
 
 

 

 
Jézus feltámadása után 

negyven napig együtt volt tanítványaival. Lukács evangélis-

ta tudósítása szerint azt parancsolta nekik, hogy Jeruzsálem-

ben várakozzanak a Szentlélek keresztségére. A tanítványok 

megkérdezték tőle: „Uram, nem ebben az időben állítod fel 

újra a királyságot Izráelnek?” Jézus válaszának minden sza-

va fontos: „Nem a ti dolgotok, hogy olyan időkről és alkal-

makról tudjatok, amelyeket az Atya a maga hatalmába he-

lyezett. Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a 

Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeá-

ban és Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig.” 

Máté evangélista is tudósít a Feltámadott utolsó szavairól, amelyeket minden kereszte-

lés alkalmával mi is elismétlünk: „Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Men-

jetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiú-

nak, és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsol-

tam nektek; és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” 

Ezek az evangéliumi tudósítások alapozzák meg az Apostoli Hitvallás tömör szavait: 

Jézus „fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján”, azaz részesül az Atya 

hatalmában. 

Ha összeolvassuk a fenti tanúságtételeket, akkor egy feladat, egy bíztatás és egy kérdés 

fogalmazódik meg a számunkra. A feladat: beszéljünk Jézusról, mondjuk el másoknak is, 

hogy ki ő, és mit kaptunk tőle! A bíztatás: Jézus az ő Szentlelke erejével erősít és támogat, 

jelenlétével körülvesz bennünket. Végül pedig a kérdés: miben áll, hogyan nyilvánul meg 

Isten hatalma? 

Ez a kérdés már az első követőket is foglalkoztatta, ezért is kérdeztek rá Isten királysá-

gára. S megfogalmazódik a kérdés újra meg újra, amikor azt tapasztaljuk, hogy a tanúságté-

tel nem éri el a célját, vagy érthetetlen szenvedéssel találkozunk akár a mások, akár a ma-

gunk életében. Hol van Isten, hogyan érvényesül az ő hatalma, ha emberek szenvednek? 
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Különleges aktualitást ad ennek a kérdésnek az a tény, hogy idén Húsvét és Mennybe-

menetel között emlékeztünk a magyar holocaustra, a hatvanadik évfordulón. Azokban a na-

pokban számtalan honfitársunk tette fel a kérdést, a túlélők és az emlékezők azóta is felte-

szik: hol van Isten az érthetetlen szenvedés idején? Mit jelent Jézus ígérete: én veletek va-

gyok minden napon a világ végezetéig? 

Felejthetetlen erővel fogalmazta meg ezt a kérdést Elie Wiesel magyar anyanyelvű író, 

akit az észak-erdélyi Máramarosszigetből hurcoltak el – mint kamasz fiút – a koncentrációs 

táborba. Elmondja, hogy egy hozzá hasonló korú gyermeket a tábor rendjének kisebb meg-

sértéséért halállal büntettek az őrök, s a tábornak, okulásul és elrettentésül, végig kellett 

nézni az akasztást. Amint a felakasztott fiú a rabok négyszögében a haláltusáját vívta, valaki 

suttogó hangon megkérdezte: „hol van most Isten?” Nem kapott választ. Percek múlva újra 

feltette a kérdést, s ekkor egy másik rab, a hátsó sorokból, szintén suttogva így válaszolt: 

„Isten ott függ az akasztófán…” 

Szentségtörő válasz? Nem, ez a hit válasza. Isten velünk van a szenvedés mélységében 

is. Hatalommal van velünk; de hatalmát nem arra használja, hogy azonnali ítéletet tartson, 

megbüntesse a gonoszt és megmentse az ártatlant, hanem arra, hogy megossza velünk az 

elviselhetetlen szenvedést. Jelen van a Semmi közepén, hogy szerethessük, s talán Pál apos-

tollal együtt még azt is elmondhassuk: „akik Istent szeretik, azoknak minden a javukra van”. 

Erőt kaptok, és tanúim lesztek – mondja Jézus búcsúzóul tanítványainak. Ha mélyebben 

megértjük Jézus hatalmának természetét, tanúságtételünk is hűségesebben mutathatja meg 

őt. 

Dr. Csepregi András 

 

Életrajzom 

 

1962-ben születtem, kilenc testvér között nyolcadikként. Édesapám, Csepregi Béla, fia-

tal lelkészként az evangélizáció munkása volt. A családunk 1953-ban költözött a Tolna me-

gyei Sárszentlőrincre, ott nőttem fel, szüleim azóta is ott élnek. 

1987-ben avattak lelkésszé. Öt éven keresztül a Tolna megyei Györköny gyülekezeté-

nek lelkésze voltam, később négy éven át a Budapest-Kelenföldi gyülekezetben végeztem 

szolgálatot. 

1989-ben házasodtunk össze Cserháti Mártával, aki akkor angol nyelvészetet tanított a 

Szegedi Egyetemen. Három gyermekünk van, András 1990-ben, Márton 1992-ben, Judit 

1999-ben született. 

