
 

 

 
Belépett-e hozzád Jézus? 

 

Beköszöntött az ősz. A természet életében kitörölhetetlenül az elmúlást látja 

az ember. Lassan szállingóznak a csodálatos rozsdabarna falevelek, a természet és 

vele együtt mi emberek a hideg téli napokra készülődünk. 

Az ősz beálltával, különösen is októberben emlékezünk. Emlékezünk a ma-

gyar nemzet történetére. Az aradi vértanukra, 1956-os forradalomra. Október vé-

gén és november első napjaiban emlékezünk elköltözött szeretteinkre, előrement 

testvéreink sírjainál elhelyezzük a szerető megemlékezés virágait, gyertyát gyúj-

tunk minden egyes sírhalomnál. Evangélikusokként mindenhol az országban és az 

egész világban újragondoljuk a reformációt, és új erőt, hitet, és reménységet me-

ríthetünk a reformátorok, különösen is Luther Márton Krisztusra mutató szolgála-

tából. 

Az emlékezések közepette ne felejtsünk el a „legnagyobbra” nézni. Krisz-

tusra nem emlékezni kell, hanem Krisztussal a hétköznapokban, az emlékezések-

ben, újragondolásokban élni kell! Hiszen Krisztus tegnap és ma és mindörökké 

ugyan az. Az előttünk álló ige is arra figyelmeztet, hogy olyan Urunk van, aki 

rendíthetetlenül gondol ránk, aki rendíthetetlenül minden időben, minden ese-

ményben hozzánk lép. Kíséri az életünket, szívünk ajtaja előtt áll, és várja, hogy 

beengedjük, bebocsássuk egész életünkbe. Zörget mindenki életében. Lehet, hogy 

egy halk csendes szóval, de lehet hogy egy-egy nagy tragédiával, szomorú megrá-

zó eseménnyel várja, hogy beléphessen életünkbe. Meghallani őt, meglátni ese-

mények között, felismerni hangját, ezt várja tőled és tőlem! 

Ha Krisztus velünk, kicsoda ellenünk. Ahogyan Luther énekében valljuk: 

„Ha ő velünk, ki ellenünk? Az Úr a mi oltalmunk. Erőnk magában mit sem ér, mi 

csakhamar elesnénk. De küzd értünk a hős vezér.” Aki küzd értünk, úgy küzdött, 

hogy életét sem kímélte, csakhogy megmaradjunk! Megmaradjunk az élő hitben, 

 

 

XI. évf. 10. szám 

2002. október 

„Jézus Krisztus mondja: Íme, az ajtó előtt ál-

lok, és zörgetek. Ha valaki meghallja a hango-

mat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és 

vele vacsorálok, ő pedig énvelem.” (Jel 3,20) 
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megtaláljuk az élő hitet, és örökké Krisztussal legyünk. A vele való élet csodálatos 

képét használja, amikor ezt mondja: „vele vacsorálok, ő pedig énvelem.” Egy ben-

sőséges, őszinte, meghitt közösségről szól itt Jézus. Olyanról, amit sokan keres-

nek. Amit nem ráerőszakolnak az emberre, hanem amit az ember szemtől szem-

ben átél vele. Ez lesz az a személyes, őszinte, Krisztussal összefonódó élet, amely-

re Ő akar bennünket hívni. Azért imádkozom és könyörgök, hogy sokan a nyír-

egyházi gyülekezetben, minden vihar ellenére, minden szomorúság közepette, az-

zal a Krisztussal találjanak közösséget, aki meghalt és feltámadt minden emberért, 

mindannyiunk üdvösségéért! 

„Az ajtó előtt állok és zörgetek!”  Ámen 

 
Sz. A. 

 

1973. február 10-én születtem Nyíregyházán. Ősi evangélikus család tagja-

ként. Őseim a gyülekezetet és várost alapítók között telepedtek le Nyíregyházán és 

környékén,a mai Sulyán-bokor területén. A családi krónika és emlékezések során 

büszkén elmondhatom, hogy családom sokat tett, és sokat szolgált ezért a gyüle-

kezetért. A családban voltak felügyelők és presbiterek. A világháborúkban a temp-

lomban lévő harangokat sokszor Sulyán-bokorban, a Szmolár tanya területén ásták 

el és mentették meg a jövő nemzedékének. Elmondhatom, hogy kicsi gyermekko-

romtól életem szorosan összenőtt a gyülekezet életével és sorsával. 1973. február 

22-én keresztelt meg, a gyülekezet akkori igazgatólelkésze, Csizmazia Sándor. 

Hároméves koromtól vasárnapi iskolába jártam, és már akkor kisebb versekkel is 

szolgáltam. Az egyikre ma is emlékszem: „Kis Jézusom, de szegény lettél. Szűk 

istállóban születtél!” 
Szmolár Attila 

 

Olvasói javaslatra, a vezércikk megírására –alkalmanként– Nyíregyházáról 
elszármazott, vagy korábban gyülekezetünkben igét hirdető lelkészeket ké-

rünk fel. Fogadják szeretettel szolgálatukat! (Szerk.) 

