
 
 

 

 
 

Hová tűnt a csend? 

 

Csend legyen! –kiáltja a tanár kétségbeesetten az iskola folyosóján a gyerekeknek, 

akik a szünetben ordítva rohangálnak szerteszét, de senki sem figyel a hangjára. 

Csendet kérek!–utasítja a házelnök a képviselőket, akik felbőszülve ordítanak egy-

más padsora felé, de még a csengő rendreutasító hangja is alig hallatszik a teremben. 

Halkabban, kérem! –így szól a nővér a kórteremben vitázó betegeknek, akik hosszú 

órák óta győzködik egymást a maguk igazáról, és csak akkor hagy alább a zaj, amikor a 

főorvos arca feltűnik a betegszoba ajtajában. 

A sort még hosszan folytathatnánk, hiszen ebben a mi zajos világunkban (amit mi 

tettünk hangosabbá) egyre többen vágyódnak a csöndre. Lassan–lassan el is felejtjük, hogy 

milyen jó csendben lenni. Nem lenne muszáj szólni a TV-nek otthon, nem kell mindig 

működni a rádiónak az autóban, és többször is pihenhetnének a mobiltelefonok. Arról pa-

naszkodnak sokan, hogy saját hangjukat sem hallják, mert mindenki megállás nélkül be-

szél, énekel, veszekszik, zajong, egyszóval megtöri a csendet. 

Van azonban ettől nagyobb bajunk is. Nem halljuk meg Isten szavát! Hiába keresi 

az utat az ige hozzánk, észre sem vesszük, hogy nekünk szól, hogy minket hívogat. Né-

hány gyülekezeti tagunk mindig jóval korábban érkezik a templomba, de nem azért mert 

rossz az órájuk, hanem azért, mert csendre vágynak. Isten csendjére, amely mára már leg-

többször csak templomaink falai között van jelen. 

A zsoltáros megérezte és velünk is éreztetni akarja, hogy amire igazán szükségünk 

van, azt az Úrnál találjuk meg! Háborgó lelkünk, zaklatott bensőnk csendért esedezik, 

amely némaságban egyedül az imádság szava szól. Akkor a csendben béke születik, türe-

lem virágzik és áldássá lesz rajtunk. Istennél és Istentől kapunk erőt ahhoz, hogy újabb 

egy hetet töltsünk a „hangoskodók” között, de immár úgy, hogy bennünk Isten csendje él 

tovább! 

„Légy csendes szívvel, légy békével!” 

Molnár József 

XII. évf. 3. szám  

2003. március 

 

Csak Istennél csendesül el lelkem,  

tőle kapok segítséget. (Zsolt.62,2) 
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Önéletrajz 
1972. június 18-án születtem Nyíregyházán. Evangélikus vallású édesanyám és gö-