1996-ban az angliai Durhambe költöztünk, ahol mindketten teológiai doktori tanulmá-

nyokat folytattunk. Doktorrá avatásunkra 2002-ben került sor. 

1999-ben költöztünk Nyíregyházára, az Evangélikus Hittudományi Egyetem Kihelye-

zett Hittanárképző Tagozata meghívására. 2000 nyarától a Tagozat vezetője vagyok, 2002-

től Márta is részt vesz az oktatói munkában. 
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„ H a r m a d n a p  h ú s v é t  h a j n a l á n … ”  
 

Húsvét hajnala… Sötét felhőkből szitáló csendes zápor, szürkeség, kihalt utcák, csak 

néhány fiatal bandukol hazafelé a diszkóból. Nagytemplomunkhoz közeledve siető alakok 

tűnnek fel, szapora lépések zaja veri fel az álomba merült házak csendjét. 

A kapun belépve sötétség fogad, az oltártér rácsozatán lévő két fáklya rőt fénye segít 

a tájékozódásomban. A bejárat közelében valakik kis gyertyát adnak a kezünkbe. Itt-ott a 

padokban emberek körvonala sejlik fel a homályban. Várakozó, fesztült csend. Az oltár irá-

nyából fiatal férfihang zendül meg: „Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében.” „Ámen” – hangzik 

a felelet több irányból. „Úristen, nyisd meg a mi ajkainkat!” énekli a szólóhang, melyre hét-

tagú kis kórus válaszol: ”És a mi szánk hirdeti a te dicséretedet.” 

Az apostoli köszöntés alatt az oltártér benépesül, a fáklyáról nyolc kis gyertya kap 

lángra, négy fiatal lány és ugyanannyi fiú kezében. Ott állnak félkörben, fehér „felsőruhá-

ban” és kezdetét veszi egy megrendítően szép és különleges, prózában és énekben előadott 

liturgia. Zsoltárversek, melyek örvendezésre és hálaadásra, az Úr előtti leborulásra szólíta-

nak fel, a Teremtő dicsőítése, majd himnusz csendül fel a teremtési napok mindegyikéről. A 

lelkesítő éneket a bűnbeesés igéinek komorsága töri meg. A fehér köntösök fölé fekete stóla 

kerül, s a kiskórus könyörgő, esdeklő énekbe kezd: „Ó, Jézus Krisztus, szánj meg engem 

kérlek, ha fájdalom súlya nyom…” 

Kis gyertyáik kialusznak és felhangzik Lukács evangéliumából Jézus halála: „Tizen-

két órától egészen három óráig sötétség lett az egész földön. A nap elhomályosodott, a temp-

lom kárpitja pedig középen kettéhasadt. Ekkor Jézus hangosan felkiáltott: Atyám, a te ke-

zedbe teszem le az én lelkemet! És ezt mondva meghalt.” Mély megrendült csend uralja a 

templomot percekig…  

Egyszerre a fiatalok fehér köntöséről lekerül a bűnt jelképező fekete stóla és odahull 

az oltár elé: a megváltás műve befejeződött! Kis gyertyáik újra lángra kapnak és felhangzik 

az ének: „Feltámadván Krisztus megjelenék az ő tanítványainak, ezt mondván: Békesség 

legyen tinéktek, alleluja, ne félje-

tek, mert én vagyok, alleluja.” 

És akkor elindul a fény 

embertől-emberig, ezzel a hitval-

lás mondattal adjuk tovább szom-

szédainknak a lángot: ”Jézus 

Krisztus valóban feltámadt. Ő a 

mi világosságunk.” A templom-

ban, és odakint is egyre nő a 

fény. Zenghet a diadalmas, győ-

zelmes húsvéti himnusz: „Fény-

lik e nap fényességgel, zeng az 

ég víg dicsérettel a világ ujjong 

örvendve, ordít a pokol rettegve.” 

A liturgikus részt igehirde-

tés követi: „… a mi húsvéti bárá-

nyunk, a Krisztus, már megáldoztatott. Azért ne régi kovásszal ünnepeljünk, se a rosszaság 
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és gonoszság kovászával, hanem a tisztaság és igazság kovásztalanságával.” (1 Kor. 5, 6-8.) 

Labossa Péter igazgató-lelkész a kis kovász, a jelentéktelennek hitt bűn veszélyéről, pusztí-

tóvá váló hatalmáról beszél. A bűn mindig szomorúvá, csüggedtté tesz, a kovász kitakarítá-

sában csak Jézus segíthet. Így lehet igazi, örvendező húsvétunk. 

