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Keresztyén Gyülekezet, Kedves Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! 

A tíz leprás meggyógyításáról szóló történetet talán már mindannyian hallották. Mégis 

azt gondolom, hogy időről-időre találkoznunk kell vele, mert az ember hálátlanságát mutatja 

be. 

A leprások Jézus korában is a világtól elzárva, a többi embertől elkülönített úgynevezett 

lepratanyákon éltek. Ez a csúnya betegség megfertőzheti az egészséges embereket. Ebből 

adódóan a leprásokat elkülönítették az egészségesektől. A rokonaikkal, barátaikkal is csak 

kellő távolságból beszélhettek. Ha egy faluba bementek, kerepelővel a kezükben jelezniük 

kellett érkezésüket, hogy az egészséges emberek félrehúzódhassanak.  

Talán el tudják képzelni, milyen nyomorult, kiszolgáltatott helyzetben éltek.  

Ezek az emberek bármit megtettek volna a gyógyulásért. Vagyis azért, hogy egészsége-

sen újra érintkezhessenek bárkivel. Megölelhessék családtagjaikat, együtt lehessenek azok-

kal, akiktől a betegség elválasztotta őket. A történetbeli tíz leprás valószínűleg hallott Jézus 

gyógyításairól. Utolsó reményként kiállnak az út szélére, és messziről kiabálnak Jézusnak: 

„Jézus, Mester könyörülj rajtunk.” Jézus, pedig meggyógyítja őket. Sebeiktől megtisztulva 

mehetnek haza. Óriási ajándékot kaptak. Erre vártak már évek óta. És most mi történt? Csak 

egyetlen egy volt, aki visszatér Jézushoz mindezért köszönetet mondani. Arcra borult Jézus 

lábánál és hálát adott neki. Jézus pedig ismerve az emberek gyarlóságát, csak ennyit kérde-

zett: Vajon nem tízen tisztultak-e meg? Hol van a többi kilenc? … Jézus fájdalmasan mond-

ta mindezt, hiszen ismer minket, ilyenek vagyunk.  

Olyan sokszor elfelejtünk köszönetet mondani Istennek. Annyi mindent természetesnek 

veszünk, és nem köszönjük meg. 

 Sőt nemcsak, hogy nem köszönjük meg, és nem adunk hálát az Istentől kapott ajándé-

kokért, hanem máris követeljük a következőket. Olyanok vagyunk, mint az a kisfiú, aki az 

édesanyjával a piacon sétált, és az egyik árustól egy almát kapott ajándékba. Mivel a kisfiú 

XIII. évf. 9. szám 

2004. szeptember 

  Jézus ekkor így szólt: 

 „Vajon nem tízen tisztultatok-e meg?  

Hol van a többi kilenc?” (Lk 17,17) 
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azt nem köszönte meg, anyja rászólt és megkérdezte: ”Fiam mit szoktak ilyenkor mondani?” 

Amire ő csak ennyit válaszolt: ” Hámozd is meg nekem!” 

Sajnos ilyen a mi magatartásunk. Köszönet helyett újabb kérés. Pedig lenne bőven miért 

hálát adni a mi Mennyei Atyánknak. Olyan természetesnek tartjuk például, hogy nálunk 

nincsenek súlyos természeti katasztrófák, nincs háború, nincsenek terrorcselekmények, és 

nincs túszdráma. És még sokáig sorolhatnám, hogy mi minden kerül el minket. Hálásak le-

hetünk Istennek, hogy mindezektől eddig megőrzött minket. Áldjuk ezért az Urat és ma-

gasztaljuk Őt nagy szeretetéért. 

 Ámen 
Lőrincz Csaba 

lelkész 

 
 

Életrajzom — röviden 

 

Köszöntöm a Kedves Olvasót! Lőrincz Csaba vagyok. A Nyíregyházi Evangélikus 

Kossuth Lajos Gimnázium lelkésze. 

 

1977. november 5-én születtem egy Nógrád megyei kisvárosban, Pásztón. A szüleim 

most is itt élnek. Az általános iskolát Pásztón végeztem. 1992-től a Soproni Berzsenyi Dániel 

Evangélikus Gimnázium Líceum diákja lettem. Az érettségi után pedig Budapesten az Evan-

gélikus Hittudományi Egyetemen folytattam tanulmányaimat. Egyetemi éveim ideje alatt le-

hetőségem nyílt ösztöndíjasként Németországban, a lipcsei egyetem teológiai karán tanulni. 

Diplomamunkámat gyakorlati teológiából (szenvedélybetegek lelkigondozása címmel) írtam. 

Egy évet töltöttem – hatodévesként - Kecskeméten, gyülekezeti gyakorlaton. 