rög katolikus hitű édesapám döntése nyomán én az evangélikus gyülekezetben nyertem ke-
resztséget. 
 Laborczi Géza lelkész úr konfirmált, s vezetett be a gyülekezeti életbe. Az általa vezetett 
ifjúsági órák hangulata és a beszélgetések mélysége ma is a szép emlékek közé tartoznak. A 
konfirmáció utáni, nyári ifjúsági táborban kapottak egyértelműen meghatározták jövőmet. 16-
17 évesen az akkori lelkészhiány miatt az ifjúsági munkában és a gyermekek hittanoktatásá-
ban már lehetőséget kaptam a szolgálatra. 
 1990-ben érettségiztem, s szereztem szőlő- és gyümölcstermesztő szakmát. Ekkorra már 
feladtam gyermekkori álmomat, a kertészmérnöki diploma megszerzését. Sikeres felvételi vizs-
gát tettem a teológián. Az első három évben, döntően Laborcziné Sztankó Gyöngyi lelkész 
körzetében segítettem, mivel minden hétvégén hazautaztam Budapestről. Az óvódai, iskolai 
hittanoktatásba, a konfirmációi előkészítő munkába is betekinthettem. Sok-sok, ma is hasz-
nálható tapasztalatot szereztem itt és a vasárnapi, tanyabokrokban tartott istentiszteleteken 
is. A teológiai tanulmányok utolsó két éve Bozorády Zoltán és Bozorády Zoltánné lelkészek 
mellett telt el. Ellesve tőlük az öregek közötti szolgálat praktikáit, az intézményvezetés gya-
korlatát, és megismertem a Mandabokrok színes világát. Sok új barátság szövődött az esperes 
úr által vezetett ifjúsági csoport tagjait megismerve. 
 1995-ben a nyíregyházi Nagytemplomban avatott lelkésszé D. Szebik Imre püspök úr, s 
kaptam áldást mind a négy fentebb említett lelkésztől. Augusztustól kezdődően segédlelkészi 
megbízatást kaptam az oroszlányi gyülekezetbe. 
 1996-ban házasságot kötöttem Szmolár Edittel, aki az oroszlányi rendőrkapitányság 
bűnügyi főelőadójaként dolgozik. 1997-ben megszületett Barbara leányunk, 2002-ben pedig 
Gergő fiúnk. 
 1997-ben az oroszlányi gyülekezet megválasztott lelkészéül, immáron tehát a 8. szolgálati 
évemet kezdtem ugyanabban a közösségben. A gyülekezeti munkámon felül a Szociális Szol-
gálat által fenntartott Idősek otthonában szolgálok, oktatok a város valamennyi iskolájában, 
s tavaly óta a Képviselő Testület Egészségügyi és Szociális Bizottságának is tagja vagyok. 
Tótajkú Konczos és Holecskó őseim emlékének  adózva, a helyi Szlovák Kisebbségi Önkor-
mányzat és a Faluhagyomány őrző- és Kulturális Egyesület munkáját is próbálom segíteni a 
magam eszközeivel. 
 Nemcsak a családi szálak, de a testvéri kötelékek is mind-mind Nyíregyházához kötnek. A 
dunántúli évek megerősítették bennem szülővárosom és útra indító gyülekezetem iránti szere-
tetemet. Sokszor gondolok az első Bibliám fedőlapján elhelyezett igére: „Kelj föl, egyél, mert 
erő feletti út áll előtted!” (1Kir 19,7) 

Molnár József 
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Március 12-én lejárt Adámi László igazgató-lelkészi megbízatása. Mivel az 

újabb időszakra nem vállalta e tisztségre a jelöltséget, így a presbitérium 

2003.márc. 12-én Labossa Péter Mihályt, az 1.sz körzet lelkészét választotta 

meg igazgató lelkésznek háromévi időtartamra, 26 igen, és 5 nem szavazattal. 

Köszönjük Adámi lelkész úrnak eddigi felelősségteljes szolgálatát! 

Az újonnan megválasztott igazgató-lelkész munkájára az Úr áldását kérjük! 

 

                            
 

KÖNYVAJÁNLAT 

 

KÖZELEBB HOZZÁD! 

(Áhítatok az év minden napjára) 

 

Gyülekezetünk 250 éves jubileumára, az 

év minden napjára, az Evangéliumi Kiadó 

német eredetiből fordított áhítatos köny-

vét ajánlom olvasóink figyelmébe. Rend-

szeres olvasásának a célját már a könyv 

címe is meghatározza. S találtam benne 

egy olyan verset, amely a mi megemléke-

zésünk alapigéjét személyes hitvallásként 

fogalmazza meg, talán a mi nevünkben is. 

Legyen tehát ez a rendhagyó könyvajánlat 

egyben a mi jubileumi megemlékezés- 

sorozatunk nyitánya is, mert visszatekint-

ve egyházközségünk 250 éves történetére, 

bizony hálatelt szívvel mondhatjuk el: 

„MINDEDDIG MEGSEGÍTETT  

BENNÜNKET AZ ÚR!” 
"Sámuel pedig fogott egy követ, felállította 

Micpa és Sén között, és elnevezte Eben-

Háézernek (=a segítség köve), mert ezt mond-

ta: Mindeddig megsegített bennünket az ÚR!" 

1Sám 7,12 az új fordítás szerint 

 

EBEN - HÁÉZER 
 

Életünkben észrevétlenül 
kitartóan kúszik az idő, 

szakadatlan spirálvonala 
fordulóit nem jegyzi elő… 

 
Önmagamnak, ahogyan nőttem, 
éveket raktam emlékoszlopul, 

a fordulókat úgy jelöltem: 
"Megsegített mindeddig az Úr!" 