Az igehirdetést közös úrvacsora zárja: közösség Jézussal, közösség egymással… 

Ezért a csodálatos hajnalért Urunknak adunk hálát, de nem lehet, hogy ne mondjunk köszö-

netet elsősorban a nyolc fiatalnak — Adámi Johannának, Balogh Melindának, Horváth No-

éminak, Tomasovszki Timeának, Adámi Jánosnak, Horváth Áronnak, Horváth Dénesnek és 

Kőrösi Szabó Istvánnak — lelkesedésükért, áldozatkészségükért, amely lehetővé tette ennek 

a hajnali feltámadási istentiszteletnek a létrejöttét. 

Egy személyes élményem hozzájárult ahhoz, hogy ez az alkalom még nehezebben fe-

lejthető legyen. Egy eddig nem látott fiatalember „betévedt” erre az istentiszteletre. Szem-

ben ült velem, így akaratlanul is megfigyelhettem viselkedését: a csendes érdeklődését, 

meghatódását, majd már nem is titkolható zokogását. Az oltár lépcsőjére nem is térdel, csak 

mélyen lekuporodik, könnyáztatta arccal, alig hallhatóan suttogja: „minden bűnömet nagyon 

bánom.” Úgy hiszem, ezen a húsvét hajnalon ő vette magához legméltóbban az úrvacsorát. 

Gyakran imádkozom érte…. 

D.B.I. 

 

 TALÁLKOZÁSOM JÉZUSSAL  

 

Nehéz életkörülmények, súlyos problémák és bűnök között keresett meg és talált reám 

Isten mentő szeretete az Úr Jézus Krisztus által.  

Első férjem ötvennégy éves korában, súlyos betegségben meghalt. Anyagi gondjaim szo-

rongattak (négy gyermeket neveltünk), és ezért sok mindent megpróbáltam, hogy segítsek 

magamon. Okkult – Isten előtt utálatos dolgokkal — foglalkoztam. Agykontroll tanfolyamra 

jártam, jósoltattam, lottóztam, és a horoszkópomban bíztam. És bár gyermekkoromban hit-

tanórára jártam, konfirmáltam, mégis Istennek „hátat fordítva” éltem. A magam esze szerint 

rendeztem be az életemet, és kudarcot vallottam. Ideges voltam, féltem, szorongtam, nyug-

tatókkal éltem, de semmi nem használt. A gyermekeimmel is megromlott a kapcsolatom.  

Egy álmatlan éjszakán Istent hívtam segítségül. Felismertem, hogy csődbe ment életemet 

csak Ő mentheti meg, és kértem segítségét. Irgalmas Urunk meghallgatott. Rövid időn belül 

eljutottam egy csendeshétre, ahol nyilvánvalóvá vált számomra elveszett voltom, és hogy 

kárhozatot érdemlek. Rám nehezedtek bűneim, melyek ekkor már nagyon megterheltek, és 

alig vártam, hogy azokat megvallva, szabadulást és feloldozást nyerhessek. Könnyek között 

fogadtam el a bűnbocsánatot, hálás köszönetet mondva az Úr Jézus Krisztusnak, aki értem is 

meghalt, hogy örök életem lehessen. Nagy békességet — az Isten békességét — kaptam 

ajándékba, és ezt a csodát másokkal is megoszthattam. Jézus mondja: „ az én békességemet 

adom nektek; de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szí-

vetek, ne is csüggedjen” (Jn 14,27). Édesanyám is megismerte a kegyelmet, azóta már ha-

zament Urához. 
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 Isten hívő férjjel ajándékozott meg 1995-ben. Az utóbbi időben együtt imádkoztunk 

azért, hogy az Úr szerint való szolgálatot vállalhassak a gyülekezetben, iránta való hálából 

és szeretetből. Így kaptam indíttatást bibliai igéken keresztül arra, hogy vállaljam el a nagy-

templomi iratterjesztést. Biztattak erre lelki testvéreim és a férjem is, akinek a segítségére 

mindenkor számíthatok. 

Szeretettel várok mindenkit, aki érdeklődik az evangéliumi könyvek iránt. Igyekezni fo-

gok az Úr dicsőségére és a gyülekezet javára tevékenykedni. Ehhez a szolgálathoz kérem 

Isten áldását és a testvérek imádságát!  

Hudák Jánosné Brigitta 

 

 
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK AZ ÉDESANYÁKAT! 

 

Anyák napjára 

Valahogyan egymáshoz növünk, 
lassacskán mindketten gyermekké leszünk. 
Álmaid az én álmaimmá válnak, 
amit mondasz, bennem rég megtaláltad. 
 
Tied a képem a falon, 
Tied az is, ahogy a tollat most vonom. 
Szívedben ugyanaz a dal ég, 
ami itt a tétova papírra lép. 
 

Szemedben az én dalom csillog 
ott válik Veled eggyé a köszönet. 
Önmagával szemben szétváló két csillag 
tekinteted. Ott mossa hálává könnyemet 
 
a gyakran hajló tisztelet. 
Lámpást ott ad kezembe szereteted: 
Gyermek!  Anyát, Istent és kenyeret 
az életedért… soha meg nem vetheted!   
 