Lelkésszé szentelésem után D. Szebik Imre püspök úr gimnáziumi lelkészi szolgálat-

ra küldött ki. Iskolai lelkészként feladatom a hittanoktatás, lelkigondozás, valamint a tanári 

és diák alkalmakon (áhítat, előadás) való szolgálat. Mindemellett esperesi segédlelkészként 

Bozorády Zoltán esperes úr segítségével és megbízásával az Emmaus Szeretetotthonban 

szolgálok. 

Tisztában vagyok azzal, hogy az iskolában végzett lelkészi szolgálat nem mindig 

könnyű, és nem mindig „látványos”. Mégis bízom abban, hogy sok diáknak olyan keresztény 

szemléletet tudunk átadni, ami egész későbbi életét meghatározza majd. A lelkész feladata a 

hit plántálása, viszont az Úristen ajándéka az, ha az elvetett „mag” beérik, és szárba szök-

ken.  

 

Biztos vagyok benne, hogy Isten nem hagy magamra ebben a feladatban, ahogy ed-

dig is velem volt életem során, és megadja majd a szükséges erőt a „plántáláshoz”, a diá-

koknak pedig a növekedéshez. 
L.Cs. 
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     Beszámoló a 2004. szeptember 15-én tartott presbiteri ülésről      

 
Törvényi kötelezettségeinek eleget téve határidős kérdésekben fontos döntéseket hozott a 

nyíregyházi egyházközség presbitériuma legutóbbi ülésén. Ezeket ismertetjük röviden: 
❖ A meghívóban közölt napirendi pontok megtárgyalása előtt a presbitérium meghallgatott, 

megvitatott és elfogadott Garai András presbiter előterjesztésében három határozati javaslatot, s 

elrendelte azok teljes terjedelemben történő megjelentetését a Hírmondóban, így ezek a következő 

oldalon olvashatóak. 

❖ Az Egyházközség 2004. I. féléves gazdasági beszámolójának előzetesen megküldött írásos anyagát 

Veres Jánosné gazdasági vezető szóbeli kiegészítése után vitatta meg a presbitérium. Gyüre 

Ferencné, a gyülekezeti Számvevőszék írásban, számszerűen is megfogalmazott jelentését azzal a 

megjegyzéssel ajánlotta a döntéshozók figyelmébe, hogy a gyülekezet pénzügyeit teljesen rendben 

levőnek találták és a gazdálkodást példamutatóan magas színvonalúnak, ítélik meg. Az első 

féléves zárszámadást elfogadta a presbitérium.   

❖ Az Evangélikus Általános Iskolának is el kellett készítenie az első féléves jelentését, amit a 

számvevőszék szabályszerűnek és a gazdálkodást tervszerűnek ítélt. Ez alapján az előzetesen 

megküldött beszámolót dr. Gégény Miklósné gazdasági igazgatóhelyettes szóbeli kiegészítésével 

elfogadta a presbitérium. 

❖ Ezt követően a presbitérium meghallgatta Takács Ferenc igazgató előterjesztését az Evangélikus 

Általános Iskola tanulói létszámáról és csoportjairól, valamint az óraszámokról; majd meghozta 

fenntartói határozatát a 2004/2005. tanév indításáról, elfogadva az írásos javaslat számszerű 

adatait. 

❖ Az előző presbiteri ülésről áthúzódó kötelezettségének tett eleget a testület, amikor meghallgatta 

Demcsákné Balczó Ildikó másodfelügyelő előterjesztésében az egyházközség kibővített 

elnökségének javaslatát, és úgy döntött, hogy a felújított Eötvös utca 2. szám alatt parókiába 

Labossa Péter igazgató lelkész költözik be családjával. S a Luther tér 14. szám alatti megürült 

lakás megmarad ideiglenes parókiának, átmeneti lakásnak, hogy a közeljövőben felújításra kerülő 

lelkészlakásokból átmenetileg ide tudjanak majd átköltözni a tatarozás idejére az érintett családok. 

A másodfelügyelő örömmel adta hírül, hogy éppen a gyűlés napján került sor a 

Belügyminisztériumtól a parókia felújítására meghirdetett pályázaton elnyert 5 mFt-os támogatási 

összeg felhasználásának a helyszíni felülvizsgálatára. A helyszíni ellenőrzésre kiküldött 

igazságügyi építész szakértő a felvett jegyzőkönyvben rögzítette, hogy: „ A támogatási szerződés 

szerinti kivitelezési munkálatok a tételes költségvetéseknek megfelelő műszaki tartalommal I.o. 

minőségben, 100%-ban érvényesültek.” 

