
 

 
 

 

 

 

 

 

  

K a p t a t o k - e  S z e n t l e l k e t ?  
 

A címben idézett kérdést Pál apostol tette föl Efezusban, olyan embereknek, 

akik megkeresztelt hívőknek vallották magukat, de megrekedtek valahol Isten or-

szágának a küszöbénél. Eljutott hozzájuk az, amit Keresztelő János prédikált: lel-

kiismeretüket fölrázta a megtérésre hívó ige, bűnbánatra ébredtek és vágyódtak 

bűneik bocsánatára. Több azonban nem történhetett velük addig, amíg meg nem 

ismerték Jézust. Az ő különleges esetük az üdvtörténetnek egy rendkívül sajátos 

időszakába tartozik, de a nekik föltett kérdés /ApCsel 19,2/ időszerű ma is, közöt-

tünk is! 

Kedves Testvéreim, akik evangélikus keresztyéneknek valljátok magatokat: 

Kaptatok-e, vettetek-e Szentlelket? Vagy csak a tradícióőrzés, öntudat-ápolás, il-

letve új utakat és módszereket kereső emberi ügyködés az evangélikusságunk? 

Sem az évszázados hagyományok ápolása, sem a legmodernebb eszközök alkal-

mazása nem visz üdvösségre, ha „egy valami hiányzik belőled, és ezzel minden: 

Krisztus belső ismerete”. Isten országához csak azok tartozhatnak már most, és 

azok mehetnek be annak örök örömébe majd, akiket magáénak ismer el az ÚR. 

„De akiben nincs a Krisztus Lelke, az nem az övé” /Róm 8,9/! Keresztyénség 

Krisztus nélkül, evangélikusság az evangélium életújító ereje nélkül, „spirituali-

tás” a Szentlélek nélkül: fából vaskarika… Ugye, érthető, hogy egyházunkban a 

Szentlélek ajándékára van a legfőbb szükségünk! 

XI. évf. 5. szám 

2002. május 

Állhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pá-

lyát, és nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és 

beteljesítőjére. 

/Zsidókhoz írt levél 12,1-2/ 

„Ezt a Jézust támasztotta fel az Isten, aminek mi valamennyien tanúi vagyunk. 

Miután tehát felemeltetett az Isten jobbjára, és megkapta az Atyától a meg-

ígért Szentlelket, kitöltötte ezt, amint látjátok is, halljátok is.” 

/Ap. Csel. 2,32-33/ 
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Kinek adatik a Szentlélek? Sokan úgy vélik, hogy a Lélek ajándékát csak azok 

kaphatják meg, akik hosszan, kitartóan könyörögnek érte. Isten igéjének a válasza 

azonban másképp hangzik erre a kérdésre: Isten azoknak adta Szentlelkét, „akik 

engedelmeskednek neki” /ApCsel 5,32/. Nincs semmi korlátozás és semmi előfel-

tétel, amit az embernek előbb teljesítenie kellene. A lélek pünkösdi kiáradása előtt 

a tanítványoknak kitartó imádságban ki kellett várniuk az Atya által megszabott 

időpontot, mint ahogy egy kicsiny magzat megszületésének is megvan a maga ide-

je. Krisztus egyházának pünkösdi világrajövetele óta azonban a Szentlélek vár ar-

ra, hogy az evangéliumot halló ember mikor enged végre neki. Vigyázzunk, ne-

hogy úgy „megszokjuk” a Szentlélekért való könyörgést, hogy azzal megpróbá-

lunk kitérni a Szentlélek iránti engedelmesség elől! A Szentlélek azoknak adatik, 

akik engedik neki, hogy meggyőzze őket bűnükről, elveszettségükről, Isten ítéle-

téről, de meggyőzze őket arról is, hogy „Jézusnak, az Ő Fiának vére megtisztít 

bennünket minden bűntől” /1Jn 1,7/, az Úr Jézusban van számunkra bűnbocsánat, 

élet és üdvösség Istentől. 

Hogyan adatik a Szentlélek? Nem szükséges ehhez semmiféle mesterien kifej-

lesztett technika vagy misztikus szertartás. Nem biztosítja Isten Lelkének vételét 

semmilyen különleges „karizmatikus” személy kézrátétele. Isten szentséges Lelkét 

senki sem „oszthatja ki” ezen a földön másoknak! Az apostolok kézrátételének a 

bibliai beszámolók tükrében egészen más jelentősége volt: az egységvállalást fe-

jezte ez ki azokkal, akik engedtek Isten igéjének és megvallották a szívükben 

megfogant Krisztus-hitüket. Az embereket hanyatt vágó, kezüket, lábukat, nyel-

vüket bábként mozgató lélekről pedig egyenesen meg kell mondanunk, hogy az 

nem Krisztus Lelke, hanem hamis, idegen ördögi lélek. A Szentlélek soha nem 

fog rángatózó, önkívületben hangoskodó bábot csinálni az emberből, mert Ő „az 

erő, a szeretet és a józanság Lelke” /2Tim 1,7/. A Szentlélek elnyerésének Istentől 

rendelt eszköze számunkra az evangélium, és semmi más. Úgy adatik a Szentlé-

lek, hogy megismerem és a Lélek teremtő munkája által ébresztett hitben befoga-

dom az evangéliumot, befogadom az Úr Jézust, „aki szeretett engem, és önmagát 

adta értem” /Gal 2, 20/. Pál apostol így tanúsítja ezt azoknak, akiknek az életében 

ez tényleg bekövetkezett: „Őbenne pedig, miután ti is hallottátok az igazság igéjét, 

üdvösségetek evangéliumát, és hivőkké lettetek, Őbenne titeket is eljegyzett pe-

csétjével, a megígért Szentlélekkel” /Ef 1, 13/. 