 
Laborczi Dóra 

A Kossuth gimnázium tanulója 
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Gondolatok anyák napjára  
 

Időnként ünnepelünk: emlékezünk. 

Felidézzük valaminek, vagy valakinek 

az emlékét, azaz megkülönböztetett fi-

gyelmet szentelünk annak a valaminek 

vagy valakinek. Így teszünk, mert a töb-

biek is így tesznek és elvárják tőlünk, 

vagy mert mi tartjuk fontosnak, hogy 

legalább ez alkalommal belefészkeljen 

az ünneplés gondolatainkba, tudatunkba. 

Valamiképpen ki is kell fejeznünk ezt.  

Kell. Valami görcsös roham jön 

ránk, hogy minél hamarabb és minél 

egyszerűbben essünk túl ezeknek az 

eseményeknek az előkészületein. Kap-

kodásunk, teljesíteni akarásunk így aztán 

néha megöli az ünnepet. A forma 

agyonüti a tartalmat. A kellékek elhomá-

lyosítják a lényeget. Üres frázisok, kon-

gó virágcserepek, száradásra ítélt virá-

gok, tárgyak veszik át valami másnak a 

helyét.  

Pedig igazán nem sokat kér tőlünk 

az ünnepelt anyák napján. Mindössze fi-

gyelmünket, szeretetünket, egy kedves 

mosolyt, közelségünket. Viszonzását va-

laminek abból, amit ő adott, még ha 

időnként nehezére is esett az áldozat, 

amit hozott – az egész ünneplésünk ap-

ropója... 

Ünnepi megemlékezéseink csak rit-

kán többnaposak. A legtöbb esetben egyetlen napra korlátozódnak. 

A szeretetet nem lehet egyetlen napba belesűríteni. Senkinek sincsenek csak 

huszonnégy órán át szerettei. Senkinek sincs csak huszonnégy órán át édesanyja... 
 
Horváth Dénes egyetemi hallgató (ismeretlen szerző) 

(ismeretlen szerző) 
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Finn diakóniai munkások látogatása egyházunk szeretet-intézményeiben 

 
2004. március 22 — 28 – a között egy 24 főből álló finn diakóniai csoport látogatott ta-

nulmányútra hazánkba, a Magyarországi Evangélikus Egyház Külügyi osztályának szervezésé-

ben.  

Tagjai Finnország különböző részein tevékenykedő lelkészekből, diakóniai munkásokból 

és vezetőkből állt. A hét első felében budapesti szeretetintézményeket, szociális otthonokat és 

egyéb egyházi létesítményeket látogattak meg, majd csütörtökön és pénteken különböző vá-

rosokba utaztak kisebb csoportokban. 

Három hölggyel én Nyíregyházára utaztam, hogy tolmácsként segítsem őket. Helena Tu-

ominen Espooból jött, Riitta Helosvuori Helsinkiből, ahol a Finn Evangélikus Egyház diakóniai 

osztályának titkára, Riitta Korhonen pedig szintén Helsinkiből, ott a diakóniai osztály titkárság-

vezetője.  

Két csodálatos napot töltöttünk az Emmaus Szeretetotthon vendégeiként. Megérkezésünk 

után kirándulásra indultunk Tokajba és Sárospatakra. Tokajban egy kellemes csárdában ebédel-

tünk, majd a várossal ismerkedtünk. Délután a sárospataki várban sétáltunk zuhogó esőben, de ez 

egyikünket sem zavarta, mert a látvány lenyűgözött. A Makovecz Imre tervezte művelődési ház-

ban is jártunk. A vacsora már az Emmausban volt felejthetetlen ízekkel. 

Másnap részt vettünk a reggeli áhítaton, sőt azt a vendégek tartották. Ezután az ÉLIM-be 

mentünk, ahol az otthonvezető Bogár Ágnes és a gyerekek vártak bennünket nagy szeretettel és 

ajándékokkal. 

Majd ellátogattunk az Oltalom Hajléktalanellátó Szolgálat anyaóvó otthonába, és a hajlék-

talanok nappali melegedőjébe. 

Minden helyen érdekfeszítő beszélgetés alakult ki, finn testvéreink lelkesen kérdeztek és 

meséltek a finnországi helyzetről. Ebéd előtt még a Múzeumfaluban sétálgattunk és ismerked-

tünk a Nyírség történetével. A dolgos délelőtt után fenséges ebédet költhettünk el a nagyszerű 

Krúdy Vigadóban. Jól esett a délutáni séta a tó körül. 

Ezután a buszunkkal Nyírbogdány és Nyírtura felé vettük az irányt, vagyis nyírségi fal-

vakkal ismertettük meg vendégeinket. Mindehhez az élményhez hozzájárultak Bozorády esperes 

úr érdekes és jó humorral előadott történetei a városról, az egyházról, a diakóniai munkáról, a 

magyarországi helyzetről és minden egyébről. Ezek után már csak a búcsú volt hátra. 

Kellemes vonatút után este kilenc órára már budapesti szállodájukban volt a három hölgy. 