Eszmélésem óta vezetett, 
Vele vándoroltam hegytetőt, 

minden léptemen éreztem: szeret! 
Visszarántott a szakadék előtt! 

Ha bálványaim összetörte, 
még ha sírtam is keservesen, 

azzal, hogy lelkem meggyötörte, 
látóvá tette elvakult szemem! 

 
Múltra nézni csak így érdemes, 

mert a jelen bárhogy alakul, 
emlékezésnek annyi elég, hogy 
"Megsegített mindeddig az Úr!" 

 
Lukátsi Vilma verse 

 

(Közreadta Garai András) 
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Részlet Ondrej Prištiak: „Nemzedékről nemzedékre” című könyvéből 

5.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”.(Endreffy Zoltán) 

 

Rohacsek József 1911. májusában költözött Nyíregyházára. Ebben az időben kezdett 

megalakulni a gyülekezet. Rohacsek Józsefben a gyülekezet olyan lelkipásztort kapott, aki 

kitűnt szervező képességével, azonkívül „ízletes”, egészséges lelki táplálékot tudott adni a 

gyülekezetnek. Fiatal korában olyan tapasztalatokat szerzett, amelyeket a bécsi metodista 

gyülekezet szolgálatában ért el. Most ezeket az ifjúkori tapasztalatokat felhasználhatta 

Nyíregyházán. Rövid időn belül ellentétbe került a Veczán testvérekkel, akiket abban az 

időben a gyülekezet vezetőinek tartottak. Ez az ellentét azzal végződött, hogy a Veczán 

testvérek kiléptek a gyülekezetből, őket kb. a gyülekezet 10%-a követte, akik azután külön 

közösséget alkottak. 

Ebben az időben vásárolták meg a Szarvas u. 43 sz. alatt levő épületet. Az igen magas 

vételár miatt sokan nem helyeselték a vásárlást. A másik oldalon viszont olyan nagy volt a 

lelkesedés és az áldozatkészség, hogy az összeg felét azonnal kifizették,/16.000 Korona/, 

és a második felét pár év alatt törlesztették. Némelyek nagyon komoly összeggel járultak 

hozzá a törlesztéshez. Például Ambrusz András, az eladott házából kapott összeg komoly 

részét áldozta erre a célra. Ezért a testvérek az épületben egy helyiséget rendelkezésére 

bocsátottak. Ugyanígy tettek azután, amikor felépült az új imaház. Nagy segítség volt ez 

az ő számára, mert rokkant ember volt. A fiatal testvérek hordozható széken hozták el őt 

mindig a gyülekezetbe. Ambrusz testvér leginkább a fiatalok között volt közkedvelt, akik 

őt rendszeresen látogatták. Ezen látogatások alkalmával sok volt a hasznos lelki beszélge-

tés. Szuhánszki András felajánlotta a gyülekezetnek a takarékbetétben levő 10.000 Korona 

pénzét. Bebizonyosodott, hogy ahol egészséges lelki élet van, ott az anyagi kérdések is 

megoldódnak. 

Melyek voltak Rohacsek József gyülekezeti munkájának fő jellemzői? 

Bibliai műveltség. Már akkor dolgozott a Biblia szlovák nyelvű fordításán. Isten igéjé-

nek alapos ismeretén kívül komoly gyakorlata volt a mély és alapos igemagyarázatokban. 

/Ebben az időben a szlovák evangélikus istentiszteleteken az ócseh nyelvű u.n. Králicei 

Bibliát használták. A Tranoszciusz énekeskönyv is ezen a nyelven volt megírva./ Arra tö-

rekedett, hogy a hivők tanuljanak meg biblikusan gondolkodni és cselekedni. Ezért beve-

zette őket a Biblia szisztematikus és rendszeres olvasásába. Ezen kívül igen nagy hang-

súlyt helyezett az imádságra, de senkit nem kényszerített arra, hogy imádkozzon. Ennek 

ellenére mindig 30-40-en imádkoztak. Hogy mindenkire sor kerüljön, abc sorrendben 

imádkoztak. Az egyik összejövetelen az A-L, a következőn az M-Z betűkig. 
Közreadta:Endreffy Zoltán 
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Az idei böjti sorozat negyedik napján a Jézussal való találkozás következményeiről 

szólt az igehirdetés. Többek között arról is hallhattunk, hogy a Szentlélek világosságában 

kezdjük meglátni bűneinket, megbánjuk, megvalljuk azokat, és bűnbocsánatot kapunk. 