Mire adatik a Szentlélek? Arra, hogy kiárassza szívünkbe Isten szeretetét, és 

lelkünkben bizonyosságot adóan tanúsítsa, hogy a mennyei Atya valóban gyer-

mekévé fogadott /Róm 5,5; 8,16/. Arra adatik, hogy vezetése alá vonja és meg-

szentelje életünket, Isten igéjének erejét és logikáját érvényre juttassa lelkiismere-

tünkben és gondolkodásmódunkban. Arra adatik, hogy szabaddá, és győztessé te-

gyen bűnös vágyaim rabságba döntő erejével és minden ördögi kényszerrel szem-

ben. Arra adatik, hogy keresztségem valóban azzal a jelentőséggel bírjon számom-
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ra is, mint amit az Úr adott annak: „Ezért tehát ti is azt tartsátok magatokról, hogy 

meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek a Krisztus Jézusban” /Róm 6, 11/. Ar-

ra adatik a Szentlélek, hogy betöltsön az Úr Jézust váró élő reménységgel, és földi 

életem hátralevő idejére ebben a kínlódó és egyre elfajultabb világban Jézus 

Krisztus tanújává tegyen, miközben az imádságban összeköt Ővele. 

Valóban, Isten „legdrágább ajándéka” /241. ének/ a Szentlélek! Éppen ezért 

engedelmeskedjünk neki, hogy a miénk lehessen! 

Adámi László 

 

Tájékoztatás a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség 2001. évi 

zárszámadásáról 

I. BEVÉTELEK 

 

1.) Gyülekezeti tagoktól származó bevételek: 

- egyházfenntartói járulék 2 294 000 Ft 

- adományok 1 146 000 Ft 

- perselypénz 4 744 000 Ft 

- céladományok 438 000 Ft 

- stóla (esketés, temetés díja) 1 483 000 Ft 

Összesen: 10 105 000 Ft 

 

2.) Gyülekzeti tagoktól származó, de máshová továbbítandó bevételek összértéke: 

5 681 000 Ft, melyből csak néhányat kiemelve: 

- kötelező offertóriumok 653 000 Ft 

- iratterjesztés 1 158 000 Ft 

- árvízkárosultaknak 475 000 Ft 

- Nagytemplom alapítványra 2 612 000 Ft 

 

3.) Az Eötvös u. 2 sz. alatti épület bérbeadásából származó helyiségbér és rezsité-

rítés:  2 161 000 Ft 

 Lekötött OTP betéteink és folyószámlánk kamata:    475 000 Ft 

 Összesen: 2 636 000 Ft 
 

4.) Az egyházi levéltár működésére az Országos Egyháztól 300 000 Ft-ot kaptunk. 

5.) Az Országos Egyházon keresztül egyházközségünk részére juttatott állami tá-

mogatás: 

- hitoktatói díj 3 711 000 Ft 

- Kálmánházi templomra 2 000 000 Ft 

- járadék (elvett épületek kártalanításából származó 

összeg) 
10 872 000 Ft 
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Összesen: 16 583 000 Ft 

 

6.) Külső támogatásokból 3 584 000 Ft származott, melyből legszámottevőbb a 

Szabolcs- Szatmár - Bereg Megyei Önkormányzat Területfejlesztési Tanácsá-

tól – pályázati úton nyert – templom-felújítási támogatás, melynek mértéke 

2 535 000 Ft volt. 
 

7.) Rendkívüli bevételek voltak: 

- Lada személygépkocsi eladása 430 000 Ft 

- visszatérítések 790 000 Ft 

Összesen: 1 220 000 Ft 

Az egyházközség teljes évi bevétele: 40 220 000 Ft-volt 
 

II. KIADÁSOK 

 

1.) Illetmények (lelkészek és alkalmazottak)  10 381 000 Ft 

 

2.) Törvényes terhek  3 263 000 Ft 
 (nyudíjjárulékok, munkaadói járulékok, egészségügyi hozzájárulás stb.) 
 

3.) Dologi kiadások összértéke:  7 351 000 Ft 

 Ebből a nagyobb tételek kiemelve: 

 

- Épületeink (templomok, imaházak, parókiák, gyüle-

kezeti ház és hivatal) biztosítása 

 

550 000 

 

Ft 

- Postaköltség, telefon 1 130 000 Ft 

- Fűtés, világítás.  

Ez az összeg a templomokon, imaházakon, 

lelkészi hivatalon, lelkészi lakásokon kántori 

lakáson kívül (ez utóbbiakat a lelkészi díjle-

vél alapján fizeti az egyházközség) a fenntar-

tásunkban álló Oltalom Hajléktalanellátó 

Szolgálat két létesítményének bizonyos kifi-

zetéseit is tartalmazta, még a 2000. évről át-

húzódó elszámolnivalók kapcsán. 

3 762 000 Ft 

 

4.) Más egyházi szerveknek: 3 393 000   Ft 

 Ebben az országos és egyházmegyei járulékok vannak  (406 000 Ft); 

 Evangélikus iskola iskolatej számla      (847 000 Ft); 

 Luther Kollégiumnak visszafizetés       (1 741 000 Ft) stb. 
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Adámi László 

mb. igazgató lelkész  
 

 

5.) Továbbítandók összesen: 7 150 000 Ft 

Az I./2.) bevételi számon említetteken túlmenően az iratterjesztés 2 627 000 Ft 

volt, mely 5 évre visszamenő adósságokat is tartalmaz. 