 

Helyesbítés! 
Múlt havi számunkban elírás történt a 3. oldalon, a képviselőtestület beszámolójához tar-

tozó címben. A mondat helyesen így hangzik: 

Tájékoztató 

az egyházközségi képviselőtestület 2002. augusztus 31 –i üléséről 

(elnézést kér a szerkesztő) 
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485 éve, hogy 1517. október 31-én Luther Márton a 95 tételt a witten-
bergi vártemplom kapujára szegezte 

 

Ő maga nem is sejtette, hogy ezzel az egy kalapácsütéssel az egész akkori világot és 

kiváltképpen a pápaságot mélyében megrendítette. Csak szívből sugallt szolgálatot óhaj-

tott az egyháznak teljesíteni, amennyiben azt gyarlóságaitól és kinövéseitől akarta meg-

szabadítani, és még aznap ebben az értelemben megküldte 95 tételének másolatát tisztelet-

teljes sorok kíséretében Albrecht mainzi érseknek, azzal a kéréssel, hogy a bűnbocsánattal 

kereskedők botrányának vessen véget. Ebben a 95 rövid és világos hittételben azt a bibliai 

igazságot hirdette, hogy a bűnbocsánat egyedül Istennek kegyelmi ajándéka. - 

 

***   *** 

 

A Reformáció 485. évfordulóján olvassuk  

Dr. Luther Márton saját írását! (részletek) 
 

 
AZ IGAZ EMBER HITBŐL ÉL 
 

„Igaz” és „Isten igazsága” ezek a szavak villámcsapásként hatottak lelkiismeretemre. 

Megborzadtam, amikor hallottam őket. Ha Isten igazságos, akkor büntetnie kell. De 

amint egyszer ebben a toronyszobácskában tépelődtem ezek fölött az igék fölött: „Az 

igaz ember hitből él” (Róma 1,17) és „Isten igazsága”, Isten kegyelméből ezt gondol-

tam: Ha nekünk, mint igazaknak, hitből kell élnünk, és ha Isten igazsága minden hívő-

nek üdvösségére van, akkor az nem lehet a mi érdemünk, hanem csak Isten irgalmas-

sága. Mert Isten igazsága az az igazság, mellyel minket Krisztus által igazzá tesz és 

megvált. Így ezeket az igéket megszerettem. A Szentírás értelmét ebben a toronyban 

tette világossá előttem a Szentlélek. 

 

Éspedig: „Istennek igazsága jelentetik ki abban… miképpen meg van írva: Az igaz 

ember pedig hitből él.” Ekkor Isten igazságát úgy kezdtem értelmezni, mint azt az 

igazságot, melyben az igaz ember Isten ajándékozása folytán él, mégpedig hitből. Most 

kezdtem megérteni, hogy ennek az igének: az evangéliumban Isten igazsága jelentetik 

ki, az az értelme, hogy ti. ez az igazság elfogadott (passiv) igazság, mellyel minket a 

kegyelmes Isten igazzá tesz a hit által, amint megíratott: „Az igaz ember hitből él.” 

Ekkor úgy éreztem, mintha teljesen újjászülettem volna s mintha tárt kapukon át ma-

gába az Édenkertbe léptem volna be. Erre előttem az egész Szentírás más értelmet 

nyert. 

 

Forrás: Virág Jenő: Dr. Luther Márton önmagáról, (3. kiadás, 72. és 74. oldalairól) Kiad-

ja: az Ordass Lajos Baráti Kör - Válogatta és közli: G. A. 
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FINN TESTVÉREINK NYÍREGYHÁZÁN 
 

Több éves szünet után ismét örömmel üdvözölhetjük testvérgyülekezetünk, a 

Kajaani Evangélikus Gyülekezet küldöttségét Nyíregyházán. Hálát adunk Urunk-

nak mindazért a jóért, melyet az elmúlt években adott gyülekezeteink tagjainak és 

mindazért a jóért melyet már előre elkészített számunkra. Kérjük Urunkat, hogy 

segítsen határozott célunk megvalósításában, mely szerint ez a kapcsolat valóban 

a két gyülekezet tagjainak a kapcsolata kell legyen, melyben igazi barátként, test-

vérként tudunk egymásért imádkozni és egymást egyenrangúan segíteni azon az 

úton, melyet Mennyei Atyánk nekünk személyre szólóan rendelt ki.. 

A finn-magyar barátság, a két nép testvéri érzései sok évszázad óta rendület-

lenek. Összekovácsol minket a közös Őshaza tudata, a történelem hasonló meg-

próbáltatásai, a nyelv megtévesztésig hasonló dallama. De mindenekelőtt és min-

denek felett összekovácsol minket az, hogy ugyanazt a megváltó Jézus Krisztust 

akarjuk feltétel nélkül követni. Ebben segítsen és erősítsen minket ez  a 2002 ok-

tóber 23 és 27 közötti nyíregyházi látogatás is. 

A küldöttség programját a Hírmondó előző számában már ismertettük. Ebben 

a gyülekezet intézményeivel, a nagytemplommal való ismerkedésen, a különböző 

istentiszteleteken való részvételen túl szerepel a város és a megye nevezetességei-

nek megtekintése és a Magyar-Finn Baráti Egyesülettel való találkozás is.  

Most azokra az alkalmakra szeretnénk felhívni gyülekezetünk tagjainak 

a figyelmét, melyek kiemelt fontosságúak, s melyeken minden testvérünk ak-

tív részvételére őszintén számítunk. 