Vannak olyan cselekedeteink, mulasztásaink, amelyeket embertársainkkal is rendezni kell. 

A másik előtt megalázkodni, esetleg valamit bevallani, ezek olykor nagyon kínos utak… 

 

Kisiskolás voltam, amikor osztálytársaim „bátorítására” elmentünk egy boltba, amely 

akkoriban még újdonságnak számított, mert önkiszolgáló volt. Mi is kiszolgáltuk magun-

kat: cukrot, csokit tettünk a zsebeinkbe, és fizetés nélkül kijöttünk. Senki nem vette észre, 

nem lett belőle iskolai elmarasztalás, még a szüleimnek sem vallottam be, de többet nem 

mentem ilyen „akcióra”. Aztán „szépen” elfelejtettem. Eltelt 30 év. 

 

1991-ben az Úr gyermeke lettem. Sorba jöttek felszínre mindenféle bűneim, többek 

között ez a lopás is. Ezt is, mint a többit, megbántam, megvallottam Jézus Krisztus előtt, 

akitől bűnbocsánatot kaptam, de most arra indította a szívemet, gondolataimat, hogy kér-

jek bocsánatot az érintettektől is. Bár az üzletet lebontották, mégis sikerült (elég körülmé-

nyesen) felkutatni a vezetőhelyettes nevét, lakcímét. Bocsánatot kértem, bizonyságot tet-

tem az Úr Jézusról, és arról, hogyan indított el engem erre az útra. A mankóval közlekedő 

bácsi szeme könnybe lábadt, és csak ennyit mondott: -Na… de… ilyet…? A feleségével 

való rövid beszélgetésből kiderült, ők is evangélikusok, templomba is jártak. Mostanában 

már nem bírnak elmenni, mert fizikailag gyengék. A „Jézus a mi sorsunk” című könyvet 

örömmel elfogadták, remélhetőleg elolvasták, és épülésükre szolgált. 

 

Békesség, öröm töltötte el szívemet, nagyon hálás voltam utólag ezért a kínos útért. 

Bátorítok másokat is: hasonló esetekben engedjenek az Úr Jézus indításának, bármilyen 

kínosnak tűnik is az. Ő dicsőíttetik meg, javára van embertársainknak (lehet, hogy így 

érinti meg őket Isten Szent Lelke), valamint nekünk is, mert megtapasztaljuk az Ő vezeté-

sét, jelenlétét. 

Kínos útjainkat is bízzuk Jézusra! 

 

„Hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert Ő munkálkodik”(Zsoltár: 37,5)  

 

Balogh Sándorné 

 

*   *   *   *   *   *   *   *   *   * 
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Egy BÖJTI ÖNkéntes szívVIZSGÁLAT 14 stációja: 
 

„AZ ÚR AZT NÉZI, AMI A SZÍVBEN VAN!” (1Sám 16,7) 

 

A 40 napos „szívkúra” lényege a diagnózis és terápia következő, (minden káros 

mellékhatástól mentes) 40 „szíves” igéjének a naponkénti rendszeres „fogyasztá-

sa”, (az új bibliafordítás szerint). 

 

1.) Mit vizsgál az ÚR? Jer 17,10 * Jel 2,23 * Péld 21,2 

2.) Mit kérek én? Zsolt 139,23-24 

3.) Mit lát az ÚR? ApCsel 28,27 * Mk 7,6 * Ézs 1,5 

4.) Mit nézek én? Jer 18,12 * Jsir 1,22 * Mt 12,34 

5.) Mit gondol az ÚR? 1Móz 8,21 * Péld 2,10 * Zsid 10,16 

6.) Miben reménykedem én? Zsolt 147,3 * 1Jn 3,20 * 1Thessz 2,4 

7.) Mit cselekszik az ÚR? Mal 3,24 * Ez 36,26 * 2Kor 1,22 

8.) Mit teszek én? 1Sám 12,20 * Zsolt 13,6 * Zsolt 28,7 

9.) Mit vár az Úr? Zsolt 62,9 * Ef 3,17 * ApCsel 8,22 * Lk 10,27 * Jn 14,1 

10.) Mit kérek én? Zsolt 51,12 * 2Krón 29,17-18 * Zsolt 90,12 

11.) Milyen az ÚR szándéka? Jsir 3,33 * Zsolt 33,11 

12.) Milyen az én szívem? Mk 7,21-22 * Róm 9,2 * Zsolt 40,13 * Zsolt 55,5 

13.) Mit ígér az ÚR? Hós 14,5 * Jer 24,7 * Mt 5,8 

14.) Mit hiszek és vallok én? Róm 10,8-10 

 