 

6.) Felújítás, karbantartás: 

- Nagytemplomon toronysisak 8 895 000 Ft 

- gyülekezeti helyiségben 799 000 Ft 

- lakásokban 947 000 Ft 

Összesen: 10 641 000 Ft 

 

7.) Felszerelések pótlása:  244 000   Ft 

 

8.) Gépjármű költségek: 

- üzemanyag 1 060 000 Ft 

- javítás, karbantartás 471 000 Ft 

- biztosítások 320 000 Ft 

Összesen: 1 851 000 Ft 

9.) Segélyek (személyeknek)    74 000    Ft 

 

10.) Egyéb összesen:         3 306 000   Ft 

 A nagyobb tételek 

- Belmissziói kiadások:         1 630 000   Ft 

 (gyermek- bibliakörösök, Luther Rózsa Nyugdíjas Egyesület támogatása, ol-

tárra virág, úrvacsorai bor stb.) 

- Ifjúsági táborok költsége:   324 000 Ft 

- Orgonahangolás, egyházzene   333 000 Ft 

- Könyvszakértői díj   838 000 Ft 

11.) Leltári tárgyak beszerzése:     58 000 Ft 

12.) Kölcsön        1 025 000 Ft 

 

 A toronydíszek aranyozását a „Nyíregyházi Evangélikus Nagytemplomért” 

alapítvány terhére végeztettük el, de az alapító okirat módosításának hiánya miatt 

az egyházközség számlájáról fedeztük, mely az alapítványtól 2002. 01. 02-én ér-

kezett meg az egyházközség folyószámlájára. 

 

Az egyházközség kiadása 2001. évben összesen:   48 737 000 Ft 

 

A bevételekkel szemben ez 8 628 000 Ft -al több, a hiányt az előző évi marad-

ványösszegből lehetett pótolni. 



Hírmondó 2002. Pünkösd 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

Demcsákné Balczó Ildikó 

másodfelügyelő 

 

 

Összeállította: és 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
A Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség Képviselőtestülete 
2002. április 28-i ülésén arról döntött, miszerint hozzájárulá-
sát adja ahhoz, hogy az Oltalom Hajléktalanellátó Szolgálat 
fenntartói jogát 2002. május 1. napjától kezdődően a Ma-
gyarországi Evangélikus Egyház átvegye. 
Mindenható Urunk gazdag áldása kísérje jövőbeni együttmű-
ködésüket, valamint gyülekezetünk életét egyaránt. 
 

Dr. Bodnár Zsolt 
felügyelő 
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Bemutatkoznak teológusaink… 
 

 Egyházunk lelkészeinek és hittantanárainak képzése az Evangélikus Hittudo-

mányi Egyetemen folyik. 

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

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

kat. 
 

Sok szeretettel köszöntöm az olvasót! 
 

Bodnár Eszter vagyok, az Evangélikus Hittudományi Egyetem első éves hallga-

tója.  

 A Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnáziumban érettségiztem 

2001-ben. Az ott eltöltött évek emlékei mélyen bennem élnek. Ez idő alatt ismer-

tem meg Isten csodálatos gazdagságát, ajándékai sokszínűségét. Megtanultam és 

megtapasztaltam, hogy tud sugározni Jézus Krisztus szeretete az embereken ke-

resztül, mit jelent baráttá lenni és testvérré válni; szenvedések és örömkönnyek 

között is együtt maradni, „sírni a sírókkal és örülni az örülőkkel”. Tanáraim úti-

társaimmá lettek mindennapjaimban, s rajtuk keresztül áradt felém Isten gondvi-

selő szeretete. Az Ő törvényei szerint vezetgettek, tanácsoltak a sokszor hepe-

hupás útszakaszokon. Köszönöm nekik … 

 Aztán „mennyei meghívót” kaptam, s elkerültem a „nagyvárosba”, Budapest-

re. Kész volt a szívem és egész lényem, hogy Istenemet, az Urat szolgáljam, aki 

Fiát adta értem „hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek, hanem annak, 

aki értük meghalt és feltámadt”. /I. Kor. 5,15/ 

 Az otthon melege helyett azonban hideg falak vettek körül. Ami addig termé-

szetesnek tűnt, most kérdőjelként állt előttem. Meggyőződéseimből megrendülé-

sek lettek. Végül szép lassan leomlottak a falak, melyeket én építettem magam 

köré. Ekkor megnyílt és kitágult előttem a világ. Amit eddig csak kulcslyukon ke-

resztül láttam, most szemem elé került a maga egészében. S elkezdtem szeretni az 

Urat nem csak teljes szívemből, teljes lelkemből, hanem teljes elmémből is. Meg-

értettem Pál apostol szavait, amikor arra kér: „változzatok meg értelmetek meg-

újulásával, hogy megítélhessétek: mi az Isten akarata, mi az , ami jó, ami neki tet-

sző és tökéletes”. /Róm. 12,2/ Hiszem és tudom, hogy mennyei Atyám nyitja előt-

tem az ajtókat, mindegyiket a maga idejében. Ahhoz, hogy ezek megnyíljanak és 

képes legyek bemenni rajtuk, imádságra van szükség. Ezért köszönöm a gyüleke-

zet tagjainak, hogy elcsendesedésükben gondolnak rám, ránk – teológusokra. 

Érezzük ennek továbbindító és újjáteremtő erejét. Szükségünk van rá. 