Egész út alatt azt ismételgették finn testvéreink, hogy mennyire jól érezték magukat Nyíregyhá-

zán és feledhetetlen élményben volt részük. A magam nevében is csak megerősíteni tudtam őket. 

Szombat délután volt egy összegező alkalom, amelyen Szebik Imre püspök úr is jelen 

volt, és válaszolt a hozzá intézett kérdésekre. Itt is én lehettem a tolmács, ezért megoszthatom 

tapasztalataikat az olvasókkal. 

Általánosságban mind a 24 finn vendég kiválóan érezte magát Magyarországon, hasznos-

nak ítélték meg a tanulmányutat. Úgy látták, hogy nagyon jól működik nálunk a diakóniai mun-

ka, ami pozitív példa lehet a finn egyház számára is (!) Az a szeretet, amellyel a lelkészek és a 

diakóniai munkások a rászorulókhoz viszonyulnak, az megérintette őket. Viszont mindannyian 

úgy érezték, hogy a lelkészeknek túl sok feladatuk van, túlságosan le vannak terhelve. Szerintük 

több önkéntesnek kellene részt vennie a diakóniai munkában. Ezek voltak a legfontosabb tapasz-

talataik, észrevételeik. A beszélgetést követően, Gryllus Dániel adott rövid műsort. 
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Vasárnap istentiszteleten vettek részt az új Budahegyvidéki evangélikus templomban, 

ahol Bácskai Károly lelkész nagyon kedvesen, finn szóval fogadta őket. Délután még kirándultak 

Szentendrére, ahonnan egyenesen a reptérre mentek. 

Ez volt tehát egy hét rövid krónikája. Istennek legyen hála a szép együtt töltött napokért! 

Hernádi Réka 

Budapest 

U.i. Tolmácsként már öt alkalommal dolgoztam a nyíregyházi gyülekezetben, ahol mindig 

testvéri szívvel fogadtak bennünket. Isten áldását kérem a gyülekezet tagjaira. (H. R.) 

 

 
 

 

 

Május a középiskolások bal-
lagásának hónapja 

 

A bibliai igével, és az alábbi 
verssel köszöntünk minden bal-
lagó diákot. 
 

 

 

ÍGÉRET A „BALLAGÁS” REGGELÉN 
 

Virágerdő… ballagó diákok… 

üde tavaszi remények… 

mosolygó májusi fények. 

 

És biztat a reggeli ige: 

„Nap és pajzs az Úristen!” 

Pajzs, hogy védjen! Nap, hogy melegítsen! 

 

Istenünk, tekints le reájuk! 

Ne járjanak meleged nélkül! 

Légy nekik hű menedékül! 

Új utakra indul a lábuk. 

Vigyázz rájuk, könyörülj rajtuk! 

Légy örök Napjuk, védő pajzsuk! 

 

Oltalmad nélkül nincs biztonság. 

Meleged nélkül nincsen élet. 

Ölelje át őket a fényed! 

 

Mai igéd áldó ígéret. 

Te légy életük napvilága! 

Hisz neked mindegyikük drága. 

Túrmezei Erzsébet 
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Hírek az Evangélikus Általános Iskola életéből  
 

• Április 6-án húsvéti csendesnapot tartottunk a tanulóknak. Köszönjük az egyház-

község lelkészeinek a szolgálatot. 

• A jótékonysági bál bevételéből megindult az iskola udvarának rendbetétele, parko-

sítása. 

A gyerekek nagy örömmel vették birtokba az elkészült fa játszóeszközöket. 

• A tavaszi versenyek hajrájában nagyon szépen helytálltak gyerekeink: 

❖ Az alapműveleti matematika verseny megyei fordulóján Fecske Péter 

harmadik, Krisztyián Réka ötödik, Csernyik Krisztián kilencedik lett. 

❖ A Hevesy György kémia verseny megyei fordulójáról Deák János 7. osz-

tályos tanuló feladatlapját tovább küldték az országos fordulóra. 

❖ Az Országos Mini Diákköri Konferencia szóbeli fordulójába jutott tovább 

dolgozatával Molnár Eszter. 

❖ A TITOK BT. által szervezett német nyelvi verseny országos fordulóján 

Molnár Eszter hetedik helyezést ért el. 

❖ A VÍZ Világnapja alkalmából rendezett megyei rajz pályázaton Dandóczi 

Anett első lett. 

❖ Az Országos Evangélikus Hittan versenyen csapatunk kis lemaradással 

lett második. 

❖ A Móra Ferenc Általános Iskola által szervezett „CINEGEKIRÁLY” el-

nevezésű vetélkedőn iskolánk csapatai a 2. és 7. helyen végeztek. 

❖ A Herman Ottó Általános Iskola biológia csapatversenyén ötödikek lettek 

gyerekeink. 

