn. 

Rengeteg szemben otthonos a könny és számtalan ajakon állandó a panasz. A ke-

nyér, a megélhetés, vagy a vagyongyűjtés űz százezreket, s alig mutatkoznak 

olyanok, akik adni, segíteni vagy szolgálni kívánnának. E világ mérgezett öröm-

kútjainál tömegek tolonganak s felveri a fű a tiszta örömök forrásához vezető ös-

vényeket. A nagypénteki és húsvéti templomozásban is oly sok az üres megszo-

kás, egyre erőtlenedő tradíció. Hiába hallanak a megfeszített és feltámadott Krisz-

tusról, halott marad mindenki számára, akit nem vonz újra magához. 

 A keresztyének személyes életében se látszik Krisztus diadalmas élete. Meny-

nyi indulás fullad ellankadásba! A megismert és elhagyni szándékolt bűnök is mi-

lyen parancsolóak maradnak! A hit harcában annyi a vereség s a szolgálatban oly 

sok a kudarc. Nincsen gonosz feletti diadal, vagy ha van is, olyan pillanatnyi. Az 

öröm is olyan vékonyan csörgedezik. Az Istent dicsőítő életben is oly sok az eről-

tetett és olyan kevés a jó fa magától érő jó gyümölcse. 

 Pedig Krisztus feltámadott és él! A világ krisztustalansága és a keresztyének 

erőtlensége ellenére is. Az ő dicsőséges uralkodását soha nem fogja igazolni ez a 

világ. De a magukat keresztyéneknek nevezők nyomorúsága se cáfolhatja. 

 Krisztus élete és diadala a megtérő hívő ember számára lesz valóság. Minden 

idők tapasztalata és a mai napok csodája, hogy a sírók, panaszkodók, kincskere-

sők, vagy örömhajszolók, szokáskeresztyének és álkegyesek igaz megtérésben tör-

tek össze a Keresztrefeszített előtt és felragyogott nekik a feltámadott, élő Krisz-

tus. 

XI. évf. 3. szám 

2002. március 

Jézus Krisztus mondja: 

Ne nyugtalankodjék a ti szívetek! 

Higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem! 

János ev. 14,1 
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 Krisztus feltámadott és él! Ez a húsvéti evangélium. Ugyan miért folytatnád 

nélküle, vagy ellene az életedet? Miért járnál csak félig vele? Keresd a megbánás 

és a megtérés helyét. Öt sebében számodra is bűnbocsánat és élet van. Az élő 

Krisztusnál örök élet és üdvösség. 

Az Evangélikus Evangélizáció kiadványa 1948 húsvétjára 

Szerk.: Csepregi Béla 
 

Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk! 
 

TÁJÉKOZTATÓ 

a 2002. március 3-i közgyűlésről 
 

❖ Az egyházmegyei elnökség által összehívott közgyűlés döntött arról, hogy 

Molnár József és Labossa Péter lelkészeket bemutatkozó szolgálatra hívja 

meg. 

Ennek megfelelően Labossa Péter lelkész 2002. április 7-én, míg Molnár Jó-

zsef lelkész 2002. április 14-én fog szolgálni a nagytemplomban a 10 órai is-

tentiszteleten. 

Mindketten lehetőséget kapnak arra is, hogy a nagytemplomi istentisztelet 

után a kistemplomi gyülekezetben is szolgálhassanak. 

❖ A közgyűlés megvitatta és jóváhagyta a presbitérium által megszövegezett díj-

levelet, melyet idő közben az egyházmegyei, később pedig az egyházkerületi 

elnökség is jóváhagyott. 

A díjlevél szövegét teljes terjedelemben az alábbiakban adjuk közre: 
 

DÍJLEVÉL 
amely létrejött a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség  (továbbiakban 

egyházközség) másrészt …………………………………… evangélikus 

lelkész között az alábbi feltételekkel: 

 
1 Az Egyházközség meghívja …………………..……………….-t parókus lelkészének. 

2 Az egyházközség elvárja és kötelezi ………………………..-t, hogy a Magyarországi 

Evangélikus Egyház hatályos törvényeinek megfelelően végezze lelkészi szolgálatát. A 

gyülekezet lelkészeként felelős azért, hogy egyháza biblikus és hitvallásos tanítása ér-

vényesüljön munkájában és gyülekezetében. 

 Felelős azért is, hogy a gyülekezetben tévtanítások ne terjedjenek, őrködik a gyülekezet 

egységén. 

3 A lelkész rendszeres havi pénzjavadalma – melynek része a stóla is – a közalkalmazot-

tak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. szerinti besorolásnak és fizetési kategóriá-

nak megfelelően kerül megállapításra: 
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 A 2002. évben érvényes táblázat H fizetési osztálya fizetési fokozatonként – szolgálati 

idő függvényében – megjelölt összegeinek 1,2-szeres szorzó alkalmazásával számított 

értékét alapul véve, második fizetési fokozat esetén legalább 65.000Ft. 

 Az Egyházközség kötelezettséget vállal a lelkész javadalmának évenkénti felülvizsgála-

tára és – legalább az országosan megállapított lelkészi minimum jövedelem biztosításá-

ra. 
4 Az Egyházközség szolgálati lakást biztosít a Nyíregyháza, Luther tér 14. szám alatti 

épületében. 

 A lakás három szobás; előtér-hallal, konyhával, kamrával, fürdőszobával és külön wc-

vel rendelkezik. Hasznos alapterülete összesen 120 m2. Fűtése gázfűtéses, helyiségen-

kénti konvektorokkal. Melegvízellátás a konyhában és a fürdőszobában van. A konyha 

beépített szekrénnyel, mosogatóval rendelkezik. 