 Mindennapjaimat igyekszem az Úr igéjének fényében élni, keresve az Ő aka-

ratát, s most úgy érzem, megtaláltam. Köszönöm az útbaigazító szavakat, áldó ke-
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zeket, bátorító mosolyukat. Isten gazdag áldása és kegyelme kísérje a gyülekezet 

életét! 

Szeretettel: Bodnár Eszter 
 

 

Kedves Testvérem! 
 

- Ha örömmel jársz az Úr útján; 

- ha gyülekezeti tagként szívesen szolgálnál; 

- ha mélyebben akarod ismerni Bibliádat; 

- ha rendszerezni szeretnéd hitbeli ismereteidet; 

- ha élő közösségre vágysz Jézusban: 

 akkor az alábbiak Neked szólnak! 

 

 Hívő evangélikus fiataljaink számára 4 éve indítottuk el a Bibliaiskolát Pilis-

csabán a Béthel Missziói Központban. Az elmúlt évek tapasztalata, a tanárok hűséges 

szolgálata, a vidám és ugyanakkor komoly légkör, a baráti közösség – mind arra indít, 

hogy hálával és reménységgel hívogassunk továbbra is iskolánkba a szeptemberben induló 

új tanévre. 

 Szeretettel várjuk iskolánkba azoknak a 18 éven felüli, konfirmált, lehetőleg 

érettségizett gyülekezeti tagoknak a jelentkezését, akik a gyülekezeti életben és szolgálat-

ban komolyabban szeretnének részt venni. Akik a Szentírás ismeretében való elmélyülést, 

valamint az Úr Jézus Krisztus hűséges követését egyéni életük szempontjából is fontosnak 

tartják. 

 A teljes képzés két önállóan is egész „A” és „B” tanévből tevődik össze, ame-

lyek felváltva kerülnek megrendezésre. Az idén „A” év indul. Bármelyik évbe be lehet 

kapcsolódni a képzésbe. Egy tanév 8 bibliaiskolai hétvégéből és két teljes hétből, összesen 

156 tanítási órából áll. 

 A jelentkezés legalább egy évre történő elkötelezést jelent a hallgatók számára 

bibliaiskolai tanulmányaikban. 

 Nem evangélikus hívő testvérek részvétele is lehetséges. 

    A két év elvégzése után lehetőség van a tanulmányok folytatására egy gyakorlati 

„C” év keretén belül, amely során a szociális segítség lehetőségeivel, személyes lelkigon-

dozással, anyagi kérdésekkel, szervezés, vezetés kérdéseivel ismerkednek és szereznek 

gyakorlati tapasztalatokat a hallgatók. Egy gyülekezetben eltöltött hétvégén és legalább 

egy csendeshéten kapnak szolgálati lehetőséget a hallgatók az év befejezéseként. A „C” év 

időben 5 hétvégét és egy nyári hetet jelent. 

 Jelentkezni, és bővebb információt kapni az EKE /Evangélikusok Közössége 

az Evangéliumért/ Evengéliumi Alapítványnál lehet: 1068 Bp. Szondi u. 95. Tel/fax: 

1/332 70 63; E-mail: ekeal@freemail.hu; herkely@freestar.hu Jelentkezési határidő: 

2002. 08. 20. 

 

mailto:ekeal@freemail.hu
mailto:herkely@freestar.hu
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A Bibliaiskolában tandíjat nem kérünk, a szállásért és az ellátásért azonban 2600 Ft-ot kell 

fizetni hétvégenként minden hallgatónak. 

 

 

 

 

 

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

akik gondolataikat, tapasztalataikat –(névvel vagy név nélkül)- megosztanák a Hírmon-

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

 

 TALÁLKOZÁSOM JÉZUSSAL  

 

Hálával emlékezem… 

 

„Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken…” 
/A ZSIDÓKHOZ ÍRT LEVÉL 4,15/ 

1991. május 2-án ez az ige valóságosan élő és ható volt számomra. Amikor 

elolvastam, nem csak az értelmemmel, de a szívemmel is tudtam, hogy az Úr Jé-

zus most, ebben a pillanatban is tudja az én erőtlenségemet, tehetetlenségemet, sőt 

megindul rajta. 

- Konkrétan azon, hogy bármennyire is akarom már hónapok óta „letenni” a 

cigarettát nem tudom. – 

Olyan erősen vágytam megszabadulni, hogy Rejtő Mária néni javaslatára, ké-

résére, elmentem 1991. áprilisában Tápiószelére, szenvedélybetegek csendesheté-

re. Azzal a reménységgel indultam, hogy nem hiába megyek. Az ige, amit kap-

tam, ez volt: „Most összetöröm a rád nehezedő igát és köteleidet leszaggatom.” 

/Náhum próféta k. 1,13/. Nagyon biztató, bátorító volt számomra. A szolgálatok, 

egyéni beszélgetések jók voltak, sok mindenre rávilágítottak, de én mégis úgy jöt-

tem haza, hogy továbbra is cigarettáztam. Igaz nem nyugodt lelkiismerettel. 

Azt, hogy az Úr rejtve munkálkodott, és a szabadság néhány nap múlva való-

ság lesz, nem is sejtettem… 

Május 2-án délután, egy könyv olvasása közben találkoztam a fenti bibliai 

verssel, a Zsid. 4,15-el. Gyorsan elmentem lelkigondozómhoz. Elmondtam, hogy 

úgy érzem, de főleg hiszem, mostantól szabad lehetek ettől a szenvedélytől. Jézus 

kínálja a szabadság lehetőségét. – Akkor még keveset tudtam Jézusról, gyermeke 

is csak az év augusztusában lettem, de hittem, - nem csak megindul ezen az erőt-
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lenségemen, de segít is! Fogadjam el! Együtt imádkoztunk lelki előljárómmal, há-

lát adva a szabadság lehetőségéért, valóságáért. 

