
 
 

 

 

 

A Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség életében különleges esztendő 

2003. mert ekkor ünnepeljük gyülekezetünk alapításának – s egyben Nyíregyhá-

za (újra-) alapításának – 250. évfordulóját. Nem mindegy, hogyan fogunk ünne-

pelni, mint ahogyan az sem mindegy, hogyan fogunk élni a hétköznapokban. 

Olyan jó, hogy mindaz, amire készülünk az év igéjének fényébe kerülhet! Szüksé-

günk van arra, hogy az elmúlt 250 évet is, meg a magunk útját is Isten igéjének 

átható világosságában lássuk meg. Ebben a megvilágításban nyilvánvalóvá lesz, 

hogy nem az elődöket kell ünnepelnünk, akik „tirpák=szenvedő” tűréssel és szí-

vóssággal hatalmas dolgokat vittek véghez, és nem is magunkat, mint akik jelen-

leg az ország második legnagyobb evangélikus gyülekezetét alkotjuk, hanem Is-

ten megőrző irgalmát, érthetetlen hosszútűrését, és Krisztusban ma is üdvös-

ségre elhívó kegyelmét szabad magasztalnunk és ünnepelnünk.  

Szemünk előtt lehet a felújítás alatt álló Nagytemplom, szemünk előtt állhat-

nak a többi istentiszteleti helyeink, épületeink és intézményeink, átélhetünk föl-

emelő élményt jelentő ünnepi alkalmakat, de Isten nem ezeket nézi, hanem azt, 

hogy mindeközben is mi van a szívünkben, a szívemben. Az Úrnak nincs szük-

sége sem a „stramm legényekre”, sem az öntelt „nagyokosokra”, sem a buzgósá-

gukat fennkölten megmutató „lelkiekben gazdagokra”, - bár ezeket is hívja és vár-

ja kegyelme elfogadására -, hanem amint Dávid írja: „A töredelmes és megtört 

szívet nem veted meg, Istenem!” (Zsolt 51,19b). A töredelmes és bűnbánó szív 

ismerheti meg Jézus Krisztust szabadító Urának, az Ő bűneinket eltörlő véré-

nek, engesztelő áldozatának erejében, és töltekezhet be Isten szeretetével a Szent-

lélek által, hogy a Lélek vezetése alatt könnyebb vagy nehezebb mindennapjai is 

ünnepi fényt nyerjenek. Bárcsak közülünk minél többek szívében az Ő szent sze-

XII. évf. 1-2. szám  

2003. január-február 

Az év igéje: 

„Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, 

de az ÚR azt nézi, ami a szívben van.” 

1Sám 16,7 
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retetét imádó, alázatos és engedelmes hitet láthatná az Isten! Mindaz, amit terve-

zünk, lehessen ezért az Ő kegyelme kiáradásának és igazsága kinyilatkoztatásának 

alkalmává mind gyülekezetünk körében, mind azon kívül.  

Kiemelkedő ünnepi alkalmak: 

- Június 8-án Pünkösd vasárnapján Mišina szlovák evangélikus püspök lá-

togatása és szolgálata az evangélikus Nagytemplomban. 

- Augusztus 24-én gyülekezeti találkozó a békéscsabai, mezőberényi és 

szarvasi evangélikusokkal. 

- Szeptember 21-én (kapcsolódva az Emmaus Evangélikus Szeretetotthon 

10 éves jubileumának szeptember 20-i ünnepségéhez) találkozó a finnor-

szági, német és erdélyi evangélikus testvérgyülekezetek küldöttségeivel; 

D. Szebik Imre püspök szolgálata a Nagytemplomban. 

- Ezenkívül azt is tervezzük, hogy havonta egy-egy vasárnapra nyíregyházi 

származású, kötődésű lelkészeink közül hívunk meg valakit a nagytemp-

lomi de. 10 órai istentisztelet igehirdetői szolgálatára. Szeretetvendégsé-

gekre is gondolunk. 

Ezzel kapcsolatosan mellékeljük Bozorády Zoltán esperes, püspökhelyettes úrnak, 

Demcsákné Balczó Ildikó másodfelügyelő asszonnyal és Laborcziné Sztankó 

Gyöngyi lelkésznővel egyeztetett javaslatát. 

 

Rendszeres istentiszteleti, bibliaórai, hitoktatási és közösségi alkalmak: 

Az Egyházközség Képviselőtestülete által 2002. augusztus 31-én jóváhagyott 

Szervezeti és Működési Szabályzat 4. pontjához tájékoztatásul közreadott 2. szá-

mú melléklet szerint, néhány módosítással.  