 A lakás közüzemi díjait – gáz, víz- és csatornadíj, villany – valamint a szolgálati lakás 

épületének külső és belső karbantartását, vagyonbiztosítását és közterheit az Egyház-

község fedezi. 

5 Az Egyházközség a Lelkészi Hivatal helyiségeit a Luther tér 14. szám alatti ingatla-

nában biztosítja megfelelő infrastruktúrával felszerelve. (Szolgálati gépkocsi, fűtés, vi-

lágítás, telefon, irodabútorok használata, takarítása, stb.) 

 A Díjlevelet a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség közgyűlése 2/2002 (III.3.) 

számú határozatával elfogadta: 

 Adámi László Dr. Bodnár Zsolt 

 mb. igazgató lelkész gyülekezeti felügyelő 

A díjlevelet a Hajdú-Szabolcsi Evangélikus Egyházmegye nevében jóváhagyjuk: 

 Bozorády Zoltán Abaffy Zoltán 

 püspökhelyettes, esperes egyházmegyei felügyelő 

A díjlevelet az Északi Egyházkerület nevében jóváhagyjuk: 

 D Szebik Imre Benczúr László 

 püspök egyházkerületi felügyelő 

 

❖ Az új lelkész megválasztására terv szerint 2002. április 21-én kerül sor. 

A választó közgyűlést az egyházmegyei elnökség fogja összehívni. 
 

Tájékoztató 

a presbitérium 2002. március 23-i üléséről 
 

❖ A testület felülvizsgálta és jóváhagyta az egyházközségi számvevőszék jelenté-

se után a 2001. évi zárszámadást és zárómérleget, valamint tárgyalta és jóvá-

hagyta a 2002. évi költségelőirányzatot. 

❖ Ezt követően tárgyalta és jóváhagyta az Evangélikus Általános Iskola 2001. évi 

zárszámadását és zárómérlegét, valamint az iskola 2002. évi költségelőirányza-

tát. 
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❖ A presbitérium döntött arról, hogy pályázatot ír ki az Evangélikus Általános 

Iskola intézményvezetői munkakörének betöltésére. 

 Az intézményvezetői állásra vonatkozó pályázati felhívás részletesen az Okta-

tási Közlönyben és az Evangélikus Életben lesz közzétéve. 

❖ Egyházközségünk vezetése nevében minden kedves testvérünknek áldott hús-

véti ünnepeket, valamint kegyelemben, békességben és szeretetben gazdag éle-

tet kívánok 

Jézus Krisztus által 

Dr. Bodnár Zsolt 

egyházközségi felügyelő 

                               

 

Húsvét hajnali istentisztelet 
 

A Húsvét hajnalán ünnepelt, feltámadásra emlékező öröm-istentisztelet megtartása 

nem jellemző, de elfogadott és egyre gyakoribb az Evangélikus Egyházban. Gyülekeze-

tünkben ennek a bevezetését (a keresztelést kivéve) tavaly kezdtük el. Húsvét vasárnap 

hajnalán az ősi liturgia elemeiből válogatva, rövidített istentiszteleti rendet állítottunk ösz-

sze. Eleink liturgikus rendjéhez hűen, zsoltározással, himnuszokkal, dicséretekkel emlé-

keztünk Krisztus váltságművére. Hogy megértsük, mi történik ezen öröm- istentiszteleti 

alkalmunkon, azt a következőkben foglaljuk össze röviden. Az egész liturgikus év csúcs-

pontja a húsvéti ünnepkör, a húsvéti triduum (3 nap), Nagycsütörtök estétől, Húsvét vasár-

nap hajnaláig. Ennek középpontja a vigília, mely Jézus feltámadásának éjszakájára mutat. 

Lényegét és tartalmát a hajnalban ünnepelt föltámadott Krisztus adja, aki győzedelmes ke-

reszthalálával visszaszerezte az életet. A húsvéti öröm és hála kifejezője a Hallelúja (Di-

csérjétek az Urat!), mely egyben az egész húsvéti idő jellegzetes éneke. 

A feltámadás ilyen megünneplésének eredete a 4. századra vezethető vissza, amikorra 

már kialakult az ünnep szerkezetének négyes egysége és a hozzá kapcsolódó jelképek:  

 

1) A fény megjelenése, a gyertyák meggyújtása jelképezi, hogy Krisztus föltámadása 

bevilágítja az éjszakát. A húsvéti gyertyák, így a gyülekezet gyertyáinak meggyúj-

tása jelzik Krisztus világosságának szétáradását. 

2) Isten igéje, a szó, a felolvasott igék sora az ószövetségi előképekben és az Újszö-

vetség beteljesedésében adja elénk megváltásunk lényegét. 

3) A keresztelés vize a Krisztus halálából és feltámadásából fakadó élet és kegyelem 

jele. A húsvéti keresztség szentségének kiszolgáltatása már az ősegyház (Jézus ha-

lálát követő nemzedékek az 1. századtól) gyakorlata volt. A keresztények legna-

gyobb ünnepükön ezzel emlékeztek és tudatosították, hogy Krisztussal együtt ne-

künk is meg kell halnunk a bűnnek és vele együtt föltámadva, Istennek kell élnünk. 