1. Az ismerkedésre, a kapcsolatok megalapozására a legjobb alkalom október 

26-án, szombaton délután 4 órától kezdődően lesz az Evangélikus Általános Is-

kola dísztermében megrendezendő gyülekezeti bemutatkozón és szeretetven-

dégségen. Ezen a délutánon finn testvéreink fognak mesélni magukról, mi pedig 

az ifjúság énekével és más rövid programokkal teszünk bizonyságot arról, hogy 

szeretjük az Úr útját járni itt Nyíregyházán. Kérjük, hogy a szeretetvendégséghez 

testvéreink süteménnyel és gyümölccsel vagy adománnyal járuljanak hozzá. 

2. Az október 27-i, vasárnapi fő istentiszteletet a nagytemplomban dr. Lauri 

Oikarinnen igazgató lelkész tartja, és Erkki Tyni orgonaművész is orgonál. A finn 

vendégek többsége a körzeti istentiszteleteken vesz részt, ahol néhány perces be-

számolót tart arról, hogy milyen ma keresztyénnek lenni Kajaaniban.  

3. A vasárnap délután fő rendezvénye Erkki Tyni orgonaművész hangver-

senye a Nagytemplomban, mely 17 00-kor kezdődik. A különleges zenei él-

ményt ígérő program a következő. 
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Műsoron: 

BACH, Johann Sebastian: 

f-moll prelúdium és fúga 

c-moll passacaglia 

KLEMETTI, Heikki :(finn szerző) 

G-dúr prelúdium 

SIBELIUS, Jean:  

d-moll postludium 

ERKKI TYNI saját szerzeménye: 

Cantabile 

 

HOLST, Gustav: „A bolygók”-ból 

- részletek orgonára 

WEBBER, William-Lloyd: 

Korál  

Cantilena 

Finale 

A koncert fő száma: 

SCHELLENBERG, Hermann: 

„Erős vár a mi Istenünk” 

korálfantázia 
 

A fenti rendezvényekre sok szeretettel várjuk valamennyi kedves testvérünket. Kér-

jük, hogy másokat is hívogassanak, és akinek van gépkocsija, segítsen a közlekedésben 

azoknak, akik e nélkül nem tudnak részt venni az alkalmakon. 

Bálint Zoltán 

 

 

A város alapításának évében, 1651-ben, alakult a kis Kajaani-i gyülekezet, mely a kör-

nyező Kainuu terület szegény lakosságával karöltve is csak óriási nehézségek árán volt 

képes fenntartani a templomot és a lelkészt. Egy idő után nem volt más választásuk, fel 

kellett adni függetlenségüket. 

1925. május elsején döntött úgy a gyülekezet, hogy visszaszerzi függetlenségét. Jólle-

het a város két részre volt osztva, egy gyülekezettel és egy templommal rendelkezett. A 

20. században a város virágzásnak indult, a lakosság száma ütemesen gyarapodott.  

A 2001 végén 30 002 tagot számláló Kajaani-i gyülekezet az egyik legnagyobb Finn-

országban. A 2002 évi költségvetése 5,6 millió Euro. Mintegy 100 rendszeres alkalmazott 

mellett, beleértve a 10 lelkészt és 3 kántor-orgonistát is, több mint ezer önkéntes szolgáló 

segít a munkában.  

Jelenleg összesen 1370 négyzetkilométer területen, azt három körzetre osztva működik 

a gyülekezet. Minden körzetnek külön temploma van, ahol rendszeres vasárnapi istentisz-

teleteket tartanak. 

Marko Miettinen lelkész 

 

Nyíregyházan Evankelis-luterilainen Seurakunta toivottaa sydämellisesti terve-

tulleeksi Kajaanin Ystävyysseurakunnan luoksemme saapuvan delegaation toivoen, 

että meidän yhteisömme Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä tulee vahvistumaan. 
 

A Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség szeretettel köszönti a Kajaani Testvérgyülekezet hozzánk 

érkező delegációját azzal a várakozással, hogy az Úr Jézus Krisztusban való közösségünk erősödni 

fog. 
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Egy új sorozat elé… 
A közelmúltban Demcsákné Balczó Ildikó másodfelügyelőnk írásaiban gyülekeze-

tünk életének, a betelepüléstől a templomszentelésig tartó történetét adtuk közre. 
Most egy újabb sorozat közlésébe kezdünk. Ebben arról az egyházi megújulási, éb-

redési mozgalomról olvashatunk, amely a XX. század elején kezdett gyülekezetünkben el-
terjedni. 

Endreffy Zoltán nyugalmazott lelkipásztorunk lefordította Ondrej Prištiak szlovák 

szerző, 1995-ben megjelent: „Nemzedékről-nemzedékre” c. könyvének egyik fejezetét, 
mert az abban leírtak kapcsolódnak az egyházközségünkben megindult ébredési mozga-
lomnak a történetéhez. 