Hadd emeljem ki a fontosabb módosításokat, mert ezek örvendetes fejleményeket 

mutatnak: 

- vasárnaponként 9: 30-tól gyermek-istentisztelet a Luther téri gyülekezeti 

teremben (ezt követően folynak továbbra is 10 órától a gyermekbiblia-

órák) 

- szombatonként 14: 30-tól „kisifi”, bibliaóra a 12-14 éves ifjúságnak 

- a tanév idején havonta, a hónap első szerdáján, az esti istentisztelethez 

kapcsolódóan hitoktatók, gyermek- és ifjúsági-munkások összejövetele 

- ugyancsak havonta szervez evangéliumi gyermeknapot a Luther téren 

gyülekezetünk egyik női imaközössége 
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Igehirdetési sorozatok: 

- ádventi sorozat – a már elkezdődött egyházi évben 2002. december 2-6-

ig tartottuk meg Labossa Péter szolgálatával. 

- évkezdő gyülekezeti imaheti sorozat január 6-10-ig a gyülekezeti terem-

ben Laborcziné Sztankó Gyöngyi szolgálatával. 

- egyetemes imahét január 19-26-ig  

- böjti evangélizáció, -böjt első hetében- március 10-14-ig, 17 órai kezdet-

tel Adámi László szolgálatával. 

- nagyheti sorozat április 14-17-ig (nagycsütörtökig) 18 órai kezdettel Bo-

zorády Zoltánné szolgálatával. 

- reformációi sorozat október 27-30-ig 17 órai kezdettel Bozorády Zoltán 

szolgálatával. 

- ádventi sorozat december 1-5-ig 17 órai kezdettel, reménység szerint ven-

dég igehirdetővel. 

Különleges alkalmak a gyermekek és a fiatalok számára: 

- Részvétel lehetősége az EKE ifjúsági hétvégéin Piliscsabán, január 31-

február 2-ig ill. február 7-9-ig. 

- Virágvasárnapi (húsvéti) szolgálat április 13-án 15: 30-tól az Evangélikus 

Kossuth L. Gimnázium dísztermében. 

- Húsvét hajnali liturgia április 20-án 5.30-tól fiatalok szolgálatával a 

Nagytemplomban 

- Konfirmációi istentisztelet április 27-én 10 órakor a Nagytemplomban 

- Nyári gyermek és ifjúsági hetek Olcsván, Sátoraljaújhelyen, Tokajban ill. 

Piliscsabán és Diósjenőn, valamint Kölcsén 

- Karácsonyi szolgálat december 21-én 15: 30-tól az Evangélikus Általános 

Iskola dísztermében. 

Zenés áhítatok: 

- Karácsony első ünnepén, december 25-én 17 órakor a Nagytemplomban 

- Húsvét első ünnepén, április 20-án 18 órakor a Nagytemplomban 

Kazuális és lelkipásztori alkalmak: 

- keresztelési előkészítő beszélgetések, melyek célja, hogy Isten felkínált 

kegyelmét komoly, felkészült hittel, Jézus Krisztus előtt megnyíló őszinte 

szívvel becsüljék meg 

- házi úrvacsorai alkalmak, ünnepeinkhez kapcsolódóan, és hívásra rendkí-

vüli esetekben is, ha őszinte bűnbánattal és a kegyelembe fogódzó hittel 

kéri valaki a Krisztus testében és vérében való közösséget 

- lelkipásztori látogatások otthon, kórházban és egyéb körülmények között 

a szükség és a helyzet szerint, ahogyan Isten elkészíti; mindenképpen több 

időt és lehetőséget kell találnunk erre az eddigihez képest (!) 
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- lelkipásztori, lelkigondozói beszélgetések elsősorban a lelkészi hivatal-

ban, vagy az istentiszteleti helyeken, de szükség esetén egyéb körülmé-

nyek között is az élő Istennel való szembesítés és a szabadulást ajándéko-

zó Jézus Krisztushoz vezetés szándékával. 

Presbitérium és képviselőtestület munkája: 

Szükség van a presbiterek széles körének nagyobb aktivitására (a körzetekben is) 

a feladatok megoldásához. Szeretnénk jobban előkészíteni az üléseket, hogy min-

den szükséges döntés időben megszülessen (itt jegyezzük meg : március 12-én új 

igazgató lelkészt kell választania a presbitériumnak). Fontosnak tartjuk (az eddigi 

tapasztalatokhoz képest), hogy a jövőben a jegyzőkönyvek is időben elkészülje-

nek. A legfontosabb természetesen az, hogy mindnyájan, akik felelősséget hordo-

zunk a szolgálatban, a hit bizonyosságával vallhassuk meg: „Krisztus szenvedésé-

nek tanúja, valamint eljövendő dicsőségének is részese” vagyok (vö. 1Péter 5,1). 

Záró megjegyzések: 

Az egyes körzetek külön programjai ebben az összeállításban nem szerepelnek: 

ezeket az illetékes lelkészek helyileg egyeztetik és szervezik meg. 

 

Minden tervünk csak annyit ér, amennyire Isten szándékával összhangban áll.  

Mindennek, amit tervezünk, csak Ő adhat igazi értelmet,  

és Ő tud váratlan és meglepő alkalmakat készíteni.  