4) Az igehirdetés, az istentisztelet, a vigília koronájaként zárta az ünnepet. A 4. szá-

zadban az egész éjszakát kitöltötte a húsvéti vigília, olyannyira, hogy Húsvét nap-
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ján nem is volt külön istentisztelet. Ennek részeként tartották az eukarisztiát, mely-

nek lényegét a kenyér és a bor, Krisztus testének és vérének vétele jelentette, halá-

lának és föltámadásának ünneplésében. 

Az idén is együtt készülünk az ifjúság kis csoportjával Húsvét hajnalának köszöntésére, 

melyre minden örömhírre (ευαγγελιον) vágyakozót szeretettel hívunk és várunk a Nagy-

templomba márc. 31-én, vasárnap reggel ½ 6 órára! 

 

Horváth Olivér 

teológus-hallgató 

 

 

Sorozatot indítottunk „Találkozásom Jézussal” címmel. Várjuk azok bizonyságtételét, akik 

gondolataikat, tapasztalataikat –(névvel vagy név nélkül)- megosztanák a Hírmondó olva-

sóival. Rövid írásaikat a Szerkesztőség címére küldjék. (Luther tér 14. sz.) 

 TALÁLKOZÁSOM JÉZUSSAL  

 

„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őben-

ne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen .” /János ev. 3, 16./ 

 
Sajnos sokáig nem értettem meg a Biblia, - az evangélium üzenetét. 

Evangélikus családba születtem. Anyukám istenfélő életet élt, és így nevelt bennünket is. 

Jártam hittanra, konfirmáltam, de nem hagyott nagy nyomot az életemben. Édesanyám 

felnőtt koromban is mindig Isten megváltó szeretetére akarta irányítani figyelmemet. Mi-

vel kicsi koromtól kezdve próbáltam tisztességesen élni -„ jól működött a lelkiismeretem”- 

így mindig megnyugtattam magam : nem lopok, nem paráználkodom, a magam módján 

félem Istent, tehát rendes ember vagyok. Azt gondoltam, nekem ez a „középút” nagyon 

megfelelő. Akkor még nem tudtam, hogy csak „két út ” létezik. 

Házasságom nem sikerült, és ez nagyon fájt. Sorolva a fentebb említett „erényeimet”, 

Istent vontam felelősségre. Majd később egy kis műtéten estem keresztül, de az eredmény 

nem várt módon, „pozitív” lett. Nagyon megijedtem, és őszintén Istenhez kiáltottam, kérve 

még „néhány évet”, mert gyermekeim kicsik voltak. Sajnos ezek után sem kerestem teljes 

szívből az Ő közelségét, csak amikor a „néhány év” letelt. 

Kételkedve kezdtem kutatni az Igazságot, de választ nem kaptam. Bántott, hogy miért 

nem értem a Bibliát, az Úr Jézus megváltó szeretetét? 

Közben sok problémám, nehézségem volt, de sikerült mindenen úrrá lenni, és mindezt sa-

ját érdememnek tulajdonítottam. 

Elég türelmetlen voltam a környezetemben élőkkel szemben. Ez kezdett fájni. Szeret-

tem volna ettől szabadulni, de nem tudtam a magam erejéből. Az Úr küldött lelki vezetőt, 

segítőket, de én elégedetlen voltam. Miért nem hallok az igehirdetésekből nekem szóló 

üzeneteket, miért nem kapok választ? Miért nem tudok jobb lenni? Ezek a kérdések fog-

lalkoztattak. 
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Rendszeresen részt vettem a kistemplomi bibliaórákon, mindig voltak kérdéseim, és 

amikor az Úr jónak látta, megnyitotta „lelki szemeimet” megláttatta velem, hogy nem én 

tudtam megoldani sok problémámat, hanem Ő volt az, aki segített. 

A következő bibliai ígék nagyon sokat jelentettek számomra, bíztatást és bátorítást me-

rítettem belőlük. 

„Közeledjetek az Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok.” /Jakab lev.: 4,8/ 

„Mert aki kér, mind kap, aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyittatik.” /Máté: 7,8/ 

Az Úr megszánt, megingatta nagy „ÉNEMET”. Az Úr Jézus tisztította, gyógyította 

szívemet, és Isten Szent Lelke kezdte világossá tenni számomra az ige üzenetét. Megértet-

tem kereszthalálát, feltámadását mely értem is történt, hogy örök életem legyen. Megkap-

tam a legdrágább ajándékot, a hitet. Felismertem, hogy nem éltem bűntelenül, és ezt őszin-

te bűnbánattal megvallva, elnyerhettem Isten bocsánatát – Krisztusért. 

Békességet nyertem, és ez csodálatos. 

Babicz Pálné 

       

JÉZUS KÉRDEZI: „SZERETSZ-E ENGEM?” 
 

Az alábbiakban közöljük Túróczy Zoltán püspök úr 1935-ben, János ev.21,16 bibliai 

igevers alapján elmondott igehirdetésének befejező sorait: 

 

„Uram! Kimondhatatlan fájdalom az nekem, hogy nem tudlak úgy szeretni, ahogyan 

méltó vagy reá, s ahogy szeretnélek. Azt hiszem, hogy ha egykor bűntörlő véred által beju-

tok az örök öröm aranyutcájú városába, egyetlenegy bánatom ott is az lesz, hogy még 

mindig nem szeretlek eléggé. Ott is egyre csak azt fogom érezni: Nem én szeretlek téged, 

te szeretsz engem! 

„Szeretsz- e engem?” 