Takács Ferenc igazgató 

 

Megyei és országos hittanverseny 

Ebben az évben 13. alkalommal rendezték meg az evangélikus gyerekek országos hit-

tanversenyét. Mint minden évben most is előre megadott bibliai témában kellett a tanulók-

nak elmélyülniük.  

Az idén Lukács evangéliumára esett a szervezők választása. Az országos versenyre csak 

egy csapat mehetett minden korosztályból. Ezért ezt az eseményt megelőzte március 20-án a 

megyei forduló, ahol az első helyezettek jutottak tovább és utazhattak el a budapesti Deák 

téri gimnáziumba. Sajnos kevés csapat jelentkezett a megyei fordulóra, de minden csapat 

rendkívül felkészülten érkezett. A gyerekeknek játékos, logikai feladatokat kellett megolda-

niuk, amiknél bizony nem minden esetben volt elég csak a tudás.  

A megyei forduló eredményei: 

I. korcsoport ( 1-3. osztály ):  

1. helyezettek: a Jókai Mór Református Ált. Isk. evangélikus hittanosai 

2. helyezettek: a Rozsrétszőlői hittanosok 

3.helyezettek: az Evangélikus Ált. Isk. csapata 

II. korcsoport ( 4-6. osztály ):  

1. helyezett: Evangélikus Általános Iskola csapata 
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2. helyezett: Rozsrétszőlői hittanosok 

3. helyezett: Nyíregyházi Evangélikus Gyülekezet csapata 

 Az országos versenyen már 15 csapat vett részt, köztük kellett helytállniuk a mi ta-

nulóinknak is. Itt már rendkívül szoros verseny alakult ki, amit leginkább a verseny végén 

kiizzadt gyerekeken lehetett legjobban látni. Mindkét csapatunk nagyon jól szerepelt. 

Az I. korcsoportos gyerekek a gyülekezetből érkeztek és 5. helyezést értek el. A 

csapat tagjai: Lippai Lilla, Sándor Enikő Boglárka, Balázs Ákos, Salamon Gergő. Felkészítő 

tanáruk Dr. Bodnár Zsoltné. 

A II. korcsoportosok között az Evangélikus Általános Iskola diákjai 2. helyezést ér-

tek el. A csapat tagjai: Kócs Tünde, Krisztyián Réka, Kócs Ákos, Mocsár Zoltán. Felkészítő 

tanáruk: Antal Enikő. 

 

Reméljük, hogy az evangéliumi fejezetek mondanivalói a gyerekekben megmaradnak, és 

Isten élő igéjévé válnak. 

Antal Enikő 

 

        
(A képről Sándor Enikő Boglárka hiányzik) 

 

Konfirmandusok Rozsréten 
 

Amikor megérkeztünk Rozsrétre, mindenki „részletesen” bemutatkozott. Elmondott öt 

dolgot magáról, például azt, hogy mit szeret és mit nem szeret. Ezután egy hosszú, mégis 

nagyon érdekes beszélgetés kezdődött Jézusról és a húsvétról. Ezzel kapcsolatban – Ker-

tészné Iványi Ági néni vezetésével – perekről és bírósági ítéletekről is szó volt. A beszélge-

tés után csokitojást kaptunk, és egy térképet ahhoz, hogy hogyan juthatunk Magyarországról 

a mennyországba. Játszottunk egy nagyot az udvaron, majd felszálltunk a buszra, és haza-

mentünk. Harminc konfirmandus társammal együtt nagyon jól éreztem magamat. 

 Csepregi András 

 kofirmandus 

„Elküldött, hogy [ … ] szabadulást hirdessek a foglyoknak és szabadságot a 
börtön lakóinak.” (Ézs. 61,1) 
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Ifjúsági lelkészünk, Labossa Péter már két hónappal ezelőtt megemlítette az ifikör tagjainak, hogy 

készüljünk egy ünnepi műsorral, amit húsvét előtt mutatnánk be a város börtönében a letartóztatott 

embereknek. 

Április 10-ére — nagyszombatra — kaptuk meg az engedélyt, amikor is kora délután meglátogat-

hattuk a fogvatartottakat. 

Fontos a börtönmissziós szolgálat (bár a mi gyülekezetünkben ennek tudtommal nincs hagyomá-

nya), hiszen a Biblia is erre buzdít: „Mentsd meg azokat, akiket halálra visznek, és ne fordulj el azok-

tól, akiket vesztőhelyre hurcolnak! Ha azt mondanád, hogy erről nem tudunk, 

az, aki a szíveket vizsgálja beléd lát.” 

A gyülekezet ifjúsága már nem először szolgált a börtönben (2003. hús-

vétján jártunk ott), de a szokásos biztonsági ceremóniát most sem kerülhettük 

el. (Oda bemenni sem egyszerű!) 

A rabok „lelki életéért” felelős személy köszöntött bennünket, majd be-

léptünk egy nagyobb terembe, ahol a férfiak már vártak minket. A látvány a 

Máté Evangéliumában leírt igét juttatta eszembe: „Az aratnivaló sok, de a 

munkás kevés.” 