Gyorsan folyó és elmúló időnkben megáll az Ő biztatása, 

mint ahogy Pál apostol mondja: 

„De hála az Istennek, aki diadalt ad nekünk a mi Urunk Jézus Krisztus által! 

Ezért szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgólkodjatok 

mindenkor az Úr munkájában, tudván, hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úr-

ban.” (1Kor 15, 57-58) 

 

Az Egyházközség Presbitériuma a 2002. december 15-én megtartott ülésén egy-

hangúlag elfogadta a Gyülekezeti Munkatervet. 
 

 Dr. Bodnár Zsolt Adámi László 

 egyházközségi felügyelő  igazgató lelkész 
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Új év 
 

Mit hoz az év? 

Nincs bennem gond, félelem. 

Szeretnék hálát adni 

mindenért szüntelen, 

és teljes szívvel járni 

szent utadon 

akkor is, ha nem értem, 

miért a fájdalom. 

 

Egyszerűen hiszek, és 

nem tágítok. 

Igéd az enyém marad: 

boldog titok. 

 

Mit hoz az év? Kegyelmet! 

Újat! Sokat! 

Hordoz, segít a célig 

és tisztogat. 

Szánó szerelmed újra 

felém ragyog, 

hisz tudod, kicsiny, gyenge 

gyermek vagyok. 

 

Indulok bízva, bátran. 

Új év fogad. 

Add, hogy szüntelen lássam 

szent arcodat!  
Ruth Modersohn után németből: 
Túrmezei Erzsébet 

Bibliai üzenetek az új esztendőre 
 

Hívj segítségül engem a nyomorúság ide-

jén! Én megszabadítlak, és te dicsőítesz 

engem. (Zsolt 50, 15) 

 

Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök 

tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, 

és nem ül a csúfolódók székére, hanem az 

Úr törvényében gyönyörködik, és az ő tör-

vényéről elmélkedik éjjel-nappal. (Zsolt 1, 

1-2) 

 

Tartsd meg tehát Istenednek, az Úrnak pa-

rancsolatait, az Ő útjain járj, és Őt fél-

jed!(5Móz 8, 6) 

 

Jobb az Úrnál keresni oltalmat, mint em-

berben bízni. (Zsolt 118, 8) 

Mert aki felmagasztalja magát, megalázta-

tik, és aki megalázza magát, felmagasztal-

tatik. (Mt 23, 12) 

 

Engedjétek hozzám jönni a kisgyermeke-

ket, és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az 

Isten országa. (Mk 10, 14) 

 

Jézus Krisztus mondja: nem azért jöttem, 

hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a 

bűnösöket. (Mk 2, 17) 

 

Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz 

énbennem, ha meghal is, él. (Jn 11, 25) 

 

Megparancsoltam neked, hogy légy erős és 

bátor. Ne félj, és ne rettegj, mert veled van 

Istened, az Úr, mindenütt, amerre csak 

jársz. (Józs 1, 9) 
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Egyházközségünk lelkészei és világi vezetői úgy vélik, hogy a 250 éves jubi-

leum olyan kiemelkedő esemény a nyíregyházi evangélikusság életében, hogy a 

megemlékezést nem szabad egyetlen napra összpontosítani, egy-két rendezvényre 

összesűríteni. Úgy gondoljuk, hogy csak ünnepek sorozata alkalmas arra, hogy 

hálát adjunk Istennek hűségéért, szeretetéért, hogy erősítsük Jézus Krisztusba ve-

tett hitünket és megéljük a gyülekezeti tagok közötti összetartozás élményét, örö-

mét is. Szeretnénk, hogyha – az Istennel és egyházközségünkkel meglazult kap-

csolatú – hittestvéreink visszavágynának és visszatalálnának az „élővíz forrásá”-

hoz. Ezek az igazi célkitűzései a jubileumi évnek, az egyes rendezvények is mind 

ezt fogják szolgálni. 

Havonta megismétlődő ünnepi alkalmai lesznek az évnek, a Nyíregyházáról 

elszármazott lelkészek vasárnapi, nagytemplomi igehirdetései, melyeken egy-egy 

lelkészünk tölti majd be a vendéglátó szerepét. 

Terveink szerint ezen istentiszteletek után a gyülekezeti teremben lehetőség 

lesz – egy tea mellett - elbeszélgetni a meghívottakkal. 

A következő lelkészek szolgálatára számítunk:  

Gáncs Péter, Szmolár Attila, Rőzse István, Sándorné Povazsenyecz Gyöngyi, 

Joób Olivér, Szabó Vilmos, Balicza Iván, Molnár József, Bozorády András. Lel-

készeink saját körzeti istentiszteletükre másokat is meghívhatnak, természetesen 

egyeztetve a nagytemplomi alkalmakkal. 

Ezeken túlmenően három kiemelkedő esemény szerepel terveink között: 

- Június 8-án, Pünkösd első napján Mišina, eperjesi szlovák evangélikus 

püspök úr lesz vendégünk. 