Mit felelsz erre a kérdésre? A válasz reá kikerülhetetlen. Ha nem felelsz reá, az is fele-

let. Amíg az ember mondja: Én nem szeretlek téged, az bűnvallás, melyre a kegyelem 

evangéliuma a viszontválasz, de ha egyszer Krisztus mondja neked: Te nem szeretsz en-

gem, akkor az már ítélet lesz, amelyre kárhozat következik.  

„Alázzátok meg tehát magatokat Istennek hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon ti-

teket annak idején!” (1Pt 5, 6) Ámen. 

(Forrás: DIAKONIA Evangélikus Szemle 1991/2. szám) 

A teljes prédikáció elolvasható nyíregyházi gyülekezetünk internetes honlapján.(G.A.) 
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MEGHÍVÓ 
 

Szeretettel hívjuk és várjuk  

2002. március 31-én 18 órakor az Evangélikus Nagytemplomban tartandó  

Húsvéti Zenés Áhítatra. 
 

Közreműködik a gyülekezet énekkara. 

 
 

 

 

 Egyházunk lelkészeinek és hittanárainak képzése az Evangélikus Hittudomá-

nyi Egyetemen folyik. 

 Gyülekezetünkből 4 fiatal végzi a teológián lelkészi tanulmányait, ketten pe-

dig a hittantanári szakon tanulnak. Hordozzuk imádságban életüket, tanulmányai-

kat. Most egy leendő lelkésznő mutatkozik be az olvasóknak. 

Gál Orsolya, harmadéves teológus vagyok az Evangélikus Hittudományi 

Egyetemen. Túl a nyelvi szigorlatokon, az alapvizsgán – Istennek legyen érte hála 

– bizakodva abban, hogy nem is olyan távoli a „Cél”. 

1980-ban születtem Kemecsén. Nyírbogdányban laktunk 3 éves koromig, ami-

kor Nyíregyházára költöztünk. Kisiskolás koromban teljesen önálló döntés alapján 

jelentkeztem az akkor még nem egyházi Kossuth Lajos Gimnáziumba. A nyolc 

gimnáziumi év áldásait még mindig érzem: az osztályom és osztályfőnököm, a fa-

kultatív hittanórák, a konfirmáció, lelkészeim, az ifiórák, az imák – mindenki és 

minden Isten ajándéka volt. 

Most az Úr vezetéséből lehetek itt, tanulhatok, tapasztalatokat szerezhetek, s 

köthetek életre szóló barátságokat. De mi is az a „cél”, aminek az eléréséért küz-

dök? /Ez egy picit összetett dolog./ 

Közel két éve – teológiai tanulmányaim mellett – a budapesti református Bet-

hesda Gyermekkórház I.sz. Belgyógyászatán kezdtem el dolgozni diakóniai gya-

korlat keretében. Itt működik Magyarország egyetlen gyermek-hospice részlege. 

Itt tapasztalhattam meg azt, hogyan lehet rákban szenvedő és haldokló gyerme-

keknek testi-lelki segítséget nyújtani, mit jelent segítő „útitársul” melléjük és szü-

leik mellé állni. Többek között ezért kezdtem el mélyebben foglalkozni – tanfolyam 

keretein belül – a professzionális klinikai lelkigondozás, a mentálhigiéné és a 

pásztori pszichológia iránt. Fontosnak tartom, és célomnak tekintem e területek 

eredményeinek és módszereinek átültetését a magyarországi kórházi gyakorlatba. 

♫ 
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Reménység szerint a következő tanévet Németországban, a Bétheli Teológiai 

Főiskolán- ösztöndíjasként -fogom eltölteni. Nagy segítséget jelent majd nekem az 

ottani szociális intézmények, és mentálhigiénés szervezetek munkájának, és főként 

a lelkészek ilyen irányú képzésének a megismerése. 

Hiszek és bízom az „Áldott Orvosban”, Jézus Krisztusban – lelkünk igaz gyó-

gyítójában és megújítójában. Kívánom, hogy Ő készítsen fel engem és mindenkit a 

szolgálatra, feladatokra és Ő adjon erőt a mindennapokhoz. 

Ezúton szeretnék megköszönni minden figyelmességet, segítséget és imádsá-

got, amit a gyülekezettől kaptam. Isten áldjon mindenkit! 

 

Gál Orsolya III. évf. teológus h. 

 

 

 

SZOLGÁLJATOK AZ ÚRNAK ÖRÖMMEL! 
(Zsolt 100.2a) 

 

Reménykedve és szeretettel várjuk mindazon műszaki (építész) és gazda-

sági (közgazdász, üzemgazdász, könyvvizsgáló, adószakértő) végzettségű 

hittestvéreink érdeklődését, akik szaktudásukkal önként és szívvel-lélekkel 

vállalnának szolgálatot a gyülekezeti és/vagy egyházmegyei számvevőszék 

revizori, ellenőrző munkájában. 

Részletes információt Adámi László mb. igazgató lelkésztől és az egyház-

megyei számvevőszék elnökétől kaphatnak. (garainyh@axelero.hu) 

 

Néhány ige bátorításul:  
Jn12,26; Rm 12,6a.7a; 1Tim 1,12; 1Tim 3,7a.10.13a; Fi-

lemon 20-21a; 1Pt 4,11b. 

 

 

Az ÉLIM Evangélikus Gyermekotthon szakképzett, evangélikus gon-

dozót keres nyolc órai munkaidőben. Érdeklődni, az Otthon vezetőjénél 

lehet. Nyíregyháza, Derkovits u. 21.sz. alatt. 

mailto:garainyh@axelero.hu
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Adámi Mária: Kereszt 
 

Kereszt. 