Tisztelt Gyülekezet! 
Kérjük, hogy a fordító által írt előszó utolsó mondatait szívükbe vésve olvassák a so-

rozatot!  
(a szerkesztők) 

 

Előszó 

 

Ennek az évnek az elején Bozorády esperes úr megkért, hogy írjam meg a nyír-

egyházi gyülekezet történetét. Ezt túl nagy feladatnak találtam. Ahogy azután még-

is gondolkodtam a teendőkön, úgy láttam, hogy ez a feladat csak részletekre bont-

va lehetséges. 

Az első és talán legfontosabb feladat készen van: a gyülekezet története 

1752-től 1852-ig, tehát a szabadságharc leveréséig. 1852-vel új fejezet kezdődött 

azzal, hogy a győztes Habsburg rendszer megfosztotta az egyházat autonómiájá-

tól, püspökeiket jogaik gyakorlásától, és helyükre államilag kinevezett püspököket 

állított. Az egyházi gyűléseket csak államilag kinevezett ellenőrök jelenlétében le-

hetett megtartani. Ez a korszak a kiegyezésig tartott, vagyis 1867-ig. Ezután kö-

vetkezett a mi gyülekezetünk virágkora. Épültek az iskolák, a hívek jártak a temp-

lomba, a gyermekeket megkereszteltették, 12 éves korban megkonfirmáltak, az ifjú 

házasok a templomban megesküdtek, az elhunytakat eltemették, a Tranoszciuszból 

otthonaikban is énekeltek. A tradíció tökéletesen működött, de mindezekből a leg-

több esetben hiányzott a személyes hit Jézus Krisztusban, sok volt a látszat, kevés 

a belső tartalom. 

Így közeledtünk a huszadik század felé. A világháború, a szocialista forradalmak, 

az un. tudományos világnézet előretörése megrendítették ezt a látszatvirágzást. 

Isten az Ő egyházának őrizője, könyörülő szeretetéből adott ébredést gyülekeze-

tünkben. Mindez nem úgy történt, ahogy mi azt elképzeltük volna. Úgy munkálko-

dott, ahogyan Neki tetszett. 

Endreffy Zoltán 
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Részlet Ondrej Prištiak: „Nemzedékről nemzedékre” című könyvéből 

1.rész 
 

A könyv a lévai Testvérgyülekezet történetéről szól, amely 1995-ben jelent meg Léván. En-

nek a könyvnek egy részét fordítottam le, amely a gyülekezet keletkezéséről szól. A fejezet 

címe: „Ébredés a nyíregyházi „tirpák” szlovákok között”. 

 

Az ébredés elindítója egy különleges ember volt, akinek származását nem ismerjük. 

Neve: Széles Tamás, működése 1905-1906-os években volt. A Nyíregyházához közeli 

Nagykálóból származott, városi rendőr volt. Később Amerikába vándorolt ki, megtérési 

élményben volt része. Állítólag félholt állapotban azt a megbízást kapta, hogy hirdesse az 

evangéliumot. Ezután az élmény után visszatért hazájába és Nyíregyházán kezdte hirdetni 

Isten igéjét. 

Gyalog járt, fedetlen fejjel. Kenyéren és tejen élt, egészen fehérbe öltözött és hirdette: 

Emberek térjetek meg, mert negyven nap múlva Isten elpusztítja ezt a várost. Úgy prédi-

kált, ahogy Jónás Ninivében. 

Sokan fordultak érdeklődéssel összejövetelei és igehirdetései felé. Amikor tanyai udva-

rokon prédikált, sokan felmásztak a fákra, hogy így jobban hallhassák prédikációit. A 

hallgatóságot újabb lelki énekekre tanította. Például akkor tanulták meg a hallgatók: „Az 

áldott orvos közeleg” kezdetű éneket, és egy másikat: „Fel barátim, drága Jézus” kezdetűt. 

Az énekeket megtanulták kívülről, így működött hosszabb ideig. Minden este tartott össze-

jövetelt és ezek néha éjfélig is eltartottak. Ez a különleges ember végül a hatóságoknak 

gyanússá lett. Mint egy különcöt, bebörtönözték, azután kiűzték a városból. Állítólag ez-

után megnősült és visszaköltözött Amerikába. 

Senki többet nem tudott meg róla. Megjelent és eltűnt. Rejtélyes személlyé vált egész 

Nyíregyháza számára. Bolond volt? Sokan annak tartották. Egy biztos, hogy Isten eszköze 

volt abból a célból, hogy az emberi lelkekből előhozza az üdvösség utáni vágyat. Mintha 

Pál apostol szavai is igazolást nyertek volna: Isten a világ bolondjait választotta ki, hogy 

megszégyenítse a bölcseket /I.Kor.1.27./ Az ő működésének az lett a következménye, 

hogy az emberek kezükbe vették a beporosodott Bibliát, elkezdték figyelmesen olvasni és 

felismerték a maguk elveszett voltát. Gyülekezni kezdtek itt is, ott is házaknál, közös 

éneklésre és imádkozásra. Egyre többen voltak olyanok, akik keresték az Urat, és rajta ke-

resztül lelkük üdvösségét. 

Kialakult az un. felébredtek egy állandó csoportja, közéjük tartoztak Povazsanyecz Jó-

zsef, Garai András, Veczán Pál és János, Holzer Erzsébet, Tomasovszki Júlia és még töb-

ben. Közülük kiemelkedett Szuhánszki András felesége, aki Nyíregyházán lakott. 