❖ Labossa Péter igazgató lelkész, tájékoztatást adott a gyülekezeti felügyelő választás előkészítéséről 

és az előttünk álló feladatokról. A jelölőbizottság — ,aznapi ülésén — négy személyt javasolt. A 

presbitérium jelen lévő tagjai az ülésen írásban leadott titkos javaslatukkal rajtuk kívül további 

négy egyháztagot találtak alkalmasnak e tisztség betöltésére. A tervek szerint a döntést az október 

10-ei jelölő közgyűlés, majd az október 24-ei felügyelő választó közgyűlés hozza meg a 

Nagytemplomban. Ezúton is felhívjuk minden választójoggal rendelkező egyháztagunk figyelmét, 

hogy részvételével és szavazatával járuljon hozzá az új, 2006-ig hivatalában maradó 

összgyülekezeti felügyelő megválasztásához, hogy ő minél több gyülekezeti tag bizalmát élvezve 

tudja ellátni ezt a legmagasabb világi tisztséget a nyíregyházi egyházközségben. 

❖ Az utolsó napirendi pont keretében az igazgató lelkész ismertetett egy presbiteri javaslatot, amelyet 

a kibővített elnökségi ülésen a múlt szombaton megtárgyaltak és elfogadásra javasoltak. A 

presbitérium megvitatta, majd elfogadta; hogy az önkéntes egyházfenntartói hozzájárulás 

minimális mértéke a nettó jövedelem egy százaléka legyen. Egyben elrendelte, hogy ennek a 
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határozatnak a teljes szövege kerüljön közzétételre a következő Hírmondóban és hirdessék ki 

három alkalommal, a vasárnapi istentiszteleteken is.  

❖ Végül, napirenden kívül „A Nyíregyházi Evangélikus Nagytemplomért” Alapítvány 2004. I. féléves 

zárszámadását ismertette Demcsákné Balczó Ildikó, a kuratórium elnöke. Ezt a tájékoztatást a 

presbitérium köszönettel meghallgatta. Az első félévben a templomkapuk, kapuívek és küszöbök 

restaurálását finanszírozta az Alapítvány, melynek kuratóriuma nevében is köszönetet mondott az 

elnök mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk egy százalékát az elmúlt évben az alapítvány 

javára ajánlották fel. 

 

 A késő estébe nyúlt tanácskozás végén – az azon mindvégig hűségesen résztvevő és gyülekezetük sor-

sáért felelősséget hordózó; az elnökség munkáját támogató s önként vállalt tisztségükből fakadó szol-

gálatra kész tisztségviselők, – a gyülekezet „vénei” szívében a meghívón szereplő ige üzenete vissz-

hangzott mindazért a lelki-testi ajándékért, amikben gyülekezetünk az első félévben is részesült. (Pld.: 

gazdagodtunk egy valóban huszonegyedik századi színvonalú, parochiával, a gyülekezeti élet feltételei 

biztosítottak voltak és szólhatott az evangélium minden emberi gyarlóság ellenére is!) Mindezekért: 

„Áldjad, lelkem az URat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled!” (Zsolt 103,2). 

–i–s 

 

                                                
 

Nyilvános közzétételre rendelt presbitériumi határozatok 
 

A Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség Presbitériuma hálás köszönetét fejezi ki Veres Jánosné 

gazdasági vezető két és fél éves áldozatos, lelkiismeretes szakmai munkájáért.  

Ez alatt az idő alatt rendbe hozta a gyülekezet korábban szétzilált könyvelését és pénzügyeit. 

Megszilárdította a pénzügyi fegyelmet és a költségvetési előirányzat szerinti gazdálkodást. Sem a 

gyülekezeti, egyházmegyei számvevőszékek, sem az egyházmegyei elnökség, sem az országos 

pályázatok ellenőrzése során nem merült fel hiányosság, sőt példamutatónak ítélték meg ezek a 

szervek a gazdasági vezető munkáját.  

Életére és a gyülekezetért végzett további hasznos munkájára a presbitérium testülete az Úristen 

gazdag áldását kívánja. 

*   *   * 

A Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség Presbitériuma hálás köszönetét fejezi ki Demcsákné 

Balczó Ildikó másodfelügyelő és kuratóriumi elnök több éves áldozatos, lelkiismeretes szakmai 

munkájáért.  

„A Nyíregyházi Evangélikus Nagytemplomért” alapítvány kuratóriumi elnökeként 

„egyszemélyes” munkájával döntően hozzájárult a Nagytemplom külső megújításának sikeres 

befejezéséhez, az adományok megszervezésével, lebonyolításával és a munkálatok folyamatos nyomon 

követésével. Másfél éve pedig ellátja a megüresedett gyülekezeti felügyelői feladatokat is. Állandó 

jelenlétével, tapasztalataival és aktív közreműködésével eredményesen segíti a kétszázötven éves 

gyülekezet életének zavartalanságát és folytonosságát. 

Életére és a gyülekezetért végzett további hasznos munkájára a presbitérium testülete az Úristen 

gazdag áldását kívánja. 