Szép ez a szó. 

Pedig rosszat jelent. 

Szenvedést, fájdalmat, sebeket. 

Terhet, mely alatt meggörnyed a váll, 

Elcsügged a szív. 

Eszközt, amely a halált hordozza magával. 

 

 

   C. H. Spurgeon: 

Gondolatok c. írásából 

 
- Az imádság kulcsával kinyithatod 

a mennyet. 

 

- Isten szótárában ismeretlen ez a 

szó: „lehetetlen”. 

 

- A szeretet az egyetlen zsebkendő, 

amely felszárítja a megszomoro-

dottak könnyeit. 

 

- Nincs hatásosabb gyógyszer az 

emberfélelemre, mint az istenféle-

lem. 

 

- Senkit sem tudsz kisegíteni a fer-

tőből, ha te magad is abban vagy. 

 

- Rossz kedvünk és savanyú arcunk 

senkit sem vonz Krisztushoz. 

 

- Aki báránnyá lesz, hamarosan ész-

reveszi, hogy még nem halt ki 

minden farkas. 

 

- Az emberben rejlő képességek na-

gyobbak, mint ahogy azt ő tudja, 

és a képességek, amelyeket Isten 

neki adhat, nagyobbak, mint ál-

modná. 

 

- A bűn kölnivízben fürösztve is 

még mindig bűzlik. 

 

Mégis szeretem ezt a szót. 

Mert van egy másik jelentése is. 

És ez: a kegyelem! 

Valaki meghalt helyettem a kereszten. 

Vállalta a szenvedést, hordozta a terhem. 

Halálosan szeretett engem. 

 

Szeretem Jézust ezért. 

Szeretem a kezét, amelybe szögeket vertek. 

Szeretem homlokát, amelyre töviskoronát 

tettek. 

Szeretem vállát, amely a keresztet hordta. 

Szeretem a szemét, mely szenvedés közben 

is 

mosolygott, mert 

akkor is rám gondolt. 

Rám, rád és a többi sok ezer 

szerencsétlen, nyomorult, bűnös emberre. 

 

Így hát: 

Fölveszem a keresztem, és követem a Mes-

tert. 

Ő megy előttem, semmitől sem félek. 

Utam a menny felé vezet. 

Hálásan és nagy-nagy szeretettel, ujjongó 

örömmel, 

imádattal és magasztalással, csordultig telt 

szívvel 

viszem az én legdrágább kincsemet: 

a keresztet! 

 

 

ÜDVÖZLET KAJAANIBÓL, FINN TESTVÉRGYÜLEKEZETÜNKTŐL 
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Kedves Magyar Barátaink Nyíregyházán! 
 

Köszönjük szépen az üdvözletet, amelyet küldtetek nekünk Kajaaniba. 

Köszönjük a karácsonyi jókívánságokat is. Szeretnénk megszilárdítani a kö-

telékeket a gyülekezeteink között. Karácsony után sikerült aláírnunk a ba-

ráti szerződést. Aláírtuk a saját részünkről és most elküldjük Nektek a saját 

példányotokat a szerződésből. 
Terveztünk egy viszontlátogatást Nyíregyházára, őszre. Sokszor beszél-

tünk egy orgonakoncertről, amelyet a Nyíregyházi Evangélikus Templom-

ban rendeznénk meg. Kántorunk Erkki Tyni és a vezető lelkész úr Lauri 

Oikarinen a saját időbeosztásukat megnézve, két időpontban tudnának ellá-

togatni Nyíregyházára: 2002. október 25-27. vagy 2002. november 8-10. 

Megfelel-e valamelyik időpont a gyülekezetetek számára? 

Egyházunk minden felelős személye az üdvüzletét küldi Nektek. 

Barátsággal a Jézus Krisztusban: 

Marko Miettinen 
lelkész 

 összekötő -kapcsolattartó személy 

Kajaani, 12.2.2002. 

 

Egyházközségünk elnöksége Dr. Bálint Zoltán presbitert bízta meg a 
külügyi összekötői feladatok ellátásával, így többek között a finn testvér-
gyülekezettel való rendszeres kapcsolattartással is. 

 
          

 

Kedves evangélikus hittestvéreink! 

 
Isten iránti hálával és örömmel adjuk hírül, hogy elkészült gyülekezetünk internetes 

honlapja. A világhálóra kerülő információk köre folyamatosan bővül, ezért kérjük mind-

azokat, akiknek lehetőségük van rá, rendszeresen látogassák honlapunkat melynek címe: 

http://church.lutheran.hu/nyiregyhaza 
 

http://church.lutheran.hu/nyiregyhaza
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Ifjúsági EKE hétvége Piliscsabán 
 
„Vállald velem együtt a szenvedést, mint Krisztus Jézus jó katonája. Egy harcos sem elegyedik bele a 

mindennapi élet gondjaiba, hogy megnyerje annak a tetszését, aki harcosává fogadta. Ha pedig ver-
senyez is valaki, nem nyer koszorút, ha nem szabályszerűen versenyez.” 

2 Tim. 2, 3-5. 

 

Ez az ige volt a hétvége témája. Mondanivalója sokat jelentett nekem. Ráébresztett, hogy 

milyennek kell lennie Jézus Krisztus jó katonájának. 

 Az Úr kegyelméből március 1-jén, pénteken délután indulhattunk el tizenhárman Nyír-

egyházáról vonattal Piliscsabára. 