Férje a hivők felé ellenségesen viselkedett. A feleség azonban hajlékába befogadta az első 

kereső lelkeket, és magyarázta nekik az írásokat, ahogy tőle telt. Néha 50-60 ember is 

együtt volt az ő otthonában. Éppen őt lehet tartani a keletkező ébredési közösség lelki any-

jának, amely közösség akkor tette meg első lépéseit a hit útján. Életének vége felé bete-

geskedett, már özvegy volt, gyermekei nem voltak, vagyonának egy részét, hat hold földet 

a gyülekezetre hagyott. A gyülekezet számára ez nagy segítséget jelentett. Térjünk vissza 

az ébredés kezdeteihez. 



Hírmondó 2002. október 

   

 

8 

Ahogyan már említettem, a vágyakozó lelkek Szuhánszkinénál kezdtek gyülekezni. Egy 

őszi vasárnap délutánján történt, hogy az ott együtt levő emberek hűséggel elkötelezték 

magukat az Úr Jézus Krisztusnak. Ők alkották a későbbi felébredt gyülekezet magvát, 

amely akkor keletkezett, amikor Felvidékről megérkeztek az első evangelisták Nyíregyhá-

zára. 

Ez 1908-ban történt. Abban az időben a mai Szlovákia területén már elterjedt az ébre-

dési mozgalom az evangélikus egyház keretében. Isten Roy Krisztinát és Máriát, a két 

testvért használta fel, akik a „Kék kereszt” nevű alkoholellenes mozgalom tagjaként mun-

kálkodtak az alkohol által pusztított emberek megmentésén. Ennek a mozgalomnak a köz-

pontja Svájcban volt. 

 

 

Megtérésem története 

Keresztény családban nevelkedtem, édesanyám hivő asszony volt. Öten voltunk testvé-

rek, igyekezett bennünket Istenhez vezetni. Már kicsi korunkban megtanított imádkozni, 

sok bizonyságot tett előttünk Isten szeretetéről és gondviseléséről. Nagyon sokat meglát-

tam és megtapasztaltam az ő hivő életéből. Sokat betegeskedett, többször volt a halál tor-

kában. Ilyenkor térdre hullva imádkozott s az Úr meghallgatta, meggyógyította. 93 évet 

élt. Értünk is sokat imádkozott, boldog volt, hogy még életében láthatta gyermekei megté-

rését. Hálával tartozom azért az Úrnak, hogy gyermekéveimet megáldotta hivőszülőkkel, 

szeretetben és békességben éltem. Amikor betegek voltak sokszor meglátogattam őket, 

mindig együtt énekeltünk, imádkoztunk, az Úr megáldotta őket hosszú boldog élettel. Én 

mégis amikor férjhez mentem a helytelen utat választottam. Jól ment sorsunk, mindenünk 

megvolt, semmiben nem volt hiányunk, nem volt szükségünk Istenre. Előttem volt édes-

anyám példás élete s mindig arra gondoltam, hogy ez így nem jó. Többször megszólított 

az Úr, de nem tudtam szokásaimból szabadulni. 

A férjem hirtelen meghalt infarktusban, s akkor kétségbe estem, elcsüggedtem, elfogott 

a keserűség, a bánat. Tudtam, hogy az Úr megszólított. Nyugtalan voltam és aggodalmas-

kodó, éjszakákat nem aludtam, kimerültem. Többször volt az a gondolatom, hogy jó lenne 

örökre elaludni. Éreztem, hogy ez rosszra vezet, térdre esve könyörögtem, hogy segítsen 

rajtam az Úr nyomorúságomban. Abban a pillanatban nagy békességem lett, mintha egy 

kő esett volna le a szívemről. Olyan lettem, mint egy újszülött. Azon az éjszakán három év 

álmatlan éjszakáját pihentem ki. Reggel első dolgom volt, hogy kinyitottam a Bibliámat, s 

az Ézs. 38, 17 versét olvastam. Hullottak a könnyeim, de ezek az öröm és bűnbánat köny-

nyei voltak. Tele volt a szívem örömmel, egymás után jutottak eszembe az igék: Ézs. 41, 

10-14, Ézs. 28, 16 Ézs. 43, 25. Hálát adtam Istennek a szabadulásért, hogy lelkemben 

minden jóra fordult. Ezért nekem nagy árat kellett fizetni, de méltán ért engem a büntetés, 

nagyon megérdemeltem. Kaptam erőt az Úrtól, megtanított benne bízni, Őt szeretni, rá fi-

gyelni, Őt imádni, segítségül hívni, hisz nélküle semmit sem tehetek. Az Úr Jézus követője 

vagyok, kísértések, próbák, bukdácsolások között, mert nagyon göröngyös az út, de az Úr 

mindig felemel. (Zsolt 98, 1.) Minden ének dallamát ismertem, de a szöveg kezdett ezután 

jobban érdekelni. Hálát adok az Úrnak, hogy megtanított Őt áldani és magasztalni.. Kö-

szönöm Neki az új életet. Kérem, hogy adjon engedelmes, alázatos, bűnbánó, irgalmas 

szívet. 
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J. J. 