*   *   * 

A Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség Presbitériuma hálás köszönetét fejezi ki Dr. Loós Tibor 

és Pelles Ferencné, a Hírmondó Szerkesztőbizottsága tagjainak tizenhárom éves áldozatos, 

lelkiismeretes szakmai munkájáért. 
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Ez alatt az idő alatt fáradságot, időt és anyagi áldozatot sem kímélve biztosították a Hírmondó 

rendszeres megjelenését. Szerkesztésükben korrekt, nyelvtanilag, stilisztikailag is ellenőrzött, hiteles 

tájékoztatást kaphatott a gyülekezet az újságból. Önkéntes, számítógépes munkájuk eredményeként 

teljesen nyomdakész anyag kerül összeállításra, így a gyülekezetet csak a nyomdai és papírköltségek 

terhelik.  

Életükre és a gyülekezetért végzett további hasznos munkájukra a presbitérium testülete az 

Úristen gazdag áldását kívánja. 

*   *   * 

 

 

„Hálát adok mindenkor az én Istenemnek, amikor megemlékezem rólad imádságaimban, 

mert hallok a te hitedről és szeretetedről, amely az Úr Jézus és minden szent iránt van benned, 

és imádkozom azért, hogy a hitünkben való közösséged eljuttasson téged mindannak a jónak a 

megismerésére, amely Krisztusért van bennünk. A te szeretetedben sok örömünk és 

vigasztalásunk volt, mert a szentek szíve felüdült általad, testvérem.”  

(Filemon 4–7, az Útmutató 2004. szeptember 15-ei reggeli igéjéből) *Onézimosz = Hasznos!* 

 

 

*   *   * 

Az egyház háztartásáról szóló 2000. évi I. törvény 22. § (1-4) bekezdései alapján a 

Nyíregyházi Egyházközség presbitériuma 2004. október 1-jétől minden nagykorú, önálló 

jövedelemmel rendelkező egyháztag  

éves egyházfenntartói hozzájárulásának minimális mértékét a tárgyévi teljes 

adómentes, nettó jövedelem 1 %, azaz egy százalékában határozza meg.  

Ezt az egyénileg megállapított önkéntes adományt lehetőség szerint negyedéves rész-

összegekben, a tárgynegyedév végéig kérjük az egyházközség pénztárába eljuttatni:  

a.) rendszeres banki átutalással, vagy  

b.) postai csekken történő befizetéssel, vagy  

c.) személyesen a házipénztárba történő befizetéssel; akár az istentiszteletek előtt az 

egyházközség által írásos megbízólevéllel ellátott személyeknek, vagy a körzeti lelkészek-

nek; a befizetést igazoló nyugta ellenében. A 251 éves gyülekezet jövőbeni működésének 

biztosításáért minden megkeresztelt és megkonfirmált, magát evangélikusnak valló nagyko-

rú és saját jövedelemmel rendelkező egyháztag felelős anyagi áldozatvállalásra is. A gyüle-

kezeti közgyűléseken csak az önként vállalt kötelezettségének eleget tevő egyháztagnak van 

szavazati joga. Ezt a presbitériumi határozatot a gyülekezeti Hírmondóban közzé kell tenni 

és az istentiszteleteken három egymást követő vasárnap ki kell hirdetni. 

 
Nyíregyháza, 2004. szeptember 15. 

Labossa Péter Mihály Demcsákné Balczó Ildikó 

igazgató lelkész másodfelügyelő 



Hírmondó 2004. szeptember 
   

 

6 

A nyírszőlősi gyülekezet kettős ünnepe 

Hűség, öröm, türelem 

 
Augusztus 20-án ünnepelte a nyírszőlősi gyülekezet, önállóvá válásának tizenkettedik szüle-

tésnapját. Az államalapítás ezernegyedik évfordulóján a Lélek „kilenc gyümölcséből” (Gal 5,22) 

ez alkalommal háromnak az áldásait „ízlelhette” együtt a mintegy kétszáz fős helyi ünneplő gyü-

lekezet és az ország más részéből érkezett számos vendég a templomkertben megrendezett csen-

desnapon. Nemcsak népünk legrégibb nemzeti ünnepe kapcsán aktuálisak ezek a kulcsszavak: 

hűség, öröm és türelem, de az immár serdülőkorúvá vált; s a nyíregyházi anyagyülekezettől ti-

zenkét éve a kertvárosiakkal és a nagycserkesziekkel egyidőben önállósodott Nyírszőlősi Gyüle-

kezet tagjai számára is időszerű üzenetet hordoznak. A szabadtéri oltáron lévő, szemet gyönyör-

ködtető, nemzeti színű szalaggal átkötött óriási gömbölyű házikenyér; a hűséges Isten áldásaira 

emlékeztetett, aki gyermekeinek a fáradságos hétköznapok között nemzeti, és egyben gyüleke-

zeti örömünnepet is szerzett türelmes szeretetével.  
Immár hagyomány, hogy ezen a napon ad hálát ez a missziói, maroknyi szórvány gyülekezet a 