Attól a naptól, nem kell cigarettáznom. Áldott legyen az Úr Jézus, hogy nem 

csak megszabadított, de azóta őriz is a szabadságban. 

Bátorítok másokat is, hogy járuljanak bizalommal a kegyelem trónusához! 

Balogh Sándorné 

 

„Ha tehát a Fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek.” /János ev. 8,36/ 

 

 *  *  

 
Olvassuk Luthert, Pünkösdkor (is)! 

 

A MEGSZENTELÉSRŐL 
 

 „Hiszem, hogy saját eszemmel és erőmmel nem tudnék Jézus Krisz-
tusban, az én Uramban hinni, sem Őhozzá eljutni, hanem a Szentlélek hí-
vott el engem az evangélium által, Ő világosított meg ajándékaival, Ő 
szentelt meg és tartott meg az igaz hitben; ahogyan a földön élő egész 
anyaszentegyházat is elhívja, gyűjti, megvilágosítja, megszenteli, és Jézus 
Krisztusnál megtartja az egy igaz hitben. Ebben az anyaszentegyházban 
nekem és minden hívőnek naponként minden bűnt bőséggel megbocsát, 
az ítélet napján engem és minden holtat feltámaszt és nekem minden 
Krisztusban hívővel együtt örök életet ád. Ez így igaz!” 

* 

 „A Szentlélek úgy szentel meg, hogy Krisztushitet ébreszt bennünk és beleállít 

a hívők közösségébe, az egyházba, amely viszont nem a tökéletesek, hanem a na-

ponkénti bűnbocsánatból élők gyülekezete. A Szentlélek akkor végzi be megszente-

lő munkáját, amikor majd megelevenít az örök életre: Krisztus Urunk örök igaz-

ságban, ártatlanságban és boldogságban való szolgálatára. „ 
* 

(Forrás: Doktor Luther Márton Kis Kátéja. A harmadik hitágazat. Ajánlotta: G. A.) 
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Ifjúsági hírek 

 
 

Bizonyságtétel egy boldog életről 
 

Isten hatalmas kegyelméből én már nagyon hamar az ő közelébe kerülhettem és 

hála Neki, igen fiatalon megismerhettem az Úr Jézust. Az iskola kezdetétől renge-

teg útjelző tábla kísért az utamon, mint a hittanórák, majd később a gyerekóra, s 

az ifjúsági alkalmak. Ma már tagja vagyok az énekkarnak is. Leginkább a nyári 

táborokban tapasztaltam meg az Úr közelségét, Aki egyre jobban magához vont. 

Az új életemet ennek a folyamatnak köszönhetem, hiszen végül átadtam a szíve-

met Jézusnak, és azóta boldog és teljes az életem. Azonban, mint minden út, ez is 

néhol bizony igen göröngyös, próbákkal teli, nehéz. A rögökben rengetegszer el-

buktam. Elhanyagoltam Őt, és elég sok idő eltelt, mire észrevettem, hogy valami 

nincs rendben. Ingerlékeny voltam, békétlenség lakozott a szívemben, és egészen 

eltávolodtam Tőle. A legjobban az zavart, hogy belül teljesen üres voltam. 

 

„Kis szívem, kis szoba, de nincs benne lámpa, 

Oly sötét, mint az éj, sötétben ki látna?” 

 

Ezek a sorok jól tükrözik az akkori énemet. Teljesen sötétben jártam, legalábbis 

elfordultam a fénytől. Hűtlen lettem. Ekkor emberi szemmel nézve érthetetlen, 

csodás dolog történt velem. Olyan emberek nyitották föl a szememet, akiket az Úr 

küldött. Meghallottam hívó szavát és már a szívem is azt vallotta, amit eddig csak 

az eszemmel tudtam felfogni: Isten énértem, a bűneimért adta halálra egyetlen fi-

át, Jézus Krisztust! Számomra még mindig érthetetlen ez a kegyelem. 

 

„Arra jár a Király, Ő hoz bele lámpást, 

Szívemben széttekint és ott ugyan mit lát: 

Kis szoba, csúf, poros, szemetes a sarka, 

Látja ezt a király, szomorkodik rajta. 

Jézusom, Királyom, arra kérlek Téged, 

Tisztítsd meg szívemet, és a rossztól védjed!” 
 

Ez csak egy gyermekének szövege, a lelkemet mégis mindig áthatja, az én éle-

temről is szól. Az Úr bármilyen mélyen vagyok is, felemel, megmutatja hatalmát. 

Sok reménytelen helyzettel, és élettel találkozom, és hálát adhatok, hogy nekem 
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már reményt adott Isten, és folyamatosan erősít, táplálja a hitemet, és harcra hív. 

Sokszor kértem bölcsességet, és Ő problémákat adott, melyeket megtanultam 

megoldani. Erőt kértem Tőle, s Ő nehézségeket adott, melyeken megedződtem. 

Örülök, hogy Jézus keresztjén kiontott vére rajtam sem veszett kárba, és általa 

közel egy éve VAN élő kapcsolatom vele. Mert nem bolond az, aki odaadja, ami 

úgysem tarthat meg, azért, hogy örök kincse legyen. 
 

Debróczki Edit 

Kedves Lányok és Fiúk! 

 
 Ha már elmúltatok tizenegy és még nem vagytok tizennégy évesek, szeretettel vá-

runk Titeket szombatonként du. 3 órától a „kisifjúsági” órára, az evangélikus gyü-

lekezeti terembe (Luther tér 14 szám). 