Végleges gyógyulást kívánok az Áldott Orvos „közreműködésével”, minden szív-

átvilágításon részt vett kedves Olvasónak, hittestvéri szeretettel: 

Garai András 

Utóirat: Mi volt a célja ennek a böjti ön(kéntes szív)vizsgálatnak? Csak „ennyi”: 

 

„A szívem mindenestül az Úr elé viszem, 

Megtisztul minden szennytül  

A Jézus vériben, A Jézus vériben.” 

(EÉ 427,1) 

 

További 17, címében is „szíves” ének száma:  

EÉ 93, 97, 140, 146, 147, 162, 266, 319, 321, 340, 362, 375, 377, 428, 460, 575, 

589. 
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❖ Ebben az évben, már negyedik alkalommal szerveztük meg az alapítványi bált 

a szülői szervezet kezdeményezésére. A felajánlások meghaladták az 

1 100 000 Ft-ot, amely összeget a Diákönkormányzat által meghatározott cé-

lokra fordítunk majd. Ez úton is, mindenkinek köszönjük a támogatást! 

❖ Február 25-én, iskolánkban járt dr. Kállai Kristóf úr –városunk díszpolgára– 

aki rendhagyó történelemóra keretében, személyes élményeit, tapasztalatait 

osztotta meg tanulóinkkal, a magyarországi német megszállás előzményeiről. 

❖ Március elején két héten keresztül vendégül láttuk a Hildesheim-i Andreanum 

Gimnázium 12 tanulóját és az őket kísérő tanárokat. A két hét során a német 

fiatalok megismerkedtek Budapest, Debrecen és városunk nevezetességeivel, 

és napi 6-8 órában együtt dolgoztak iskolánk azon diákjaival, akik szintén be-

kapcsolódtak a nemzetközi Socrates-Comenius I. programba.  

- Márc. 10-én a Nagytemplomban –rendhagyó módon– német és magyar nyel-

vű diák istentiszteletet tartottunk, melyen együtt szolgáltak tanulóink a német fi-

atalokkal. Két nap múlva, szülők, tanárok és meghívott vendégek előtt adtak 

számot a diákok az eddig elért eredményekről. Német nyelvű bemutatóval zár-

ták az ősszel megkezdett munkát. 

- A németországi Dieburgból tizenegy tanuló érkezett iskolánkba látogatásra. 

A diák-csere kapcsolatok a tanulók idegennyelv-ismeretét fejlesztik, és barát-

ságok is szövődnek. 

❖ A „Diákok a diákokért sorozat vendégei márc. 10-én –volt diákjaink -Mészáros 

Ádám és Mészáros Bence- adtak nagyon szép és színvonalas hangversenyt. A 

koncerten a kürtre írt zeneművek domináltak. 

❖ Ebben az évben rendhagyó módon emlékeztünk március 15-ére, Nemzeti Ün-

nepünkre. A Mandala Dalszínház előadásában láthatták tanulóink Páskándi 

Géza és Koltai Gergely művét „A költő visszatér” c. zenés daljátékot, amit a 

diákok tetszéssel fogadtak és a siker sem maradt el. 

Az ünnepi beszédet Máté Zoltán tanár úr tartotta. 

❖ Március 19-én tizennégy tanulónk vett részt Debrecenben, a Szent József Gim-

náziumban a Keresztyén Ifjúsági Találkozón. A résztvevő tanulók zöme a pá-

lyázatokra benyújtott sikeres munkák alapján kapott meghívást.  

❖ Március 21-én iskolánk egy csapata részt vett a Rákóczi vetélkedőn, a Kisvár-

dai Bessenyei György Gimnáziumban. 