Nyírtelken és Kisvárdán élő hittestvéreikkel együtt azért, hogy az Úr megtartó, megerősítő kegyelmé-

ből minden tekintetben életképes és önálló lehet. Ennek egyik életjele a gyülekezet Hír- és imádságle-

velének legutolsó havi számában is felfedezhető: “A templomépítésünk folytatódik Nyírteleken. Im-

már befejeződött a válaszfalazás, s reménység szerint a nyáron elkészül a külső-belső vakolás is. Ez-

úton is megköszönjük támogatóink szolgálatkészségét és adományait.” A csendesnap résztvevői felte-

kintve a nyírszőlősi, kívülről nemes téglaburkolatú, az erős vár képét sugárzó templom tetejére, láthat-

ják a közelmúltban új köntöst kapott tetőszerkezetet és a csillogó-villogó új ereszcsatornákat is. De a 

szívek belső megújulásáról most a híveknek a déli harangszó zúgását is túlharsogó, felszabadult, 

örömteli hálaéneke is árulkodik.  

A gyülekezet első és jelenlegi lelkipásztora Györfi Mihály, évente más és más szolgálattevőket hív 

meg ezekre az ünnepi alkalmakra. Így ez évben a nyitó áhítaton a hűségről Fejős Gergely, budapesti 

fiatalember; bibliaiskolát végzett laikus hittestvér szolgált 5Móz 32,20 alapján. Megdöbbentő az ÚR 

megállapítása az ő népéről: 

“Fiak, kikben hűség nin-

csen!” A bizonyságtétel arról 

az Istenről szólt, aki a mi hűt-

lenségünk ellenére is hűséges 

hozzánk. Az öröm gyümöl-

cséről Labossáné Kővágó 

Anita, teológiát végzett lel-

készfeleség; a most harmadik 

gyermeküket váró édesanya 

tett bizonyságot örömtől ra-

gyogó arccal, 1Kor 12,24–27 

alapján. A közös öröm záloga 

az, hogy Krisztus testének 

tagja lehetek, és sajátos talen-

tumommal szolgálhatok. A 

Szentlélek által való öröm 

jellemzi a gyülekezet tagjai-

nak életét, amely a Krisztus-

ban elnyert belső békesség 

kisugárzása. Örüljünk a má-
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sik örömének, kérte az előadó az ige kapcsán: “Ha dicsőségben részesül az egyik tag, vele együtt örül 

valamennyi.”  

A templom körül felállított sátrak árnyékában közösen elfogyasztott két nagy teli bogrács gulyás-

leves is annak bizonysága, hogy kölcsönösen gondoskodnak egymásról a tagok. A gyülekezet gyer-

mekeinek és ifjúságának műsora, valamint a nyírteleki asszonykör sokszínű szolgálata felüdítette a 

hőségtől eltikkadt híveket. Az EKE bárhol „bevethető akciócsoportjának” tagjai Herkely János vezeté-

sével megdöbbentő jeleneteket és mai életképeket adtak elő a nap három kulcsszaváról :a hűségről, az 

örömről és a türelemről s ezek a valóban életbevágó kérdések továbbgondolkodásra és személyes ál-

lásfoglalásra késztették a jelenlévőket. 

A záró úrvacsorai istentiszteletre a templomban került sor. A szentély felett félkörívben olvasható 

Jézus hívása: “Jöjjetek énhozzám mindnyájan!” (Mt 11,28).  Labossa Péter, nyíregyházi igazgató lel-

kész a kétszázötvenegy éves nagytemplomi gyülekezet képviseletében a türelemről szólt a forróságot 

eddig is türelmesen elviselő és kitartó; az önálló állam és a helyi lelki otthon megalapítását ünneplő; s 

e két új kezdet Isten adta lehetőségére együtt emlékező gyülekezethez Zsid 6,11–12 alapján: “Köves-

sétek azokat, akik hit és türelem által öröklik az ígéreteket!” Életprogram lehet növekedni Krisztusban, 

az ő iskolájában; a gyülekezet közösségében, napról-napra megszentelődve az Isten igéje által, s itt 

gyakorolhatjuk a türelmet. Mindehhez kínált erőforrást a “felnőtt sorba jutott” nyírszőlősi gyülekezet-

nek a hétköznapi keresztyén életfolytatáshoz Urunk szent teste és vére. A kettős ünnep az egy szívvel-

szájjal zengett nemzeti imádságunkkal zárult: “Isten, áldd meg a magyart!” 

–i–s    
 

A Vajdaságba kirándultunk 
 

 

 

Gyülekezetünk egy lelkes csapata 

augusztus végén ismét útnak indult. Er-

dély és Kárpátalja után az idén is magyar-

lakta vidékre látogattunk el. Sztankó 

Gyöngyi lelkésznő vezetésével háromna-

pos vajdasági kiránduláson vettünk részt.  

Pénteken, 27-én sűrű esőben indul-

tunk el innen. Első megállónk Mezőbe-

rényben volt, ahol Skorka Katalin lel-

késznő ismertette a német ajkú evangéli-

kusok által épített templom történetét. 