 

Hogy miért jó ez? 

 

Megismerkedhetsz korodbeli fiatalokkal és vitatkozhatsz velük a korosztályod 

nagy kérdéseiről, és közben találkozhatsz Jézus Krisztussal, aki téged is követésé-

re hív. 

*   *   * 
 

A Nyíregyházi Evangélikus Gyülekezet 2002. évi nyári gyermek- és if-

júsági táborai 
 

Sátoraljaújhelyen: 

Június 23-29-ig ifjúsági tábor középiskolás és egyetemista korosz-

tálynak 

Június 30-július 5-ig kálmánházi gyermekek részére 

Július 7-13-ig gyermek-tábor 4-14 évesek számára 

 

Olcsván: 

Július 1-6-ig konfirmandusok tábora 

Július 8-13-ig táborozás 14 éven felülieknek 

 

Jelentkezni ill. bővebb felvilágosítást a Lelkészi Hivatalban lehet kérni. 
 

(Az Ifjúsági Rovat összeállítója: Adámi Johanna) 
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➢ Május 4-én ünnepeltük a gimnázium újraindításának 10. évfordulóját. A hálaadó isten-

tisztelet és az ünnepi beszéd után ez alkalomból egy platánfát ültettünk el az iskola ud-

varán. Nagy örömünkre szép számmal jöttek vissza az iskolába az elmúlt 10 évben vég-

zett tanítványok. Ők az ünnepi műsor, illetve a művészi pályára lépett társaik alkotásai-

ból rendezett kiállítás megnyitása után állófogadás keretében még hosszú ideig beszél-

gettek tanáraikkal. 

➢ Május 10-én most is elballagtak a gimnázium végzősei. Ebben a tanévben 50 tanulónk 

kezdte meg május 13-án az írásbeli érettségi vizsgákat. A ballagási ünnepély keretében 

2002-ben a Kossuth emlékérmet Nádorvári Béla tanár úr, illetve Luzsinszki Anita 

8/12.B osztályos tanuló vette át. A Moravszky Alapítvány díját, mely a legjobb evangé-

likus tanulót illeti meg, Luzsinszki Anita 8/12.B és Csengeri Máté 8/12.B osztályos ta-

nulók kapták megosztva. A legjobb matematikusnak odaítélendő Zsolnai díjat Csengeri 

Máté 8/12.B érdemelte ki a matematika és fizika versenyeken nyújtott teljesítményeivel. 

Az evangélikus tanulók közül kiemelt jutalomban részesült még Tomasovszki Tímea 

8/12.B osztályos tanuló, aki nyolc éven keresztül a gyülekezetben és az iskolában oda-

adóan képviselte a keresztyén értékeket. 

➢ A csendesnapon, volt diákunk és városunk szülötte, Szmolár Attila szolgált mindannyi-

unk örömére és megelégedésére. 

Tar Jánosné 

igazgató 

*  *  * 
Országos Evangélikus Biblia és hittanversenyen voltunk 

 

 2002. április 20-án került megrendezésre a XI. Országos Evangélikus Hittanverseny 

Aszódon. Gyülekezetünk fiataljai már 4. alkalommal vettek részt ilyen vetélkedőn. Egy-

házmegyénként egy-egy négy fős csapat indulhatott. Mivel egy egyházmegye lemondta a 

részvételt, Nyíregyházáról a kicsik, és a nagyok kategóriájában egyaránt két-két csapat 

szerepelhetett. 

 A verseny témája a Bírák könyve volt. Már hetekkel előtte lázasan készültünk Bozo-

rády Zsuzsa tanárnő és egymás segítésével. Az előző években mindig dobogós helyezést 

értünk el - nem szerettük volna megszakítani ezt a szép hagyományt, ami részben sikerült 

is. A szervezők a számonkérést ugyanis játékos formában oldották meg, ezért némi csaló-

dást okozott, hogy nem mindig a valódi tudásunk érvényesült. Néha szükségünk volt für-

geségre, leleményességre, és nem pusztán bibliai történetek ismeretére. Végül is egy első 

és egy ötödik hellyel a tarsolyunkban térhettünk haza. 

 A verseny lezajlása után még kézműveskedhettünk egy kicsit, s volt elég szabad időnk 

arra, hogy szétnézzünk az Evangélikus Gimnáziumban. Csodálatos szép épület kívülről-

belülről. Az aszódi verőfényes sétán is volt alkalmunk megbeszélni a változó hangulatú 

napunk minden részletét. Délután négy órakor szálltunk buszra. A legjobban annak örülök, 

hogy mindezt az ismeretet el tudtuk sajátítani. 
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- Gimnáziumunkból a versenyen részt vettek: Bogár Tamás, Csengeri Béla, Horváth 

Ádám, Kőrösi Szabó Gábor, valamint az első helyezett csapat: Borsi Noémi, Czapári Ger-

gő, Tóth Fanni, Tóth Orsolya. 

Horváth Ádám gimnáziumi tanuló 

 

 
 

• A Kabay Jánosról nevezett megyei matematika versenyen Bődi Emőke 2. lett, az Or-

szágos Kalmár László matematika versenyen 9. helyezést ért el. 

• Jól sikerült „Természetkutató” versenyt rendezett iskolánk, ahová 13 csapat jött el a 

város illetve a megye iskoláiból. Tanulással, és kellemesen, játékkal telt el a délután. 

• Az Evangélikus Iskolák Országos Kémia versenyén Tóth Adrienn és Kandala Dániel 

első és második helyen jutott a döntőbe, ami majd Sopronban kerül megrendezésre. 