❖ Március 22-én az Északi Evangélikus Egyházkerület Elnökségének felkérésére 

a gimnázium szervezte meg a kerületi pedagógiai konferenciát. Erről az ese-

ményről a Hírmondó következő számában adunk rövid tájékoztatást. 

Tar Jánosné 
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Igazgató 
 

 

 
 

 

 

Hosszú hallgatás után összefoglalnánk 

az események áradatát.  

A november viszonylag csendes volt, 

bár nem eseménytelen: 

-7-én este a Megyei Katasztrófavédelmi 

Parancsnokság igazgatója vezényletével 

előadást hallgattunk meg: -28-án Drahos 

Ferenc beszélt nekünk az alkohol hatásá-

ról, megkötöző hatalmáról; 

a két esemény közt egy drogprevenciós 

vándorkiállítást tekinthettünk meg a por-

ta mellett. Mindhárom ismeretterjesztési 

programot, Cserepányáné Fábián Ella 

tanárnő szervezte számunkra. 

 

A december ennél mozgalmasabban 

telt, 4-én három főből álló tanári delegá-

ció utazott Budapestre, egy Országos 

Kollégiumi Konferenciára: Molnár Er-

zsébet, Györfi Viktória tanárnők, és 

Martinovszky István igazgató. A kollé-

giumok bemutatkozása alapján úgy 

érezzük, hogy nincs semmi szégyenkez-

ni valónk az itt folyó vallási, kulturális, 

és egyéb, a felüdülést jelentő programok 

tekintetében. 

- dec.5-én duplán ünnepeltük a Mi-

kulást, sőt sokszorosan. Kezdődött azzal, 

hogy Ella tanárnővel elmentünk az 

Anyaóvóba az általunk összegyűjtött já-

tékokkal és ruhaneműkkel. Este nálunk 

is járt a Mikulás, akit kellő tisztelettel 

köszöntöttünk, cserébe ő mindenféle fi-

nomsággal megajándékozott bennünket. 

Aztán reggel ért minket a legnagyobb 

meglepetés, amikor azt vettük észre, 

hogy csizmáink is meg vannak pakolva 

ajándékokkal. Karácsony előtt, az Ella 

tanárnő szervezte csoporttal jártunk az 

Élimben. 

 

Mindeközben elkészült egy tablóso-

rozat az elmúlt 10 évről. Fényképeken 

keresztül üzen a múlt, milyen jó ebben a 

kollégiumban lakni. 

-dec.18-án, este 7 órakor, úrvacsorás 

istentisztelettel kezdődött a karácso-

nyunk, másnap pedig, egy több felvoná-

sos estét rendeztünk: kétrészes színda-

rab, énekek, zenedarabok kíséretében 

bontottuk ki az ajándékokat. Mindkét 

estének a főszervezője Molnár Erzsébet 

tanárnő volt. Sok meghívott vendég tisz-

telt meg minket jelenlétével.  

 

Január a félévi osztályzatok által 

keltett légkörben telt el.  

 Az ökumenikus imahét alkalmain, 

együtt vándoroltunk estéről estére a gyü-

lekezetekkel.  

Február 19-én este fórumot tartottunk, 

ahol a diákokat értesítettük a félév 

eredményeiről; és ugyanezt megtettük 

21-én a szülők felé is. A tanulmányi át-

lag 3,66 lett, ez 0,63-al magasabb, mint 

a tavalyi. 

-20-án este farsangi felvonulást szer-

veztünk, a pontösszegzés szünetében 

pedig nevelők-kontra diákok: „Ki va-

gyok én?” játékot láthattunk. 

 

Március az egyik legtöbb felada-

tot adó hónapunk volt, ugyanis egy Or-
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szágos Tudományos Konferenciát ren-

deztünk kollégiumunk 10. születésnapja 

alkalmából, de erről bővebben majd a 

következő alkalommal számolunk be. 

 

A Luther Márton Kollégium 1 fő ré-

szére nevelőtanári állást hirdet 

Követelmények:  egyetemen szerzett 

magyar szakos végzettség evangélikus 

vagy református felekezethez tartozás 

Előnyt jelent: idegen nyelv ismerete 

és egyéb kollégiumi 

munkában hasznosít-

ható végzettségek. 
BELSŐ PÁLYÁZÓ ELŐNYT ÉLVEZ 

A pályázat beérkezési határideje 2003. 

május 16. 