- Augusztus 24-ére, vasárnapra a békéscsabai, szarvasi és mezőberényi 

gyülekezetek küldöttségeit várjuk, vezetőikkel együtt, hiszen 250 évvel 

ezelőtt elődeink legtöbbje, ezekről a helyekről települt Nyíregyházára. A 

II. világháború után a felvidékre került, volt egyháztagjaink képviselőit 

is erre a napra szeretnénk meghívni. Ez az alkalom lesz talán a legnépe-

sebb a rendezvények közül, melyre egyházközségünkből is a legtöbb 

résztvevőre számítunk. 

- A harmadik jeles esemény kapcsolódni fog az Emmaus Szeretetotthon 

10 éves jubileumához, melyről szeptember 20-án, szombaton emléke-

zünk meg, s ezt követi vasárnap, egyházközségünk ünnepe a Nagytemp-

lomban, Szebik Imre elnök püspök úr igeszolgálatával. Erre a kettős 

eseményre az erdélyi, finn és német testvérgyülekezetek küldöttségeinek 

részvételére is számítunk. 
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Alkalmaink pontos dátumáról, programjáról egyházközségünk tagjait időben 

tájékoztatni fogjuk. 

A két legközelebbi ünnepi esemény: február 16-án Gáncs Péter, március 16-

án Szmolár Attila vendégszolgálata. 

Készüljünk a jubileumi év alkalmaira imádkozó szívvel, kérjük Urunkat, hogy 

minden jeles napon elmondhassuk: „Ez az a nap, amelyet az ÚR elrendelt, viga-

dozzunk és örüljünk ezen!” (Zsolt. 118, 24) 

Demcsákné Balczó Ildikó 

 

 

 

EVANGÉLIUM A MŰHOLDRÓL 
 

A németországi Essen városából, modern technikai esz-

közök segítségével hozzánk is eljut az örömhír! 

 

ProChrist evangélizáció 

Magyarországon és Nyír-

egyházán is, 2003. március 

17-24-ig, esténként 17 órától 

19-óráig a Nagytemplomban: 

 

„HIHETETLEN – KÉTSÉG ÉS ÁMULAT” CÍMMEL 

 

„Mivel szeretet nélkül senki sem tud élni, fontos, hogy a mai emberek személye-

sen megismerjék Jézust. E cél érdekében szeretnénk lehetőség szerint minél több 

keresztyénnel együtt dolgozni.” 

(Ulrich Parzany német evangélikus lelkész, a ProChrist evangélizáció vezető szer-

vezője és igehirdetője.) 

 

A ProChrist evangélizáció, egy németországi városban szervezett főrendezvény, 

amelyet Európa különböző pontjain, élő adásban közvetítenek. A program zené-

ből, interjúkból, rövid színpadi jelenetek bemutatásából és Ulrich Parzanynak az 

élet és a keresztyén hit alapvető kérdéseiről szóló igehirdetéséből áll. 

A ProChrist célja 

A ProCrhist –különböző egyházak, gyülekezetek és közösségek olyan tagjainak 

mozgalma, akik közösen kívánják megosztani másokkal Jézus Krisztusban való 

hitüket. A ProChrist legfontosabb rendezvénye, a két-háromévente műholdon su-

gárzott nyolc napos evangélizáció, mely Európa - szerte ezernél több helység ke-
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resztyén közösségeit kapcsolja össze. A szervező közösségek azért hívják meg 

ismerőseiket és barátaikat a rendezvényekre, hogy a keresztyén hit és az élet kér-

déseiről, a jövő perspektíváiról hallhassanak és beszélgethessenek. 

Minden helyszínen,- így Nyíregyházán is - rendezünk helyi programot, ahol az 

e célra összeállt Prochrist ének- és zenekar előadást, és hasonló stílusú kíséretet 

ad, mint azt az Essenből sugárzott közvetítésben láthatjuk. Ezen kívül ifjúsági 

csoportok, művészek jelenetekkel, énekkel, bizonyságtétellel, versekkel szolgál-

nak.  

Nem csak fiataloknak szól, de fiatalos, lendületes, a ma emberének kérdéseire 

választ kereső szolgálat lesz ez. A közvetítések minden országban anyanyelven 

foghatók. Reménységünk, hogy Istenünk eszköze lehet - ez a kor technikáját, és 

sok elhívott ember összehangolt munkáját egyesítő- esemény! 

Magyarországon is széles felekezetközi összefogás áll a ProChrist hátterében. 
 

Közreadja: Györfi Mihály 

az egyházmegye missziói ügyekért felelős lelké-

sze 

 

 

 
 

Részlet Ondrej Prištiak: „Nemzedékről nemzedékre” című könyvéből 

4.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”. 