 

***   ***   *** 

"........ma, holnap és a következő napon úton kell lennem.." /Lk. 13,33/ 

 

.....ez volt a mottója, a Laborcziné Sztankó Gyöngyi lelkésznő által szervezett erdélyi, 

gyülekezeti körútnak. Hála és köszönet illeti őt,a gondosan megszervezett, színes és tar-

talmas kirándulásért. 

 A következő útvonalon haladtunk: Nyíregyháza-Nagyvárad- Kolozsvár- Székely-

keresztúr -Segesvár- Fehéregyháza-Brassó-Tatrang-Prázsmár- Székelyudvarhely- Farkas-

laka- Korond- Kolozsvár- Nagyvárad- Székelyhid- Érmihályfalva- Nyíregyháza. Helység-

nevek felsorolása azoknak, akik nem tartottak velünk. Akik velünk voltak, azoknak kelle-

mes emlékeket és élményeket idéznek fel ezeknek a településeknek a nevei. 

És most röviden a programokról: 

Nagyvárad: az evangélikus templom megtekintése, városnézés. Mátyás Attila evangélikus 

lelkész ismertette a templom és a gyülekezet rövid történetét.  

Kolozsvár: Mátyás király szülőházát, a Szent Mihály templomot, a Főtéren a Mátyás szob-

rot választottuk a sok-sok látnivalóból. 

Székelykeresztúr: a római katolikus vendégházban kellemes, emlékezetes fogadtatás. 

Szombatfalvy József unitárius esperes úr reggeli áhítatával indult a másnap, majd ismerte-

tő következett az Orbán Balázs Gimnáziumról és a város történetéről. Meglátogattuk a 

Gyárfás Kúriát, ahol Petőfi Sándor az utolsó éjszakáját töltötte. Fehéregyházán megkoszo-

rúztuk a költő mellszobrát. 

Tatrang: az evangélikus vendégházban elszállásolás. Székely Levente evangélikus lelkész 

áhítatát ismertető követte a tatrangi gyülekezet nehéz életéről és kitartó munkájáról. Épí-

tik, fejlesztik vendégházukat abban a reményben, hogy az Úr segít a lelkek és a ház építés-

ében. 

A prázsmári XIII. századi gyönyörű templomot a XV. században megerősítették. A kitele-

pedett szászok őseinek munkáját dicséri ez a műemlék. Mára alig pár lelket számláló 

evangélikus gyülekezetet találunk itt. 

Brassó: a Fekete templom, a legnagyobb erdélyi evangélikus templom, s egyben az euró-

pai gótika legkeletebbre eső műemlék alkotása. A templom  kincsei közé tartozik az 1472-

ből származó bronz keresztelő medence, valamint a 119 db keleti szőnyeg, a város keres-

kedőinek fogadalmi ajándéka. 

Kolozsvár: vasárnap a délelőtti istentiszteleten vettünk részt az evangélikus templomban, 

ahol Mózes Árpád püspök szolgált. A templom udvarán megkoszorúztuk Reményik Sán-

dor mellszobrát. 

A Király-hágót elhagyva, magunk mögött tudtuk a hegyeket, és Nagyváradon keresztül 

Székelyhidra, az Érmellékre érkeztünk, ahol Gavrucza Tibor református lelkész volt a 

vendéglátónk. 

Mindezek csupán morzsák erdélyi testvéreink gyülekezeti életéből, de hozzájárulnak egy-

más jobb megismeréséhez az ökumenizmus jegyében. 
K.A. 
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- A Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnáziumban a szeptember 1-jei tanév-

nyitó istentisztelettel nyitottuk meg a 2002/2003-as tanévet. 

- Ebben a tanévben az 5. évfolyamon két tanulócsoportot indítottunk összesen 45 tanu-

lóval. A 9. évfolyamra három osztályba iratkoztak be a tanulók. 

- Az elsősöket szeptember 25-én az ünnepélyes fogadalomtétel alkalmából avattuk Kos-

suth diákokká. 

- Az első héten (szeptember 4-5-én) az egész iskola Budapestre ment tanulmányi kirán-

dulásra. Valamennyi osztály közös, kiemelt programja a Millenáris Park megtekintése 

volt, mely igen kellemes emléket hagyott a diákokban. 

- Kossuth Lajos születésének 200. éves évfordulója alkalmából szeptember 19-én egy 

országos színtű emléknap szervezését vállaltuk fel Nyíregyháza Város Polgármesteri 

Hivatalával közösen. Ennek keretében tanulóink színvonalas kulturális műsort adtak 

elő a Kossuth téren, mely a városlakók, a résztvevők elismerését váltotta ki. 

- Nagy örömünkre ezen a napon valamennyi evangélikus középiskola képviseltette ma-

gát, és elégedetten távoztak a délutáni tudományos konferencia után. 

- Szeptember 21-én szintén vonatra szállt az egész iskola, hogy megnézze névadónk szü-

lőházát, megkoszorúzzuk emléktábláját, majd Tállyán, abban az evangélikus templom-

ban, ahol megkeresztelték Kossuth Lajost, ünnepi istentiszteleten és megemlékezésen 

vegyünk részt. 

- Szeptember utolsó hetében egy csoport Dieburgba utazott, hogy német nyelvtudását 

gyarapítsa. Az angol nyelvet tanulók pedig Hollandiában, a Doetinchem-i gimnázium-

ban vettek részt egy nemzetközi projektben. 