 Hála érte Istennek, gond és baj nélkül érkeztünk meg. Vacsora után azonnal kezdődött 

az esti istentisztelet, ami számomra nagyon áldott volt. A napot imaközösséggel zártuk 

szobáinkban. 

 A másnap reggelt áhítattal kezdtük, majd csoportokban folytattuk – a kijelölt ige alapján 

– a beszélgetést. 

 A finom ebéd elfogyasztása után volt néhány órányi szabad idő. Lehetőség nyílt aszta-

li-teniszre és asztali-focizásra is, de én (megtartva eddigi szokásomat) felkapaszkodtam a 

Nagykopaszra. Az éjszakai eső miatt a levegő párás volt, a falevelekről vízcseppek po-

tyogtak, a talaj is igen csúszós volt, de ennek ellenére nagyon jól esett egyedül sétálni és 

imádkozni a hegyen. Az Úr jelenlétét éreztem szívemben. 

 Az esti áhítat előtt lehetőség nyílt arra, hogy akinek van mondanivalója, bizonyságot 

tegyen arról, hogyan munkálkodik életében az Úr. Felállt egy huszonéves fiú, és nagyon 

megindítóan számolt be az életéről. A családi problémák úgy ráterhelődtek lelkére, hogy 

nem az Úrhoz, hanem az italhoz menekült elkeseredésében. Az alkoholban kereste a vi-

gasztalást. Odáig romlott a helyzete, hogy már az ital teljesen a rabságában tartotta ezt a 

szegény srácot.  

 Egyszer, világosan látva szörnyű helyzetét, szíve mélyéből az Úrhoz kiáltott, hogy sza-

badítsa meg őt ebből a rabságból. Isten meghallgatta fohászát, és egy lelkésszel való ko-

moly beszélgetést követően megtapasztalhatta az Úr Jézus teljes szabadítását. Azóta egyál-

talán nem iszik alkoholt. 

 Nagyon megrendített ez a történet, és megerősített abban a felismerésben, hogy azt, akit 

Isten eljegyzett magának, senki és semmi nem ragadhatja ki a „kezéből”. Este egy nyár-

egyházi lány megtérésének örülhettünk, aki az Úr követése mellett döntött. 

 Vasárnap, a reggeli áhítat után, mindenki felolvasta az első napon (pénteken) kapott kis 

igéslapját, és akinek volt mondanivalója, beszámolhatott arról, hogy mit jelentett számára 

ez a „csendes hétvége”. Lelkileg feltöltődve indultunk haza ebéd után. 

 Nagyon hálás vagyok Istennek, hogy részt vehettem ezen az áldott alkalmon, és hogy 

sok dolgot megérthettem abból, amit korábban még csupán „homályosan” láthattam, és ezt 

köszönöm az Úrnak! 

Borsi Zoltán 

tanuló 
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A rendszerváltás előtt Finnországban jártam. Láthattam egyházi iskolát és is-

kolai hitoktatást. Akkor elképzelni, feltételezni sem tudtam, hogy Magyarorszá-

gon valaha mindez megvalósul. 

Amikor a Kossuth Gimnázium újra egyházi lett, rendkívül felemelő érzés volt 

a gimisekkel együtt lenni a templomban. Meghatottságot és boldogságot éreztem. 

Ritka pillanat az ember életében, amikor olyat élhet át, ami több és szebb annál, 

amit elképzelt. 

Azóta akkor érzek hasonló örömöt, amikor együtt vehetek úrvacsorát a tanít-

ványaimmal (gyermekeimmel). Legutóbb március 10-én. Ekkor volt ugyanis kos-

suthos hittanos diákjaim közül kilenc fiatalnak a konfirmációja, akik 16-17 éve-

sek. 

Szombaton az ifjúsági óra keretében volt a vizsgájuk. Először Ószövetségi 

történetekből feleltek. Öröm volt hallani, ahogyan bizonyos részeket szinte szó 

szerint idéztek a diákok a Bibliából. Ezután az Újszövetségből feltett kérdésekre, 

majd a Konfirmációi Káté kérdéseire válaszoltak a fiatalok. 

Nagyon hálás vagyok, hiszen tapasztalhattuk Isten jelenlétét és áldását a vizs-

gán és az istentiszteleten. Hálát adhatunk Istennek az iskolánkért. Azért, hogy 

munkálkodik közöttünk és bennünk, azért mert megáld minket, mert tapasztalhat-

juk, hogy nem hiábavaló az Istennek való szolgálat. 

B. Zs. 

 
 

 
 

• Új épületünk belakása után eredményes félévet zártunk. A nevelőtestületi értekezleten 

elemeztük az elmúlt időszakot, és megfogalmaztuk a következő időszak céljait. 

• Nagyon szépen szerepeltek gyerekeink a városi helyesírási, idegen nyelvi, valamint a 

kémia versenyeken. Mindegyiken az élmezőnyben végeztek. 

• A Varga Tamás megyei matematika versenyen Bődi Emőke 7.oszt. tanuló harmadik 

helyezettként jutott tovább az országos döntőbe. 

• Az Evangélikus Iskolák országos számítástechnikai versenyén –Sopronban, -igen nagy 

örömünkre Sasovits Sándor 8.osztályos tanuló negyedik, Hegyes János 8.oszt. tanu-

lónk pedig a hetedik helyezett lett. 

• Nagy érdeklődéssel, sok résztvevővel és eredményesen tartottuk meg a 6. évfolyamo-

sok hittan versenyét. 