Ezután Szegeden időztünk, ahol Cserháti 

Sándor lelkész várt ránk. A Schulek Fri-
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gyes által tervezett kis evangélikus temp-

lomot mutatta meg, ami mindenkinek na-

gyon tetszett. 

A határt Röszkénél könnyen, gyor-

san átléptük. Szabadkára igyekeztünk, 

bízva abban, hogy az eső rövidesen eláll. 

Így is történt. Kellemes sétát tettünk a 

városban, megcsodáltuk a pompás sze-

cessziós épületeket, és megtekintettük a 

horvát-magyar római katolikus társszé-

kesegyházat is. 

Szállásunk Tóthfaluban, egy csen-

des, szép településen volt. 

A magyar állam támogatásával épült 

az a konferenciaközpont, ahol laktunk. 

Ebben felekezetre való tekintet nélkül 

bárki megszállhat. 

Az esti áhítatot Szauer Miklós adai 

római katólikus plébános tartotta, aki 

vendéglátónk, és lelkes kísérőnk volt. 

Emlékeztetett Jugoszlávia közelmúlt há-

borús eseményeire. Elmondta hogy, 

azokban az időkben a hit és a türelem ve-

zérelte valamennyi felekezet lelkészét. 

Másnap, szombat reggel Sztankó 

Gyöngyi tartotta az áhítatot.  

Délelőtt Bajsára indultunk, ahol nagy 

szeretettel, vendéglátással várt az ottani 

evangélikus gyülekezet. Dolinszky Árpád 

szuperintendens és felesége Márta espe-

resasszony mutatta be az egyházközséget, 

de hosszabb beszélgetésre sajnos nem 

jutott időnk. 

Ezt követően tovább mentünk Újvi-

dékre, ahol felkapaszkodtunk Pétervárad 

erődjére. A nap melegen sütött, föntről 

elénk tárult a nagy város. Lenéztünk az 

alattunk szélesen kanyargó Dunára. A 

háborús nyomok még nem tűntek el telje-

sen. A lebombázott híd, a romos rádió-

épület jelezte az iszonyú pusztítás nyo-

mait. A városközpontban hosszabb időt 

töltöttünk, sétáltunk, nézelődtünk. 

Este vacsora után Mezei Gábor teo-

lógus tartott áhítatot. Hálát adtunk a szép 

kirándulásért, békesség, szeretet uralko-

dott el lelkünkben. 

Vasárnap délelőtt Adán, a római ka-

tolikus templomban ökumenikus isten-

tiszteleten vettünk részt. Szauer Miklós 

plébános végezte a liturgiát, az igehirde-

tést Sztankó Gyöngyi lelkésznő tartotta. 

Délben a helyi vendéglőben fogyasz-

tottuk el a bőséges, ízletes búcsúebédet. 

Indulnunk kellett hazafelé. Kelleme-

sen telt az út. Nagyszerű emberekkel ta-

lálkozhattunk, hitben szeretetben meg-

erősödve tértünk haza. 

Jövőre —, ha Isten is úgy akarja — 

Felvidéken fejezzük be Kárpát-medencei 

körutazásainkat. 

Pazonyi Aranka 
 

                                                 

Ha az emberek istentelenek lesznek, akkor: 

- tanácstalan a kormányzás, 

- határtalan a hazugság, 

- számtalan az adósság, 

- eredménytelenek a tárgyalások, 

- hamis a felvilágosítás, 

- a politikusok nem megbízhatók, 

- a keresztyének nem imádkoznak, 

- az egyházak erőtlenek, 

- az erkölcs féktelen, 

- a divat szégyentelen, 

- a bűnözés mértéktelen, 

- a konferenciák végtelenek, 

- a kilátás vigasztalan. 

Antoine de Saint-Exupery 
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„...Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, 
és ne tiltsátok el tőlem őket, mert ilyeneké az Isten országa...” 

 

 
A tanév megkezdődött, és megindult az iskolákban a hittanoktatás. A hitoktatók várják a 

gyermekek jelentkezését. Kérjük a tanulókat és hozzátartozóikat, hogy tájékozódjanak és 

figyeljék az iskolai hirdetéseket a hittanórák idejét és helyét illetően. 

Imádkozzunk a gyermekekért és pedagógusaikért, a szülőkért: Istenünk! Köszönjük a 

gyermekeink által kapott áldásokat. Taníts, hogy jó oktatóik és tanácsadóik lehessünk. 

 

Októberben kezdődik a konfirmációi oktatás is, melyre szeretettel várjuk a 12 éves 

gyermekeket. 

 

A szülők, keresztszülők a gyermekek keresztelésekor Isten előtt vállalták, hogy az evan-

gélikus egyház segítségével gondoskodnak hitbeli nevelésükről. Ennek egyik lehetséges és 

szükséges formája a hittanoktatás és a konfirmáció.  