Tar Jánosné 

igazgató 
 

Az Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium igazgató tanácsa köszö-
netet mond az iskola öregdiákjainak, tantestületének, dolgozóinak, a diá-
kok szüleinek és mindazoknak, akik a személyi jövedelemadójuk 1%-át 
alapítványuknak ajánlották fel. A felajánlott összeget (529 760 Ft.) felsze-
relési tárgyak beszerzésére, ill. a vízvezetékrendszer felújítására fordítot-
tuk. 
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❖ 110 éves az általános iskolánk épülete. 1892. szeptember 17-én került átadásra, az 

Evangélikus Elemi Központi Népiskola. 

• Az Evangélikus Kossuth Lajos Gimnáziummal együtt ünnepélyes istentisztelettel nyi-

tottuk meg a tanévet, köszöntöttük új tanulóinkat, és ott került sor az iskola igazgatójá-

nak beiktatására is. 

• Örömünkre szolgál, hogy a 46 első osztályoson kívül a nyár folyamán további 32 

gyermeket vettünk fel az iskola különböző osztályaiba. 

• A tanévet a keresztyén szellemiség további javításának, a hitéleti alkalmak és ismere-

tek bővítésének, a szakmai pedagógiai munka minden területen való további erősítésé-

nek, a COMÉNIUS 2000 I. minőségbiztosítási program folytatásának, iskolánk presz-

tízse javításának elhatározott szándékával kezdtük. 

• Megható, színvonalas és fennkölt ünnepségen vettünk részt szept. 19-én a Városháza 

előtti főtéren. A 200 évvel ezelőtt született Kossuth Lajosra –az iskola névadójára- em-

lékeztek műsorukkal a gimnázium diákjai. 

• Megszülettek az első jó sport- és tanulmányi eredmények is. 

- kislabda hajító tanulóink meghívást kaptak az országos döntőre 

- a „Vécsey napok” elnevezésű versenyen, a 3.-4. osztályos csapatunk matematikából a 

2. helyen végzett.  

Takács Ferenc igazgató 

 

 

„Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el tőlem őket…” 
 

Kedves szülők, keresztszülők! Szeretettel ajánljuk figyelmükbe, hogy a 12. életévüket be-

töltött fiatalok számára, az alábbi időpontokban megkezdődött a konfirmációra való felké-

szítés. 

Konfirmációi oktatás 
1 körzet Labossa Péter október 5. szombat Kistemplom Széna 

tér 

9.oo 

2. körzet Bozorády Zoltán október 19. szombat Emmaus 

Korányi F. u.160/a 

 

9.oo 

  október 12. szombat Borbánya templom 9.oo 

3. körzet Adámi László október 12. szombat Lelkészi Hivatal 

Luther tér 14 

 

10.3o 

4. körzet Laborcziné Sztankó 

Gyöngyi 

október 11. péntek 

 

október 15. kedd 

Lelkészi Hivatal 

Luther tér 14. 

Rozsréti ált. iskola 

 

16.oo 

d.u. 

  szeptember 27. péntek I. Manda  

5. körzet Bozorády Zoltánné szeptember 28. szombat Felsősima 9.oo 

  szeptember 29. vasárnap Kálmánháza 11.3o 
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ANYAKÖNYVI HÍREK 
 

Keresztelések:    "Az Úr ajándéka a gyermek..." 
Szakács Botond, Szakács Bendegúz, Fazekas Eliza, Karasz Mira, Fodor 

Tamás Zalán, Molnár Petra Gréta, Belus Fanni, Garai Szabina, Hibján Ta-

más, Kósa Bence 

Felnőtt: Bécsi Zoltán József 
Házasságkötés:    "Amit Isten egybeszerkesztett..." 

Kupferschmidt Attila és Laczják Andrea, Szakos Tibor és Gavallér Erzsébet 

Erika, Ambrus Zoltán és Gabulya Judit, Nagy Zoltán és Szabados Ágnes, 

Varga Tibor és Miholecz Mónika, Ugyan Tibor és Dulovics Ildikó, Dr. Len-

gyel Zsolt és Bajzáth Csilla, Magyar Zoltán és Orosz Zsuzsanna, Lucsánszki 

Pál és Marcsek Anita, Csernyik Zoltán és Gerbár Marianna, Ködmön József 

és Vona Anna, Franczel Mihály és Honvéd Éva, Kőszeghy Zoltán és Fekete 

Ágnes 

Elhunytak:   "Én vagyok a feltámadás és az élet..." 
Karafa Ferenc 53, Szmolár Mihályné Jurisik Ilona 78, Cseke Kálmán 70,  

Kékes Andrásné Garai Julianna 65, Kotrányi Jánosné Németh Zsuzsanna 83, 

Csernák Istvánné Sebők Ilona 82, Schöck János 69, Kövesdi Józsefné Söré-

nyi Julianna 60, Turcsán Jánosné Palicz Ilona 77, Sánta Józsefné Hovanyecz 

Erzsébet 65, Szabó Vilmosné Mátis Etelka 85, Máté Györgyné Morauszki 

Ilona 78, Karasz Györgyné Sallai Julianna 91 

 

 

 
 

Október 27-én –vasárnap- áttérünk a téli időszámításra, így az esti istentisz-

teletek és bibliaórák kezdési időpontja a Nagytemplomban, Kis-

templomban és a gyülekezeti teremben 17 órára módosul. 