 

A gyülekezet, mint az ébredés gyümölcse 
 

A felébredt evangélikusok megtérésük után még buzgóbban látogatták a városi 

evangélikus templomot. Ezen kívül házaknál gyülekeztek össze, ahol együtt 

imádkoztak, énekeltek, olvasták és magyarázták Isten igéjét. Ezeket az összejöve-

teleket olyanok vezették, akiknek már több tapasztalatuk volt az Istennel való kö-

zösségben, és jobban értették Isten igéjét is. A rendszeres találkozások céljára 

rendszert vezettek be: összejöttek a városban hetenként háromszor, szerdán volt 

bibliaóra, pénteken imaóra, és vasárnap este evangelizáció. Vasárnap délelőtt jár-

tak a templomba. 
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A tanyán lakók szívében megszületett az a kívánság, hogy ők is szívesen eljöt-

tek volna a városban tartott alkalmakra. Szerették volna, ha a városban lenne va-

lamilyen központi épületük. Miután a Szuhánszki család tulajdonában levő épület 

nem bizonyult elégségesnek, áthelyezték összejöveteli helyüket a Maláta utcába, a 

Burják család épületébe. Később átköltöztek más összejöveteli helyiségekbe, míg 

végül a testvérek megvásárolták a Szarvas utca 43. szám alatti tágas épületet. 

A létszámban is szaporodó gyülekezetnek vezetőre lett volna szüksége, aki lel-

ki értelemben gondozta volna őket, aki teológiai és szervezési ismeretekkel is ren-

delkezik. Egyesek Csincsurákot ajánlották, és meg is kérték őt erre, mások viszont 

a Veczán testvéreket szerették volna ebben a munkában látni. Az volt a baj, hogy 

nem rendelkeztek sem tapasztalatokkal, sem szervezési képességekkel. Csincsurák 

már bele is egyezett volna, már arra készült, hogy Nyíregyházára költözik, de a 

dolgok más irányba fejlődtek. 

A Kelet-európai misszió igazgatója, Urbán Márton, Rohacsek Józsefet ajánlot-

ta, aki a németországi neŭnkircheni missziói iskola végzős hallgatója volt, és aki 

abban az időben a jugoszláviai szlovák evangélikusok között munkálkodott Bács-

kában. Tudott jól magyarul is, alkalmas igehirdetőnek bizonyult. Urbán Márton 

Chorvát János evangélizátorral együtt, aki Óturán /Stará Tura/ lakott, meglátogat-

ták Rohacsek Józsefet. Ismertették vele a Nyíregyházán kialakult helyzetet, és 

mint legmegfelelőbb munkásnak ajánlották neki, hogy vegye át az ottani lelki 

munkát. Rohacsek József nagyon meglepődött. Előrehaladott állapotban volt an-

nak a tervének a megvalósítása, hogy családostól Amerikába költözik. Ameriká-

ban igyekszik valamilyen tőkét szerezni arra a célra, hogy kiadhassa korszerű 

szlovák nyelvre fordított Bibliáját. A másik terve az volt, hogy egy bizonyos ösz-

szegyűjtött pénz segítségével létrehoz egy olyan szlovák missziói iskolát, ahol 

szlovák misszionáriusokat is tudnának képezni. Feleségével együtt nehéz lelki 

küzdelmet vívtak szívükben, hogy megismerhessék Isten akaratát. 

 

Lelkiismeretük megnyugtatására megígérték, hogy ellátogatnak Nyíregyházá-

ra. 

Amikor Rohacsek József megérkezett Nyíregyházára, és látta a nagy ébredést, 

az Isten igéje utáni éhséget, ebben Isten hívó szavát hallotta meg. 

 

Közreadta és fordította: Endreffy Zoltán 
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Testvérgyülekezeti hírek 
 

Kajaaniból: 

 

Finnországi testvérgyülekezetünk Seurakunta c. hetilapjá-

ban, 2002. dec. 13-án terjedelmes beszámoló jelent meg kül-

döttségük nyíregyházi látogatásáról, melyet Lauri Oikarinen és 

Erkki Tyni írtak.  

Ezt az újságot elküldték gyülekezetünkbe is. Az említett cikket Endeffy Zol-

tán lelkésztestvérünk lefordította, így az a Lelkészi Hivatalban olvasható. Zoli bá-

csinak fáradságos munkáját ezúton is köszönjük.  

A küldöttség vezetője, L. Oikarinen írt arról is, hogy programjuk gondosan 

előkészített, érdekes, és gazdag tartalmú volt. A házigazdák vendégszeretete és 

barátsága nagyon meghatotta mindnyájukat.  

Az itt járt küldöttség tagjaitól karácsonyi és újévi jókívánságokat tartalmazó 

üdvözlőlap is érkezett, melyben Isten áldását kérik gyülekezetünk életére, és kö-

szönetet mondanak a testvéri fogadtatásért. 

 

Denkendorfból:  

 

Németországi testvérgyülekezetünk lelkészétől a múlt év végén, a következő üd-

vözlet érkezett: 

 

Kedves Nyíregyházi Testvérek ! 

 

Szívből jövő, áldott, boldog karácsonyi ünnepet, és egy reményteljes, békés új 

évet kívánok a nyíregyházi gyülekezet minden tagjának! 