Műsorunk gitárral kísért éneklésből és énektanításból, valamint egy szín-

darab bemutatásából állt. 

Istennek hála érte, nagy lelkesedéssel kapcsolódtak be az énektanulásba a fogvatartottak. A Ke-

reszt üzenete c. történetet az Ethos folyóiratban közreadott írásból vettük át, és elég rendhagyó módon 

adtuk elő. A felolvasott szöveget zene kísérte, képek vetítése illusztrálta. Ez a történet segített megér-

teni Jézus szenvedésének és halálának, valamint húsvét ünnepének lényegét. 

A darab végén még elénekeltük a már megtanult és ismert énekeket, majd Adámi László lelkész 

úr egy rövid igehirdetéssel szolgált. 

Hiszem, hogy van olyan elitélt, aki számára ez a másfél órás bizonyságtétel maradandó és felejt-

hetetlen lesz; ha nem is most, de az élete folyamán egyszer el fog gondolkozni azon, hogy Jézus meg-

váltotta őt a bűn rabságából és szívébe fogadja a Megváltót. 
Pelles László, a Kossuth gimnázium tanulója 

 

 
 

Húsvétvasárnap az ifisek énekkel köszöntötték a gyülekezetet a nagytemplomban. 
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Virágvasárnap az Evangélikus Általános Iskolában a gyermek - és ifjúsági bibliakör 

tagjai adták elő húsvéti műsorukat. 
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EKE-alkalmak 

 

Szeretettel ajánlunk minden érdeklődő figyelmébe az EKE /Evangélikusok Kö-

zössége az Evangéliumért/ közösség nyári programjaiból:  

Ifjúsági hét: júl.12-17. Hejce 

Ifjúsági hitmélyítő hét: júl. 26-31. Alberti 

Családos hetek: júl. 19-24. Piliscsaba, júl. 26-31. Piliscsaba 

Felnőtt hitmélyítő hét: aug. 23-28. Piliscsaba 

Az alkalmakkal kapcsolatos bővebb információkkal az alábbi címen állunk ren-

delkezésre (a jelentkezéseket is ide várjuk): 

EKE Evangéliumi Alapítvány 

(1068 Bp., Szondi u. 95. I/1., tel./fax: 1/332-7063; e-mail: ekeal@freemail.hu) 
 

 

 

Bibliaiskola gyülekezeti tagok részére 
Az idén ősszel, hetedszer kezd új tanévet az EKE Bibliaiskola. Az elmúlt évek ta-

pasztalatai alapján reménységgel várjuk az új tanévet és az új hallgatókat. Szeretettel 

ajánljuk iskolánkat azoknak a 17 évnél idősebb gyülekezeti tagoknak, akik örömmel 

járnak Isten útján, szívesen szolgálnának gyülekezetükben, mélyebb és rendszerezett 

bibliaismeretre törekszenek, és élő közösségre vágynak Jézus Krisztusban. A kétéves 

képzés évente nyolc hétvégi és nyaranta egy-egy kéthetes alkalmat foglal magába. 

Érdeklődni, és a 2004 szeptemberében induló „A” tanévre jelentkezni 2004. aug. 20-

áig lehet az EKE Alapítvány címén: 

EKE Evangéliumi Alapítvány 

(1068 Bp., Szondi u. 95. I/1., tel./fax: 1/332-7063; e-mail: ekeal@freemail.hu) 

 

 

Evangélikus Médiaműhely 
Piliscsaba, 2004. május 13-15. 

(csütörtök kora estétől szombat kora délutánig) 

A Magyarországi Evangélikus Egyház (MEE) Sajtóbizottsága és hetilapunk szerkesztősé-

ge várja azok jelentkezését, akik szívesen bekapcsolódnának az egyházi médiamunkába, 

illetőleg mindazokat, akik az írott és az elektronikus újságírás területén szeretnék felfrissí-

teni (elmélyíteni) szakmai ismereteiket! 

Regisztrációs díj: 1000 Ft, amely a helyszínen fizetendő. 

Jelentkezési határidő: május 5. 

Jelentkezni Boda Zsuzsa szerkesztőségi titkárnál lehet 

Az Evangélikus Élet szerkesztőségében 

(1085 Budapest, Üllői út 24., tel.: 1/317-1108) 

vagy a zsuzsa.boda@lutheran.hu e-mail címen. 

 

A MEE Sajtóbizottsága nevében Az EvÉlet szerkesztősége nevében 

 Fabiny Tamás elnök T. Pintér Károly főszerkesztő 
 

mailto:ekeal@freemail.hu
mailto:zsuzsa.boda@lutheran.hu
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Nagycsütörtökön gyülekezeti termünket a missziói délutánon vidám gyer-

meksereg töltötte meg. 
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Anyakönyvi hírek 
Keresztelések: „Az Úr ajándéka a gyermek...” 