 

A konfirmációi oktatás az alábbi időpontokban kezdődik: 

 

Vezető Helyszín és kezdési időpont Első alkalom 

Adámi László Borbánya                       9oo órakor október 16. szombat 

 Gyülekezeti terem        103o órakor  

   

Bozorády Zoltán Emmaus Szeretetotthon 9oo órakor október 2. 

   

Bozorády Zoltánné I.Manda                         9 oo órakor megbeszélés szerint 

 Kálmánháza              11 oo órakor  

   

Labossa Péter Kistemplom                  9 oo órakor október 9. szombat 

Sztankó Gyöngyi Gyülekezeti terem        15 oo órakor október 15. péntek 

 

- Kérjük, jelezzék a Lelkészi Hivatalban — személyesen vagy telefonon—, (508-770) 

ha a családban, vagy a környezetükben élő gyülekezeti tag lelkészi látogatást, lelkigondo-

zást, úrvacsoravételt igényelne. Köszönjük. 

 

– Október 31-étől áttérünk a téli időszámításra. November 1-jétől a gyülekezeti te-

remben az esti istentiszteletek, bibliaórák kezdési időpontja 17 órára módosul — kivéve a 

kéthetenként tartandó bibliatanulmányozó alkalmat, mely továbbra is 18 órakor kezdődik. 



Hírmondó 2004. szeptember 
   

 

10 

 

Őszi aratási hálaadás 
 

 

Mindenki várakozva néz rád, és te 

idejében adsz nekik eledelt. (Zsolt 

145,15) 

Gyülekezetünkben az idén október 

26-án tartjuk meg az Aratási hálaadó ün-

nepet. Útmutatónk reggeli igéi között is 

olvashattunk az elmúlt évtizedekben erre 

az alkalomra kijelölt, és hálaadásra indító 

igéket. Ezek közül idézzünk fel néhányat!  

Az ünnep vezérigéje így folytatódik: 

„Kinyitod kezedet, és kielégítesz minden 

élőlényt kegyelmesen.” (16. vers) Ez a mi 

hálaadásunk fő oka. „Ha bőkezű vagy, 

jóllaknak javaiddal. Füvet sarjasztasz az 

állatoknak, növényeket a földművelő 

embernek, hogy kenyeret termeljen a 

földből, és bort, ami felvidítja az ember 

szívét. Áldjad, én lelkem, az URat! Di-

csérjétek az URat! (Zsolt 104) 

Az Úr Jézus így figyelmeztet minket 

is: „Vigyázzatok, és őrizkedjetek minden 

kapzsiságtól, mert ha bőségben él is va-

laki, életét akkor sem a vagyona tartja 

meg.” Ezt az igazságot a bolond gazdag-

ról szóló példázatával is bizonyította. (Lk 

12,13-21) A Hegyi beszédben pedig az 

igazi kincsről és Isten gondviseléséről 

tanított: „Ne aggódjatok tehát, és ne 

mondjátok: Mit együnk? – vagy: Mit 

igyunk? – vagy: Mit öltsünk magunkra? 

De keressétek először az Isten országát és 

igazságát, és ezek is mind ráadásul meg-

adatnak nektek.” (Mt 6,19-33)  

Pál apostol pedig az adakozás áldásai-

ra irányítja a figyelmünket; mert „A jó-

kedvű adakozót szereti az Isten”, s neki 

van hatalma arra, hogy mindenütt, min-

denkor, minden szükségessel rendelkez-

zünk. (2Kor 9,6-15) A korinthusi gyüle-

kezetnek nincs hiánya semmiféle ke-

gyelmi ajándékban, mert a Jézus Krisz-

tusban való közösségben mindenben 

meggazdagodtak. (1Kor 1,4-8) Pál a fi-

lippi gyülekezet adományát hitük és sze-

retetük gyümölcseként örömmel fogadta. 

(Fil 4,10-13) Dáviddal együtt adhatunk 

hálát Istennek a lelki és testi javakért (ol-

vasd a 65. Zsoltárt) 

Teremtő és gondviselő Istenünk ez 

évben is megadta a mi mindennapi ke-

nyerünket! De mi is a mindennapi ke-

nyér? Luthertől így tanultuk ezt a Kis Ká-

téjából: „Mindaz, ami a test és élet fenn-

tartására és táplálására kell, mint példá-

ul: étel, ital, ruházat, lábbeli, ház, gazda-

ság, szántóföld, barom, pénz, anyagi ja-

vak, derék házastárs, derék gyermekek, 

derék háznép, derék és hűséges felsőbb-

ség, jó kormányzat, jó időjárás, béke, 

egészség, közrend, becsület, jó barátok, 

megbízható szomszédok és ezekhez ha-

sonlók.” Ne feledjük, hogy mindent Is-

tentől, és egymás megsegítésére kaptunk! 