Az új év elején fog a testvérgyülekezeti bizottságunk összeülni, megbeszélve 

a továbblépési lehetőségeinket. 

Tolmácsolom továbbá mindkét - a Kolostor templomi és a Feltámadás temp-

lomi - gyülekezetünk, valamint a Posaunenchor (fúvósok) szívből jövő karácsonyi 

üdvözletét. 

 

Testvérük: Martin Stolle lelkész 

2002. december 19. Denkendorf 
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Kedves nyíregyházi Testvérem! 
 

Bizonyára Te is hallottál már a denkendorfi testvérgyülekezetünkről. Talán 

azt is tudod, többször is jártak már nálunk, szeretettel és érdeklődéssel figyelik 

gyülekezetünk életét. De vajon hány denkendorfi testvér arca jelenik meg most 

előtted, amikor ezeket a sorokat olvasod? 

 

Úgy gondolom, a testvér-gyülekezeti kapcsolat építése nem a különféle bi-

zottsági tagok privilégiuma! Sőt... Két gyülekezet akkor lesz testvérgyülekezetté, 

ha tagjaikat személyes, „élő kapocs” fűzi össze. 

 

Ezért, ha valóban élő kapcsolatot szeretnénk kialakítani, fenntartani denken-

dorfi testvéreinkkel, szükség van Rád! Ötleteiddel, elképzeléseiddel, kérdéseiddel 

te hozod létre, te alakítod – alakíthatod ezt a kapcsolatot! 

Ha élni szeretnél ezzel a lehetőséggel, add meg neved és elérhetőséged az 

Evangélikus Lelkészi Hivatalban. (Luther tér 14 sz.) 

 

Sallai Gábor presbiter 

a gyülekezet Külügyi Bizottságának tagja 

 

 

Hálaadó ünnep az Élim Otthonban 
 

A Magyarországi Evangélikus Egyház Élim Otthona Nyíregyházán 1920-óta 

végzi szolgálatát a reábízott árvák és fogyatékkal élők között. Az utóbbi évtizedek 

alatt sokat változott, szépült az otthon, – halljuk a hozzánk betérőktől. Ahogyan 

bővültek a lehetőségek, igyekeztünk a lányok életkörülményeit családiasabbá va-

rázsolni.(Szép időszak volt az 1982-es év is ; három komoly beruházás valósulha-

tott meg : egy u.n. kreatív műhely, egy gyógytornaterem és a kápolna seccójának 

elkészültét ünnepelhettük.) Most, az utóbbi 20 év - három legutóbbi - építkezésé-

ről, felújításáról szeretnénk beszámolni. 

Hogyan is kezdődött mindez?  

Nyíregyháza finn testvérvárosából – Kajaaniból - felszerelési tárgyakkal meg-

rakodva, egy kamion érkezett az 1990-es esztendő végén. Egy olyan „csoda-

kádat” is kaptunk, amelyhez nem volt megfelelő méretű fürdőszoba. Ez a kád 

„gombja” volt egy „télikabátnak”, kezdete egy új beruházásnak. Lehetőségeinket 

úgy alakította a mi mennyei Atyánk, hogy a szomszédos telekre 1993–ban egy új 

épületszárnyat tudtunk terveztetni és megépíttetni az itt élők számára. A nyíregy-

házi cég dolgozói, munkájukat mindnyájunk megelégedésére végezték.  



Hírmondó 2003. január február 
G y ü l e k e z e t ü n k  e b b e n  a z  é v b e n  2 5 0  é v e s  

   

 

12 

Hat évvel később, 1999-ben egy foglalkoztató elkészültének örülhettünk, me-

lyet az Északi Egyházkerület püspöke avatott fel. Mind a két új épület megterve-

zése, egyik munkatársunk családtagja szeretetének a jele volt.  

Most azért adhatunk hálát, mert a Szociális és Családügyi Minisztérium által 

2002 februárjában kiírt pályázaton nyert összegből (amit „Egyházi épületek re-

konstrukciója” címmel hirdettek meg), átalakításokat hajthattunk végre, a már 

nem fiatal épületünk egyik részén. A rekonstrukció megvalósításában nagyon so-

kan segítettek. A Minisztérium és egyházunk munkatársai, és a tervező mérnök-

asszony, akinek a tervei alapján elkészült már Nyíregyházán egy lakóotthon a fo-

gyatékkal élők számára. Ő segített végiggondolni azt is, hogy gondozottjainknak 

milyen megoldás válna javukra.  

A kivitelezésre ugyanazt a vállalkozást kértük fel, akik már kétszer bizonyítot-

ták, hogy szakmájuk ismerői, és emberségből, a sérült lakók elfogadásából is kitű-

nően vizsgáztak már. Építésvezető, művezető, műszaki ellenőr, statikusok, kőmű-

vesek, festők, asztalosok, villany és vízvezeték-szerelők, parkettások, burkolók, 

kárpitosok, telefonszerelők, családtagok, önkéntes segítők és az otthon munkatár-

sai úgy munkálkodtak egymást is segítve, mint akik nemcsak emberek számára 

dolgoznak, hanem „VALAKINEK” szolgálnak is ily módon. 