A pályázatot az alábbi címre kell eljut-

tatni: 

Luther Márton Kollégium 

4400 Nyíregyháza Iskola utca 2. 

Martinovszky István 

igazgató 

 

 

 

PECZNYIK PÁL 

SZOLGÁLATBAN TALÁLJ MINKET! 

 

Szánj meg minket áldott Urunk, 

kegyelmedért folyamodunk. 

Te mindent tudsz, létünk felől, 

nem bújhatunk szemed elől! 

Bár leplezzük bűneinket, 

kívül-belül, látsz Te minket! 

Előtted nincs titok, rejtély, 

látod szívünk: Templom, Szentély? 

Melyben téged imádhatunk, 

bár szemünkkel nem láthatunk. 

Vagy a bűnök melegágya, 

melyben nő a testünk vágya? 

Segíts, hogy úgy álljunk eléd, 

mint gyermek, és nem mint cseléd. 

 

Kegyelemből van szent jussunk, 

hálából hát, mi úgy fussunk, 

Igéddel, hogy messze érjen, 

távol lakó is megtérjen! 

Érjen el az még sok szívet, 

ébressz bennük élő hitet! 

S mikor eljössz, mint ígérted, 

készen várjon a te néped. 

Szolgálatban lelhess minket, 

égve láthasd mécseinket. 

Fényt árasszon az életünk, 

míg innen hozzád érkezünk. 

Fénylő csillag-sátoron át, 

s elérjük a szentek honát! 
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Anyakönyvi hírek 

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

 

Gál Gábor, Kostyál Kolos Ubul, Makara Lili, Orosz Márk Csaba, 

Szurovcsák Szabolcs, Kovács Orsolya Eszter, Barbócz Dávid,  

 

 

Házasságkötés:          „Amit Isten egybeszerkesz-

tett...” 

Orosz Miklós Zsolt és Török Beáta, Helli István  és Turcsán Gyön-

gyi, Túroczi Krisztián és Bodnár Edina 

 

 

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

Batta Miklósné Magna Ilona Júlia 68,  Dr. Csaba Gizella 87, Gelsei 

Lászlóné Szabó Julianna 77, Garai Kálmánné Hulvej Ilona 82, Péter 

Béla 83, Fodor Imréné Bajkó Mária 74, Duszka Jánosné Racskó Zsu-

zsanna 81, Pristyák Mihályné Antal Julianna 82, Juhász Lajos Zoltán 

72, Sajben Mihályné Czinkószki Erzsébet 90,  Vaskó Mihályné Baj-

dik Terézia 86, Uray Béláné Egressy Mária Judit 59, Helebrandt 

Andrásné Fodor Julianna 72, Korbély Etelka 70, Varró József  62,  

Balázs Sándor 72, Konczos József 91, Tomasovszky Emilné Ruman 

Julianna 84, Olasz Józsefné Szilágyi Zsuzsanna 82, Bukovinszky Ist-

ván 71. 
 

 

 

 

 

Tisztelt Szerkesztőbizottság! 

Legutóbbi hazalátogatásom alkalmával, a Hírmondó több száma is a kezembe ke-

rült. Ez úton szeretnék gratulálni a szerkesztőknek, hiszen aktualitásokat, és érde-

kes cikkeket tartalmazó gyülekezeti újságot ismerhettem meg! 

Isten áldását kérem és kívánom a szerkesztők munkájára, és valamennyi olvasó 

életére! 

Molnár József 
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HÍREK GYÜLEKEZTÜNK ÉLETÉBŐL 
 

❖ Bensőséges hangulatú szeretetvendégség részesei lehettek azok, akik meghallották a hí-

vó szót, és febr. 9-én este elmentek a Kistemplomba. Az istentiszteletet követően, az 

előadók az ének és a prózairodalom „gyöngyszemeiből” válogatva tették meghitté ezt az 

estét, s váltak eszközzé abban, hogy azok is otthon érezzék magukat, akik először vettek 

részt ilyen gyülekezeti alkalmon. 

 

❖ Március első vasárnapján –nyolc hónapi kényszerű távollét után– a délelőtti istentiszte-

leten ismét hallhattuk Jávori Pálnak, a Nagytemplom kántorának orgonajátékát. 