• A Curie Kémia Emlékverseny körzeti fordulójába két tanulónk jutott tovább.  

• Hat héten át leendő elsőosztályosok ismerkedtek iskolánkkal. Nevelőink játékos képes-

ségfejlesztő foglalkozásokat tartottak számukra. Nagyon örültünk a látogatottságnak, 

körülbelül harminc szülő és gyerek látogatta a foglalkozásokat. Befejező eseményként 
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Jeneiné Novák Erzsébet tartott a szülőknek beszélgetéssel egybekötött előadást, a le-

endő iskolai feladatokról, problémákról. 

• Március 7-én nyílt napot tartottak az alsó tagozatban tanító nevelők. Itt a szülők és 

gyerekek munka közben is megismerkedhettek a leendő tanítónénikkel. 

• A COMÉNIUS minőség-biztosítási program időarányos feladatait teljesítettük, az ér-

tékelések most folynak, de az eddigi eredmények igen bíztatóak. 

• Nagyon jól sikerült alapítványi bált rendeztünk, melynek bevételét a számítástechnikai 

eszközök fejlesztésére szeretnénk fordítani. Ezúttal is megköszönjük a segítő testvérek 

önzetlenségét, figyelmét. 

• Az elmúlt hónapban megszépült iskolánk díszterme. A parketta csiszolását, lakkozását, 

a lábazat kijavítását, festését és a falfestést szinte teljes egészében a Pro Archi Alapít-

vánnyal való együttműködés keretében, bérleti díjból oldottuk meg. 

 

Az első osztályosok hivatalos beiratkozása az általános iskolákba április 24-25-26-án 

lesz. 

Tisztelettel kérjük az evangélikus vallású szülőket, akik leendő első osztályos 

gyermeküket az Evangélikus Általános iskolába szeretnék beíratni, hogy a 

gyermeket az iskolatitkárnál mielőbb legyenek szívesek előjegyeztetni. 

Takács Ferenc 

Igazgató 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS! 
 

A Nyíregyházi Evangélikus Általános Iskola Igazgató Tanácsa pályázatot hirdet: 

 1 fő angol nyelv – bármely szakos, 

 1fő evangélikus hittan – bármely szakos tanári állásokra. 

Az állások elfoglalásának ideje: 2002. augusztus 16. 

Feltételek: Általános iskolai tanári állás betöltéséhez szükséges végzettség. 

  /minimum főiskola/ 

Lehetőleg evangélikus vallású pedagógus; a hittantanár esetében: 

evangélikus, vallását gyakorló pedagógus. 

Szakmai gyakorlat előnyt jelent. 

A pályázatnak tartalmaznia kell: 

A pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását. 

A pályázó önéletrajzát, szakmai életrajzát. 

Szakmai és spirituális elképzeléseit. 

A pályázathoz mellékelni kell:  

A legmagasabb iskolai végzettségét igazoló iratok hiteles másolatát, 

lelkészi ajánlást. 

A pályázat beadásának határideje:  2002. április 25. 

A pályázat elbírálásának várható ideje:  2002. május 31. 
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A pályázatot a következő címre kell küldeni: 

Evangélikus Általános Iskola, Takács Ferenc igazgató részére 

4400. Nyíregyháza, Luther u. 7. sz. 

 

 
 

Kollégiumunk sokaknak; sokféle rendezvénynek biztosít helyet. Tudva, hogy 

több, különböző méretű, funkciójú terem van, ezzel a lehetőséggel élnek is. Elsősor-

ban a gyülekezet céljaira adjuk ki, de például a Finn-Magyar Baráti Egyesület tagjai is 

itt szoktak találkozni. 

-Febr.09-én a nyíregyházi gyülekezet ifjúságának engedtük át az épületet. El-

sősorban azt használták ki, hogy TV-szobák is vannak az emeleteken. Na-

gyon pozitív élménnyel távoztak, és várják a lehetőséget, hogy a lakókkal is 

megismerkedjenek. 

-Febr.11-én szintén egy kisebb közösség vette igénybe szolgáltatásainkat, a 

Nyíregyházi Főiskola hittanár szakos hallgatói. Félévkezdő „csendesnapjuk” 

témája a Katechizmus és a Katechéta személye volt. Ők már másodszor vol-

tak itt, és máskor is szívesen jönnek vissza. 

-Febr.18-21. között a Laborcziné Sztankó Gyöngyi lelkésznő gondolatait 

bemutató böjti evangélizációs sorozatot látogattuk hasonló elosztásban, mint 

múlt hónapban. 

❖ Míg mi a sorozatra jártunk, a nevelőtestület egy országos ellenőrzésen esett át, 

ahol megnézték, minden szabályosan történik-e a kollégiumban. 

❖ Febr.25-e a kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja. Este rádiós megem-

lékezés volt Magyar László tanár úr közreműködésével. 

❖ Febr.28-án 15.00-tól a szülők értesülhettek a kollégium, és mindannyiunk helyze-

téről. Az értekezleten lezártuk az első félévet, és elkezdtük a másodikat. 

❖ A jövőben szeretnénk az udvart is rendbe tenni, ehhez szeretnénk a gyülekezetek 

tagjaitól fizikai munkát, és tárgyi segítséget kérni. 

❖ A kollégiumba való jelentkezés határidejéről, feltételeiről érdeklődni lehet 

személyesen, az Iskola utca 2 sz.alatt, vagy telefonon (42/410-601). 
 

Martinovszky István 

igazgató  
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ANYAKÖNYVI HÍREK 
Keresztelések:  " Az úr ajándéka a gyermek...." 