Meghatódva tudunk csak visszagondolni arra, hogy telefonhívásra, milyen rö-

vid időn belül jelent meg egy-egy mester, hogy az éppen keletkezett hibát, prob-

lémát mielőbb megoldja. 

Köszönjük a türelmüket és szeretetüket, hiszen voltak pillanatok, amikor „szikrá-

zott” a levegő, de egy kis idő s az ügyért, a „kicsik ügyéért” mindenki „megszelí-

dült„ 

S az eredmény? 

Nem győzünk betelni a látvánnyal, a kivilágosodott, megszépült, megújult szo-

bákkal, folyósokkal; csak a hála és köszönet szavai tódulnak ajkainkra mindazok 

felé, akik lehetővé tették, hogy most így élhetünk és ünnepelhetünk együtt itt az 

Élimben. ( ÉLIM: bibliai helységnév. Egy oázisnak a neve. A II. Mózes 15,27. 

versben olvashatjuk.) 

 

Az Úr Isten áldását kérjük mindnyájuk életére és munkájára. 

 

Az Élim Otthon lakói és dolgozói 
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LAIKUSOK ÖT PERCE 
 

Örömmel adom közre a gyülekezet tagjainak, hogy 2003-ban, 

Gyülekezetünk 250. éves alapításának jubileumi évében a dél-

előtti vasár- és ünnepnapi istentiszteletek keretében öt perc  

időtartamban megszólalási lehetőséget szeretnénk biztosítani hitbenjáró testvére-

inknek. Ha a Szentírás alapján, a Szentlélek indíttatására van valamilyen üzene-

tük, azt bátran osszák meg a nagytemplomi gyülekezet tagjaival is. 

Gyakorlatilag ezt az öt perces áhítatot az offertóriumi ének után, a keresztelő 

és a záró oltári szolgálat előtt lehet megtartani a hirdetőasztalnál. 

Mindössze három feltétele van a megszólalásnak: 

Az első: A részvétel önkéntes jelentkezés alapján történik. Sok EKE Bibliaiskolát 

végzett, vagy most végző testvérünk is van, de természetesen nincs kizárva 

más sem ebből a lehetőségből. Jézus korában is minden felnőtt férfi olvashatta 

és magyarázhatta az írásokat, s az őskeresztyén gyülekezetekben is szólhatott 

az, aki kijelentést kapott. 

A második: Az áhítat alapigéje az adott vasár -, vagy ünnepnap vezérigéje, ami az 

Útmutatóban vastag betűkkel szedve olvasható. Így rendszerezett tanításokat 

hallhat a gyülekezet a legfontosabb igeversekről. 

A harmadik feltétel pedig az, hogy a max. öt perces időkereten belül a szolgáló 

testvér az adott ige alapján személyes bizonyságtételét, gondolatait mondja el, 

akár a Biblia szavaival is, és ne mások igehirdetéseit használja fel, hiszen csak 

így lehet valóban élő és ható az elhangzó tanítás, a jelenlévők épülésére. Ezt 

követően a gyülekezet a 280. ének 3. versét énekli: „Jézus a Te beszéded…” 

Az a reménységünk, hogy a Szentháromság egy igaz Isten ezeken a szolgálatokon 

keresztül is munkálkodhat 250 éves gyülekezetünkben, hogy ne csak múltunk, 

de jövendőnk is legyen az Ő dicsőségére. 

Imádkozzanak bátor, és gyülekezetükért felelősséget hordozó és hitükről bizony-

ságot tenni kész testvéreinkért is. Ismerjük Urunk ígéretét: „Aki tehát vallást 

tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek mennyei Atyám 

előtt.” (Mt 10,32) 

Tudjuk, hogy minden kezdet nehéz, ezért fogadják megértő szeretettel és nyitott 

szívvel azokat a laikus gyülekezeti tagokat, akik vállalják ezt a szolgálatot. 

 

Közreadta: Garai András 

presbiter 
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  Gyülekezetünk 2002. évi statisztikai adatai:   

 
Isten iránti hálával számolunk be a testvéreknek gyülekezetünk mögöttünk 

levő esztendejéről a statisztikai adatok tükrében. A számok mögött figyeljünk 

azokra az emberekre, akik vigasztalásra szorultak, vagy örömüket hozták az Úr 

színe elé, és figyeljünk Jézus Krisztusra, akinek szava minden alkalmon szólt hoz-

zánk. 

 

Megkereszteltünk: 106 gyermeket, 56 fiút és 50 leányt, valamint 13 felnőttet, 

26 fővel kevesebbet, mint 2001-ben. 

Konfirmáltunk: 74 gyermeket,  39 fiút, 35 leányt, és 10 felnőttet, 30 fővel 

kevesebbet mint  2001-ben. 