Istennek adunk hálát azért, hogy betegségéből gyógyulva, folyamatosan veszi át a kán-

tori szolgálatot Nagyváti Páltól. 

Köszönjük Nagyváti Pálnak, hogy készségesen vállalta a helyettesítést nemcsak a kánto-

ri szolgálatban, hanem a karnagyi munkában is. 

 

❖ Éveken át –önkéntes szolgálatként– végezte a könyvárusítást a Nagytemplomban Cziot-

ka Lászlóné. Marika a közelmúltban a fővárosba költözött –így most átmenetileg– eddi-

gi segítőtársa, nővére végzi az iratterjesztői munkát. Mindkettőjüknek köszönjük a hű-

séges szolgálatot. 

 

❖ „Hinni taníts uram…” szólt az ének az Élim Szeretetotthonban febr. 9-én délután a 

missziós órán. Bálintné Kis Beáta a külmisszióban résztvevő családok életének nehéz-

ségeiről beszélt a jelenlévőknek. 

 Szóba került az is, hogy sokszor jelent gondot a hazájukba visszatérő missziói 

munkatársak pótlása. Bálint Zoltán vízépítő mérnöki munkájának folytatására is csak a 

közelmúltban sikerült megfelelő szakembert találni. 

 Ma már kevésbé okoz gondot a lelkészhiány, inkább orvosokat, mérnököket, taní-

tókat, ápolókat, karbantartókat keresnek külmissziói munkára.  

Bálint Zoltán az áhítatban –a bibliai Dániel példáját felhasználva– arra biztatott bennün-

ket, hogy vizsgáljuk meg imaéletünket. Hányszor adunk hálát Istennek gondoskodásá-

ért, –vagy csak a bajban kiáltunk hozzá? 

Fontosnak tartjuk-e a missziót? Imádkozunk-e az evangélium terjedéséért? Mert 

„…nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének.” (Jakab: 5,16/b) G. K. A. 

 

 
ÓRAIGAZÍTÁS! 

 

Március 30-án –vasárnap hajnalban- áttérünk a nyári időszámításra. E naptól kez-

dődően az esti istentiszteletek és bibliaórák (kivéve a keddi alkalmat) kezdési idő-

pontja -a Nagytemplomban és a gyülekezeti teremben-18 órára módosul! 
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ÁPRILISI ELŐZETES 
 

gyülekezeti alkalmak, ahová szeretettel várunk mindenkit. 

 

ápr. 13. VIRÁGVASÁRNAP –a Nagytemplomban, a délelőtt 1000 órakor kezdődő isten-

tiszteleten a jubileumi év keretében, RŐZSE ISTVÁN hirdeti az igét 

du. ½ 4-kor, a gyermek és ifjúsági bibliakörös fiatalok mutatják be húsvéti műsoru-

kat a Kossuth gimnázium dísztermében 

ápr. 14–16 –ig, hétfőtől – szerdáig nagyheti sorozat a gyülekezeti teremben (Luther tér 14 

sz. alatt) esténként 18 órai kezdettel. Igét hirdet: Bozorády Zoltánné 

ápr. 17. NAGYCSÜTÖRTÖK –istentisztelet úrvacsorával a Nagytemplomban –18 óra-

kor 

ápr. 18. NAGYPÉNTEK –istentisztelet a Nagytemplomban vasárnapi rend szerint, kör-

zetekben a megbeszéltek alapján 

ápr. 20. HÚSVÉT ÜNNEPE 

- 530 órakor Húsvét hajnali liturgia fiatalok szolgálatával a Nagytemplomban 

- 700 órakor úrvacsora 

- 800 órakor és 1000 istentisztelet úrvacsoraosztással 

- 1800 órakor zenés áhítat a Nagytemplomban, a gyülekezet énekkarának a szol-

gálatával 

ápr. 21. HÚSVÉT 2. napja – istentisztelet a Nagytemplomban reggel 800 órakor, de. 1000 

órakor és este 1800 órakor 

ápr. 27 én –vasárnap– de. 1000 órakor konfirmációi istentisztelet a Nagytemplomban. 

 
 

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: Nagyhét 

Lapzárta: április 1. 

 

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. 