• A Hermann Ottó Általános Iskola Országos találkozóján tiszteletbeli meghívottak vol-

tunk, mint az eddig legjobban szerepelt csapatok egyike. 

 

Országos Hittanverseny Aszódon 
 

Április 20-án, szombat reggel korán keltünk. Végre elérkezett a már nagy izgalommal 

várt nap. Országos Hittanversenyre készültünk Aszódra. 8-8 diák az Evangélikus Általá-

nos Iskolából és a Kossuth gimnáziumból. Kis buszunk reggel 6 órakor indult. Útközben 

gyönyörködhettünk a virágba borult természetben, és persze nem maradt el Gedeon és 

Sámson történetének ismétlése, hiszen ez volt a verseny anyaga. 

Vidám, hangulatos utazás után érkeztünk meg az Aszódi Evangélikus Gimnáziumba. 

Az iskola nagy füves udvara alkalmat adott a futkározásra, de az iskola épületében is ha-

mar feltaláltuk magunkat. Közös énekléssel indult a nap. Tiszta szívből zenghetett: „olyan 

közösséget, mint egy család, olyan közösséget kaptam tőled Istenem”. A reggeli áhítat bíz-

tató szavai indították el a csapatokat a megmérettetésre. Két korcsoportban 15-15, 4 fős 

csapat indult. Izgalmas percek következtek. Színes, játékos, olykor igen nehéz feladatokra 

kellett válaszolni a jól felkészült csapatoknak. Gyorsaságra, leleményességre is nagy szük-

ség volt. 

Ebéd után következett az eredményhirdetés. Izgalom a tetőfokon, majd hamarosan 

boldog pillanatok. Mindkét korcsoportban nyíregyházi diákok érték el az első helyezést, 

kitartó, szorgalmas felkészülésük eredményeként. 

A sok izgalom után a kézimunka foglalkozáson és a táncházban kikapcsolódhattunk. 

Fáradtan, de örömteli szívvel indultunk haza. 

A mi Evangélikus Általános Iskolánk versenyzői a következők voltak: 

Adámi Erzsébet, Horváth Barbara, Lőrincz Zsanett, Sántha Judit. 

Közülük 1 helyezést értek el: Csepregi Márton, Dávid Zoltán, Szuhár Ádám, Vígvári 

Szabolcs. 
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Először néhány örvendetes eseményről számolunk be. 

 

❖ Március 25-én, hétfőn egy csapattal, és Szmolár Tünde tanárnő vezetésével képvisel-

tettük magunkat a városi kollégiumok vetélkedőjén, ahol mi vittük el a pálmát, no 

meg a vándorkupát is. A nyertes csoport tagjai:Szabados István, Huszti Gábor, 

Szikora Péter, Pöhacker judit, Cserepánya Miroszláv. 

❖ Április 11-én, csütörtökön három diákunk: Ködöböcz Anett, Baksa Ivett és Cse-

repánya Miroszláv vett részt dicséretes helytállással Demecserben egy szavaló-

versenyen, melyre Cserepányáné F. Ella tanárnő készítette fel és kísérte el őket. 

❖ Április 24-én, szerdán Ködöböcz Anett ismét egy –a középiskolák kollégiumai részére 

rendezett- szavalóversenyen vett részt, ahol külön dicséretben részesült, és szin-

tén Cserepányáné tanárnő segített neki a vers kiválasztásában, és megtanulásá-

ban. 

❖ Április 19-én; -pénteken- a hajnalcsillag tehetségkutató versenyen fuvolájával Bakos 

Zsuzsa közönségdíjas, táncával Dunai Anikó 2. helyezett, Cserepánya Miroszláv 

éneklésével szintén közönségdíjas lett. Támogató, bátorító tanácsaival Ella tanár-

nő ismét jelen volt. 

 

❖ Március 25. és április 3. között élveztük a tavaszi szünetet, és családi körben ünnepel-

tük Krisztus feltámadását. 

❖ Március elején – pályázaton nyert pénzből – elkezdtük berendezni a kollégium kondi-

termét. Így lett néhány segédeszközünk, amelyek elősegítik „fittségünket”. 

❖ Április 16-a. A Holocaust áldozatairól való megemlékezés napja. Ennek apropójából 

április 23-án ellátogattunk a nyíregyházi Zsinagógába. Bepillantást nyerhettünk a 

zsidó építészet és e nép hagyományainak történetébe. 

❖ Amint már írtunk róla, elkezdtük építeni az udvaron az épületet védő hálót. Ehhez to-

vábbra is várjuk a felajánlásokat és a segítő kezeket. 

❖ Május első hétvégéjére – a hagyományokhoz híven – un. „bennmaradós” hétvégét ter-

veztünk, a programban bográcsgulyás főzése, vetélkedő, szórakozás szerepelt. 

❖ Május 4-én a VMK-ban Gyermekek együtt, egymásért címmel az autista gyermekekért 

előadás volt, ahol közülünk Tóth Renáta és Boros Evelin zongorajátékával, Oláh 

Andrea és Cserepánya Miroszláv énekléssel vett részt. 

❖ Május 8-án délután szűk körben rövid műsorral és vacsorával búcsúztatjuk el végzős 

lakótársainkat. 

Martinovszky István 

igazgató 
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 ♪ 

 

JÖJJ, SZENTLÉLEK 

 
Megkötözni senki, 

soha se tud, soha senki. 

Szentlelkeddel tenni 

nagy csodákat csak Te tudsz, 

 

Szélviharral tisztíts, 

szóval taníts, útra indíts! 