Kárászi Norbert Zoltán, Garai Réka, Biró Benedek, Varga Gréta, 

Szőllősi Bence, 

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

Fábri Zoltán 68, id. Horváth Jenő 74, Greksza András 75, Karasz 

András 76, id. Jávor Zoltán 76, Herczku József 51, Varga Endréné 

Szemők Ilona 88, Soltész Lászlóné Csernyik Ilona 61, Szolnoki Já-

nosné Garaj Ilona 82, 

 

 
Az Ökumenikus Imahét (jan. 20-27) perselyadománya – a költségek levonása után 

230 570 Ft. volt, amit az ÉLIM Gyermekotthon kapott meg. 

Március 10-én Rozsréten, a Betlehem Gyülekezeti házban, szeretetvendégség ke-

retében a Budapest Fasori Ev.Gimnázium kamarakórusa szolgált. Délelőtt az 

ÉLIM-ben, az istentiszteleten énekeltek a fiatalok. 

Március 9-10-én egyházközségünk vendége volt az Alberti evangélikus gyüleke-

zet 45 fős küldöttsége. Ifjúsági énekkaruk Laetare vasárnapján a Nagytemp-

lomban, a délelőtti istentiszteleten énekelt és lelkészük, Szmolár Attila hirdet-

te az igét Ézsaiás próféta,58 f. .6-12 igeversek alapján. Rendhagyó volt ez az 

istentisztelet, mert kilenc kossuthos tanuló konfirmációjának lehettünk tanúi, 

akikhez a vendéglelkész személyében is egy Kossuth Gimnáziumba járt diák 

szólt, Isten őket kereső szeretetéről. Köszöntötte a fiatalokat felkészítő lelké-

szük, Bozorády Zoltán esperes is, aki a konfirmáció szolgálatát végezte. Az 

Alberi ifjúsági énekkar tagjai vasárnap délután az Evangélikus Általános Isko-

la dísztermében rendezett szeretetvendégségen önálló műsorral szolgáltak.  

Egyházközségünk elnöksége köszönetet mond mindazoknak, akik a vendégek 

fogadásában és a szeretetvendégség megrendezésében, adományok eljut-

tatásában részt vettek. Köszönet illeti az evangélikus intézmények dolgo-

zóit és vezetőit is a segítségért.  

Március 31. – vasárnap - HÚSVÉT ÜNNEPE. Óraigazítás! E napon áttérünk a 

nyári időszámításra! Az esti istentiszteletek, bibliaórák 18 órakor kezdődnek a 

Nagytemplomban, Kistemplomban és a gyülekezeti teremben. 

Ünnepi előzetes a Nagytemplomban tartandó istentiszteletek időpontjáról: 

Húsvét 1 napján:  5.30 hajnali liturgia fiatalok szolgálatával 

    7.00 úrvacsorai istentisztelet 

  8.00 és 10.00 ünnepi istentiszteletek úrvacsorával 

18.00 ünnepi zenés áhítaton szolgál a gyülekezet énekkara. 
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Húsvét 2. napja: 8.00 és 10.00 ünnepi istentiszteletek úrvacsorával 

  18.00 esti istentisztelet a gyülekezeti teremben. 

 

ÁPRILISI ELŐZETES 
Ápr. 5-én –pénteken- 14 órai, és 6-án 9 órai kezdettel, a Nyíregyházi Evangélikus Kos-

suth Lajos Gimnázium ismét megrendezi „Az Úr érkezése” elnevezésű or-

szágos ökumenikus szavalóversenyt, melyre tisztelettel és szeretettel várja 

az érdeklődőket a gyülekezetből is! 

Ápr. 7-én –vasárnap- a 10 órai istentiszteleten a Nagytemplomban, majd azt követően a 

Kistemplomban, Labossa Péter lelkész szolgálata. 

18 órakor a Nagytemplomban az egyházzenei est vendége: Mátyus Gabriella. 

Ápr. 13-án –szombaton -EKE csendesnap lesz Pestszentlőrincen. A nyírszőlősi gyüleke-

zet autóbuszt indít erre az alkalomra. A várható útiköltség kb. 1000 Ft. Je-

lentkezés: Györfi Mihály lelkésznél. 

Ápr. 14-én –vasárnap– a 10 órai istentiszteleten a Nagytemplomban, majd azt követően a 

Kistemplomban Molnár József lelkész szolgálata, 

du. fél 4 órakor, az ÉLIM-ben missziós délután. Vendég előadók a Keresztyén Pos-

tás Egyesület tagjai Debrecenből. 

Ápr. 21-én – vasárnap– a Nagytemplomban a 10 órai istentiszteleten Dr. Szabó Lajos, az 

Ev. Hittud. Egyetem rektora hirdeti az ígét.  

 Az istentisztelethez kapcsolódik a lelkészválasztó közgyűlés. 

Ápr. 26-án – pénteken– este a Nagytemplomban, David Titterington angol orgonamű-

vész jótékonysági koncertje, tehetséges gyermekek támogatására. 

Ápr. 27-én, szombaton adnak számot tudásukról – vizsgák keretében – a kon-

firmandusok. 

Ápr. 28-án – vasárnap– a Nagytemplomban konfirmációi istentiszteletre hívjuk a gyüle-

kezetet. 
 

A Hírmondó legközelebbi számának tervezett megjelenési időpontja: április 28. 

Lapzárta: április 13. 

 

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 2300 pld.-ban. 