Ezért: „Járuljunk buzgó háladással Az 

aratásnak Urához!” EÉ 491,1) 

 

Összeállította: G. A. 
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Anyakönyvi hírek 
 

Házasságkötések: „Amit Isten egybeszerkesztett...” 

Magyar Fruzsina, Magyar Milán, Schmilig Eszter, Sztrehószki Jázmin Anna-

mária, István Tamás, Friedewald Adrián Erwin János, Berei Angelika Titanil-

la, Vasas Vanda, Horváth Bálint, Vlach Tomas, Zádor Kira, Zsiros Gábor.  

Felnőttek: Kovács Tünde, Benkei Róbert László 
 

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

Mlinárcsik János és Gulyás Anita, Keveházi Tamás és Antal Enikő, Jasku 

László és Rácz Renáta, Csernyik György és Csók Anita, Zimán Edvin és 

Madják Timea, Szekeres József és Erdei Klára, Balogh Tibor és Nagy Anita, 

Sznetta Tamás és Kovács Anikó, Lengyel Tibor és Kovács Tünde, Varga 

Zsolt és Erdei Katalin Mária, Markos Ferenc és Kovács Éva, Borbély András 

és Burics Erika, Benkei Róbert László és Perger Éva, Izsai András és Járkó 

Mária, Huszti Gergely és Tóth Kinga. 
 

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

Botos Jánosné Lukácskó Katalin (74), Majoros Jánosné Riskó Julianna (75), 

Leca József (47), Perényi András (84), Siska József (76), Garai Mihály (71), 

Palicz András (77), Garay László (81), Szvatkó Jánosné Jancsik Zsuzsanna 

(63), Kis Lászlóné Nagy Erzsébet (83), Nádasi József (67), Bede Zsigmondné 

Sarecz Ilona (64), Benedikti Dezső (61).  

 

„Istent dicsérjük mindennap, neved 

magasztaljuk örökké.” 

Zsolt. 44,9. 

MEGHÍVÓ 
 

A rozsrétszőlői Betlehem 

Evangélikus Gyülekezeti Ház 

felszentelésének 10. évfordulóján, 

D. Szebik Imre 

püspök úr szolgálatával 

HÁLAADÓ ISTENTISZTELETET 

tartunk 

2004. október 2-án szombaton 11 órakor 

Rozsrétszőlő, Hajlás u. 40. sz. alatt. 

Szeretettel várjuk családjával együtt 

Sztankó Gyöngyi Szakady Géza 

lelkész körzeti felügyelő 

 

 
OKTÓBERI ELŐZETES 
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Gyülekezeti alkalmak, ahová szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődőt! 
 

Október 2 - án –szombaton– de. 11- órakor hálaadó istentisztelet lesz Rozsréten D. Szebik 

Imre püspök szolgálatával. 

Oktőber 3 - án –vasárnap– de. 10 órakor a nagytemplomban dr. Szabó Lajos, az Evangéli-

kus Hittudományi Egyetem rektora hirdeti az igét. 

Oktőber 3 - án –vasárnap– de. 9 órakor az Emmaus Szeretetotthonban dr. Szabóné Mátrai 

Marianna, a Hittudományi Egyetem Gyakorlati Intézetének vezetője szolgál. 

Október 16 – án –szombaton– „GYERMEKEK VESZÉLYBEN!” címmel 1000-tól 1600-ig 

konferenciát tartunk az Evangélikus Általános Iskola dísztermében a Vasár-

napi Iskola Szövetség(VISZ) szervezésében. 

Margaret Basch, a VISZ egyik alapító misszionáriusa tart előadást a délelőtt 

folyamán a gyermekeinkre leselkedő veszélyekről:”Mit tehetünk értük...?” 

Délután szemináriumi előadásokon vehetünk részt, többek között pl. a Harry 

Potter kérdésről. 

Szeretettel hívjuk a gyermek és ifjúsági munkásokat, hitoktatókat, önkéntese-

ket, pedagógusokat, intézményvezetőket és minden érdeklődőt. Ebédről min-

denki maga gondoskodik. 

Október 17-én –vasárnap– este 18 órakor a gyülekezeti teremben a nyugdíjasok istentisz-

teletére várjuk - /nem csak a nyugdíjasokat/. 

Október 25 - 29 - éig, hétfőtől- péntekig esténként 18 órától a gyülekezeti teremben refor-

mációi sorozatot tartunk Adámi László szolgálatával. 

 

Október 31-e REFORMÁCIÓ ÜNNEPE 
 

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

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

A Hírmondó legközelebbi számának tervezett megjelenési időpontja: október 26. 

Lapzárta: október 10. 

Az 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 

E-mail: nyiregyhazi.hirmondo@lutheran.hu 

Megjelenik havonta 

Készült: Jedlik Kiadó nyomdájában 1300 pld.-ban. 

mailto:nyiregyhazi.hirmondo@lutheran.hu