 

Sebők Mihály Dénes, Székely Gábor Pál, Csordás Ákos, Veres Nikolett, 

Czinkószki Viktória Virág, Pankucsi Levente, Jenei Jázmin, Chrenkó András, 

Szabados Krizosztom Artemon, Tóth Zsombor, Halmi Livia, Nagy Levente 

Zoltán, Horváth Patrik Szabolcs, Aranyosi Gitta, Brtka Henrietta, 

Felnőttek: Nagy Valéria, Pernyák Tibor Ferenc 

 

 

Házasságkötések: „Amit Isten egybeszerkesztett...” 

 

Bandur Csaba és Miholecz Szilvia, Csernyus Attila és Kovács Krisztina 

 

 

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

 

Újvári Gáborné Séra Mária (82), Zajácz Pálné Pók Piroska (86), Sztankó 

György (70), Dr. Mészáros Mihály (79), Gabulya András (75), Jáczku János 

(57), id. Závaczki András (84), Povazsenyecz Mihályné Kiss Julianna (62), 

Szamosszegi Pálné Frecska Ilona (93), Tomasovszky András (78), id. Brez-

nyiczki Imre (62), Drenyószki Mihályné Sztanyó Ilona (77), Simkó Zoltán 

István (46), Gyurján Andrásné Palicz Erzsébet (89), Hegedűs Antalné 

Szpriszka Emma (98), Marcsek Pál (67), id. Csernyik András (69), Barzó Ist-

vánné Bogár Anna (92). 

 

MEGHÍVÓ 
 

Az Északi Egyházkerülethez tartozó egyházközségek, lelkészek és gyülekezetek tagjai 

május 22-én — szombaton — Szolnokon, missziós napon találkoznak. 

A nap programja: 

1000 — 1030 Evangélizáció /Sándor Frigyes ig. lelkész Miskolc/ 

1030 — 1115 Előadás /BozorádyZoltán püspök h. / 

1130 — 1245 Csoportos beszélgetés 

1300 — 1400 Ebédszünet 

1400 — 1530 Mi vagyunk az „Északiak” — bemutatkozás 

1530 — 1630 D. Szebik Imre püspök záró igehirdetése 

Gyülekezetünk elnöksége autóbuszt indít erre az alkalomra.  

Jelentkezés a Lelkészi Hivatalban május 17 – éig a részvételi díj befizetésével,  

mely 1000 Ft/fő. 

Indulás: május 22-én reggel 600 órakor a Lelkészi Hivataltól (Luther tér 14. szám). 
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Májusi alkalmak 
 

Május 7-én —pénteken— 17 órakor ballagnak az Evangélikus Kossuth Lajos Gim-

názium végzős tanulói. Szeretettel várják a gyülekezet tagjait is. 

Május 11-16. Az ifjúsági bibliakör tagjainak küldöttsége Finnországba utazik a ka-

jaani-i ifjúsági találkozóra. 

Május 16-án, vasárnap 18 órakor nyugdíjas istentisztelet lesz a gyülekezeti terem-

ben. 

Május 20- a —csütörtök— MENNYBEMENETEL ÜNNEPE. Az istentiszteletek a 

nagytemplomban a vasárnapi rend szerint lesznek megtartva. Körzetek-

ben a megbeszéltek alapján. 

Május 22-én —szombaton— Szolnokon missziói napra hívják a szervezők gyüleke-

zetünket. 

Május 30-a PÜNKÖSD ÜNNEPE. Az istentiszteletek a nagytemplomban az ünnep 

mindkét napján a vasárnapi rend szerint lesznek megtartva. Vasárnap 

este 18 órakor a nagytemplomba orgonaestre várunk minden érdeklő-

dőt. 

Május 31-e PÜNKÖSD 2. napja. Délelőtt 10 órakor a már hagyományosnak mond-

ható pünkösdi csendesnap kezdődik Vargabokorban. A részletes prog-

ramot a későbbiekben, a hirdetésben hallhatjuk majd. 
 

 

Köszönettel vesszük észrevételeiket, javaslataikat, közlésre szánt írásaikat, amelyeket vagy 

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

Kérjük a lapzárta időpontját is figyelembe venni! /a szerk./ 

 

A Hírmondó legközelebbi számának tervezett megjelenési időpontja: május 28. 

 

Lapzárta: május 15. 

 

Evangélikus Lelkészi Hivatal címe: Luther tér 14.  Tel: 508-770 Fax: 508-777 

Hivatalos órák: munkanapokon 9-17 óráig. 

 

 
Szerkesztőbizottság: 

Dr. Loós Tibor, Pelles Ferencné 

Felelős szerkesztők: Demcsákné Balczó Ildikó, Labossa Péter 

Kiadja: a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség 

Megjelenik: havonként 

E-mail: nyiregyhazi.hirmondo@lutheran.hu 

Készült: Jedlik Kiadó nyomdájában 1200 pld.-ban. 

mailto:nyiregyhazi.hirmondo@lutheran.hu