Szentlelkeddel tenni 

nagy csodákat csak Te tudsz, 

 

Hallejuja… 

 

 

 

 

  KÖNYVAJÁNLAT  

EGY ZARÁNDOK ÉNEKE 

Pecznyík Pál életének krónikája 

 

Kivonat a Gáncs Aladár lelkész által írt előszóból: 

 „Pecznyík Pál költeményei azt a nagy fordulatot tükrözik vissza, amikor 

találkozott Jézus Krisztussal, akiben meglelte Urát és elfogadta Őt, mint 

személyes megváltóját. Bizonyságtételek ezek a Mindenhatóról, s útkészí-

tők Jézus számára mindazok szívében, akik olvassák, vagy hallgatják őket. 

Sokan olvassák verseit, és hiszem, hogy sokan nyernek áldást most abból, 

hogy megismerhetik az embert, aki ezeket írta – a verseivel szolgáló zarán-

dok, Pecznyík Pál élettörténetét is.” 

Pecznyik Pali bácsi 1959-1979-ig a Nagytemplom harangozója volt és gyü-

lekezeti munkásként szolgált Nyíregyházán. 

 

 A könyv 300 Ft-ért kapható a Nagytemplomban, az iratterjesztőnél. 
 

 

- Ez a dal a pilisi IZSÓP énekkar „Ének 

útjain nyissad meg titkaid” c. CD és ka-

zetta felvételén található. 

- A zenei felvételek Helsinkiben készül-

tek. 

- Dal/szöv.: Pekka Simojoki 

 Ford.: Koczor Tamás 

- A kazetta 750 Ft. A CD 1450 Ft-ért kap-

ható a Nagytemplomban, iratterjesztőnk-

nél. Nem csak fiataloknak szerez örömöt 

ez az igényesen összeállított zenei anyag. 

Ajánlotta: G.A. 
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ANYAKÖNYVI HÍREK 

 

 

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

Horváth Réka, Hugyecz Mátyás, Morvai Péter, Liszkai Elek 

 

 

Házasságkötések:  "Amit Isten egybeszerkesztett..." 

Kovács Zsolt és Vidoven Ibolya Julianna, Nagy István és Fazekas 

Zsanett, Szuchánszki Róbert és Gyarmati Lívia 

 

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

Veczánné Petrovszki Ágnes (39), Reményi Károlyné Gönczi Judit 

(61), id. Gerda József (81), Kis László (86), Matejkó Andrásné 

Horváth Zsuzsanna (79), Hornyák Jánosné Palicz Ilona (73), Deb-

rószky Istvánné Pampuch Zsuzsanna (81). 
 

 

 
 

Május 20-án, Pünkösd 2. napján az istentiszteletek a Nagytemplomban és Kis-

templomban a vasárnapi rend szerint lesznek megtartva, körzetek-

ben a megbeszéltek alapján. 

Május 20-án, -hétfőn- Pünkösd 2. napján de. 10 órától Varga bokorban, csendes-

napra hívjuk gyülekezetünk tagjait. A nap igetémája Lukács ev. 

9,20 alapján, Jézus kérdése: „Hát ti kinek mondotok engem?” 

Május 25-26-án -szombaton és vasárnap- a gyülekezeti énekkar kirándulása és 

szolgálata Miskolcon. 

Május 30-án -csütörtökön- 18 órától bibliatanulmányozó óra a gyülekezeti terem-

ben /Adámi L./ 

 
JÚNIUSI ELŐZETES 

 

Június 2-án, -vasárnap- 18 órakor egyházzenei est a Nagytemplomban. Orgonán 

közreműködik: Dr. Kovács László Attila, a kolozsvári Protestáns 

Teológia rektora. 

Június 3-8-ig a Luther Rózsa Nyugdíjas Egyesület csendeshete Piliscsabán 

Június 13-án -csütörtökön- 18 órától bibliatanulmányozó óra a gyülekezeti terem-

ben /Adámi L./ 
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Június 15-én -szombaton- de. 11 órakor, Labossa Péter lelkész beiktatása a Nagy-

templomban 

Június 22-én -szombaton- az Evangélikus Általános Iskola ballagási és tanévzáró 

ünnepélye a Nagytemplomban 

Június 25-én -kedden- 16 órakor a Nagytemplomban tartja tanévzáró ünnepélyét a 

Kossuth Lajos Gimnázium 

Június 27-én -csütörtökön- 18 órától bibliatanulmányozó óra a gyülekezeti terem-

ben /Adámi L./ 

 
A konfirmandusok névsorát a következő számban adjuk közre. 

 

Egyháztagjainknak figyelmébe ajánljuk az Országos Presbitérium ajánlatát, 

melyben kérik, hogy a keresettel rendelkezők legalább havi 500 Ft-al, a nyugdíja-

sok havi 250 Ft-al járuljanak a gyülekezet fenntartásához. 

Az egyházfenntartói járulékot csekken, vagy személyesen a Lelkészi Hivatalban 

(Luther tér 14 sz.) szíveskedjenek befizetni. 
 

 

 

Köszönettel vesszük észrevételeiket, javaslataikat, közlésre szánt írásaikat, amelyeket 

vagy a Lelkészi Hivatalba, vagy az alább feltüntetett e-mail címre legyenek szívesek eljut-

tatni. /a szerk./ 

 

A Hírmondó legközelebbi számának tervezett megjelenési időpontja: július  

Lapzárta: június 30. 

 

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.2@dpg.hu 

Felelős szerkesztő: Dr. Bodnár Zsolt 

Készült: OKTESZT kiadó nyomdájában 1600 pld.-ban. 