Házasságot kötött: 68 jegyespár, 18 tiszta evangélikus, 45 vegyes, 5 másval-

lású pár - 2-vel több, mint az előző évben. 

Eltemettük: 196 testvérünket -99 férfit és 97 nőt,- 18 fővel kevesebbet, mint 

az előző évben. 
 

 

Anyakönyvi hírek 
 

 

Keresztelések: „Az Úr ajándéka a gyermek...” 

Lippa József, Zsiros Anikó, Veres Nándor, Maroda Réka, Kovács 

Zsófia Mária, Molnár Viktória, Csengeri Orsolya, Aux Liliána Ale-

xandra, Pálvölgyi Gyula, Izsai Klaudia 

 

Házasságkötés: „Amit Isten egybeszerkesztett...” 

 

Sebők János és Rácz Bernadett 

 

Elhunytak: „Én vagyok a feltámadás és az élet…” 

Gál Miklósné Kassai Mária 66, Hankószki Pálné Matejkó Ilona 92, 

Kazár Mihály 76, Povazsanyecz Mihályné Krajecz Ilona 81, Kert-

ész Gáborné Gyula Julianna 90, Lojek Jánosné Karasz Mária 88, 

Dancsiskó Istvánné Lukácskó Ilona 71, Turcsán Józsefné Garay 

Ilona 79, Kerepesi József 47, Koncz Molnár Imréné Kovács Ze-

lenyánszki Lenke 81, Gincsai András 52, Pristyák Jánosné Belyus 

Mária 84, Garai György 68, Ferkó István 70, Gyöngyi Andrásné 
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Simkó Mária 78, Subert Istvánné Gyurján Erzsébet 88, Nagy János 

82, Nagy István 71, Fekete Istvánné Pilinszki Ilona 78, Kiss And-

rásné Kovács Fabula Ilona 77, Veres Éva 23, Kövesdi István 60, 

Diószegi Józsefné Benke Anna 88, Szakos János 63, Varga Pál 76, 

Hrenkó Mihályné Pristyák Zsuzsanna 89, Jaskó Emese 25, Karasz 

Pál 92, Dankó Józsefné Szilágyi Julianna 59, Nagy Ildikó 40, 

Nagyváti Istvánné Márföldi Erzsébet 49. 
 

 

 

Az Evangélikus Általános Iskola szerdánként 16 órától egy órás játékos 

foglalkozást tart a leendő első osztályos gyermekek számára. Ezeken az alkalma-

kon a gyermekek és szüleik megismerkedhetnek a tanítónénikkel és az iskolával. 

Szeretettel várják az érdeklődőket. 

 

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   * 

 

MÁRCIUSI ELŐZETES 
 

 

* Március 10-14-ig, (Böjt első hetében) hétfőtől – péntekig esténként 17 órai kez-

déssel böjti evangélizáció lesz a gyülekezeti teremben ADÁMI LÁSZLÓ 

szolgálatával. 

 

* Március 16-án –vasárnap– a Nagytemplomban, a de. 10órakor kezdődő isten-

tiszteleten SZMOLÁR ATTILA, az Alberti gyülekezet lelkésze hirdeti az igét. 

 

* Az Élim missziós körének rendezésében 2003. március 16-án, –vasárnap– dél-

után 15 órakor a Délkelet-Ázsiából szabadságon itthon tartózkodó CSÉPE 

ANDREA, a Wycliffe Bibliafordító Társaság misszionáriusa tart beszámolót 

szolgálatáról és élményeiről az Élimben. (Derkovits u. 21. sz. alatt.) 

Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. 

 

* Március 17-24-ig a Nagytemplomban esténként 17 órától műholdas evangélizá-

ció a németországi Essen városából. Várjuk ismerőseit, barátait is. 
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F E L H Í V Á S  
 

Kérjük gyülekezetünk tagjait, adójuk 1-1%-ával támogassák az evangé-

likus egyházat és intézményeit. 

 

A Magyarországi Evangélikus Egyház technikai száma: 

0035 

 

A másik 1% a következő alapítványainkra adható: 

 

A „Nyíregyházi Evangélikus Nagytemplomért” 

alapítvány, mely templomunk felújítását szolgálja 

Adószám: 18801703-1-15 

 

Az Evangélikus Általános Iskola alapítványa: „Szülők a gyermekein-

kért” 

Adószám: 18790256-1-15 

 

A „Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnáziumért” 

Adószám: 18796104-1-15 
 

 
 

Köszönettel vesszük észrevételeiket, javaslataikat, közlésre szánt írásaikat, amelyeket vagy a Lelké-

szi Hivatalba, vagy az alább feltüntetett E-mail címre legyenek szívesek eljuttatni. /a szerk./ 

 

A Hírmondó legközelebbi számának tervezett megjelenési időpontja: március 23. 

Lapzárta: március 9. 

 

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: nyiregyhazi.hirmondo@lutheran.hu 

Készült: OKTESZT Kiadó nyomdájában 1400 pld.-ban. 