 

216 éve, 1786. október 22-én lett felszentelve Nagytemplomunk. Hálát adunk 

Urunk megtartó irgalmáért, hogy van még gyülekezet ebben a temp-

lomban, és hisszük, hogy megsegít minket a külső tatarozási mun-

kákban is. 

 

Szeretettel köszöntjük 70.születésnapja alkalmából Szakady Géza testvérünket, a 

IV.sz. körzet felügyelőjét. Isten áldása legyen életén és szolgálatán! 

 

Szeptember 18-án, a Nagytemplomban D. Szebik Imre püspök lelkésszé szentelte 

Galgóczi Líviát. Lívia két éve dolgozik az Emmaus Szeretetotthon-
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ban gyülekezeti munkatársként. A jövőben Bozorády Zoltán esperes, 

otthonigazgató mellett, segédlelkészként folytatja szolgálatát. Isten 

áldását kérjük életére. 

 

Gyülekezeti csendesnap volt Rozsréten, a Betlehem elnevezésű Imaház felszente-

lésének nyolcadik évfordulóján, október 13-án. A nyitóáhítatot a kör-

zet lelkésze, Laborcziné Sztankó Gyöngyi tartotta. 

Reformáció és evangélium címmel, Magyar László ny. lelkész ige-

magyarázatát, előadását hallgattuk, amit majd közösen is megbeszél-

tünk. 

Délelőtt még élménybeszámolók hangzottak el az erdélyi körútról. 

Ebéd után az énekkar műsora közben Nagyváti Pál kántor tartott elő-

adást „A gyülekezeti ének jelentősége az istentiszteleten” címmel. 

Az ünnepi alkalom istentisztelettel és úrvacsoraosztással zárult. Igét 

hirdetett Labossa Péter, az I. sz. körzet lelkésze.  

Itt köszönjük meg a szolgálatokat, és a szeretetvendégségre hozott 

adományokat. 

 

OKTÓBERI GYÜLEKEZETI ALKALMAK 
 

Október 22-28-ig, finn vendégek látogatása testvérgyülekezetünkből, Kajaaniból. 

Október 26-án –szombaton- du. 16 órakor szeretetvendégség az ev. általános isko-

la dísztermében, találkozás finn vendégeinkkel. 

Október 27-én –vasárnap- de. 10 órakor a nagytemplomban igét hirdet: Lauri 

Dr. Oikarinen a Kajaani gyülekezet igazgató-lelkésze. 

Október 27-én –vasárnap du. 17 órakor Erkki Tyni, finn orgonaművész hangver-

senye a nagytemplomban 

Október 28-30-ig, azaz hétfőtől-szerdáig a gyülekezeti teremben esténként 17 órá-

tól reformációi sorozat lesz, igét hirdet: Bozorády Zoltánné  

Október 31-e –csütörtök- REFORMÁCIÓ ÜNNEPE –istentiszteletek a Nagy-

templomban és a Kistemplomban a vasárnapi rend szerint, de a 

Nagytemplomban este 17 óra helyett 18 órától. Körzetekben a meg-

beszéltek szerint. 

A Nagytemplomban a 18 órakor kezdődő ünnepélyen igét hirdet: Sipos Kund 

Kötöny református esperes. Előadást tart: Adámi László ev. ig. 

lelkész. 
***   ***   *** 

 

 

NOVEMBERI ELŐZETES 
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2002. november 10-én vasárnap délután 15 órától az ÉLIM-ben a missziós óra 

vendége Hesp Edéné Házos Mária óvónő lesz. Szeretettel várjuk az 

érdeklődő gyülekezeti tagokat. 

 

Presbiteri konferencia. Gyülekezetünk ad otthont ez évben november 15-17. kö-

zött az EKE szervezésében megrendezésre kerülő országos presbiteri 

hétvégének. Felhívjuk minden presbiter, képviselőtestületi tag és a 

gyülekezetünkben bármely területen szolgáló testvér figyelmét erre a 

rendkívüli alkalomra.  

Fő téma: Róma 12, 3-8. versei alapján. Néhány kérdés, amelyet az 

alapigénk vet fel, és szeretnénk rá személyes válaszokat keresni:  

Kaptunk-e kegyelmet? A hit mértéke szerint szólunk-e? A hit szabálya szerint 

teszek-e bizonyságot? Abban munkálkodom-e, amire a gyülekezetemnek, az 

egyházamnak szüksége van? 

 

Jelentkezés a Lelkészi Hivatalban, de közvetlenül Györfi Mihály lelkész-

nél is lehet (tel.: 507-130) 

 

 Ez a Márton napi egyházmegyei presbiteri vándor-találkozó alkalma is egy-

ben ebben az esztendőben, ezért minden érdeklődőt szeretettel várunk! 
 

 

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: november 24. 

Lapzárta: november 11. 

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 

Felelős szerkesztő: Dr. Bodnár Zsolt 

E-mail: hirmondo.1@dpg.hu 

Készült: OKTESZT Kiadó nyomdájában 1500 pld.-ban. 

 


