
 
 

 

 

 

Á d v e n t  f e l é  
 

Egykor Izráelnek szólt, ma pedig az Úr Jézust 

visszaváró hívő keresztyéneknek szól november havi 

igénkben az isteni üzenet: Őrizzétek meg a törvényt, és 

cselekedjetek – az ÚR cselekvését várva – az Ő akara-

ta szerint.  

Annyi jogtalanság, igazságtalanság ér nap, mint 

nap sokunkat, felfordult világban élünk… Isten azon-

ban nekünk azt az eligazítást adja, hogy ragaszkodjunk 

az Ő szavához, ahhoz, ahogyan Ő megszabta az élet rendjét. Ha megértjük, hogy 

Jézus a mi szabadítónk és igazságunk —, ezt tudva minden más lesz. Másként élhe-

tek, szólhatok, másképp rendezhetem dolgaimat. Miért? Mert az Úr Jézusban való 

hit által belekerülök abba a szabadságba, amelyben újra és újra tudhatom, hogy 

közel van Ő. Minden dolgom az Ő eljövetele fényébe kerülhet. Krisztusban ke-

gyelmet kaptam, és üdvösségem van: ezért hívő engedelmességgel cselekedhetem 

Isten akaratát. Így munkálkodik Isten a megtért ember szívében. A keresztények vá-

rakozása ezért nem tétlenségre „szabadít fel”, hanem vallást tévő szolgálatra. 

Mit várunk? A világ végét? Nem. Mi Jézust várjuk vissza! Nem mindegy, hogy 

valaki a világ végét várva reszket és jajgat, hogy mi lesz, ha atomjaira robban a föld 

—, vagy Őt várja. Mennyire más az, ha az Úrra figyelő lelkiismerettel teszem a 

dolgomat, és várom vissza Uramat. Azt a Jézust várom, aki eljött és meghalt értem 

a Golgotán, akié a szívem, és akit nyugodtan várok, mert megígérte, hogy eljön az 

övéiért. Igen, eljön az igaz Bíró, a Szabadító, az üdvözítő Úr! 

XIII. évf. 11. szám 

2004. november 

Így szól az ÚR: Őrizzétek meg a jogosságot, és csele-

kedjetek igazságot, mert közel van szabadításom, 

hogy eljöjjön, és igazságom, hogy megjelenjék. 

/Ézsaiás 56, 1; Károli-fordítás/ 
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Hogyan jön el? Jézus elmondja: olyan lesz az, mint a villámlás, mindenki észreve-

szi. Addig mit tegyünk? Eligazít a régi jelmondat: „Ora et labora – imádkozzál és 

dolgozzál!” Jelkeresés helyett keressem az Urat, imádkozzam, és őrizzem szavát. 

Jézus jön, és meg fog találni bennünket: az övéinek ez örömhír! Közöttük lehetsz 

már? Ne késlekedj Őhozzá fordulni, mert Ő kikerülhetetlen! Túrmezei Erzsébet: El-

jön című versének utolsó sorai is, erről szólnak… 
Adáminé Amriskó Mária 

 

 

Túrmezei Erzsébet: 

E L J Ö N  

 

Ádvent. Szelídzengésű üzenet. 

Eljön! Eljön! 

Beteg, a gyógyulásod, 

rab, a szabadulásod, 

halott, az életed. 

Szomorú, most jön az öröm! 

Erőtlen, most jön az erő! 

Éjbe’ járó, hajnalra váró, 

fölkel a fény neked. 

Zendül az ég, 

zendül a föld, 

Isten izent: 

Eljön! Eljön! 

Ádvent! Ádvent! 

Ádvent. Dörög rendíthetetlen, 

kemény királyi üzenetben. 

Eljön! Eljön! 

Ha elkerülöd a mosolyban, 

eléd kerül mint könny, sikoltás. 

Ha a bölcsőben meg nem látod, 

utadat állja mint koporsó. 

Eljön az Első és Utolsó. 

Ha mint templom szelíd harangja, 

nem találhat szíven a hangja, 

ágyuk ádáz tüzében hallod 

ítélni rajtad majd e hangot. 

És romba dőlhet minden oltár, 

elnémulhat zsolozsma, zsoltár, 

házad küszöbén fog megállani… 

 

A munkazajban, léha dalban, 

vagy az éj titkos csendjében fogod 

közelgő lépteit meghallani. 

Eljön, eljön! Ki nem kerülheted. 

Ha kikerülöd mint kegyelmet, 

úgy kell bevárnod mint ítéletet. 

Hallod? Hallod? 

Mozdul az ég, mozdul a föld, 

Isten izent: 

Eljön! Eljön! 

Ádvent. Ádvent. 

/1936/ 
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BÁNYÁSZOTT ÉS ÉLŐ KÖVEKBŐL ÉPÜLT TEMPLOMOK 
Egyházkerületi csendesnap Nyíregyházán, 2004. november 13-án 

 

“Ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldoza-

tokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által.” (1Pt 2,5) 

Ez az alapige és a címben idézett mondat volt a fő témája az Északi Egyházkerület 

gyülekezetei Márton napi csendesnapjának, amelyre mintegy félezer hittestvérünk érkezett a 

hat egyházmegyéből. Az esperesi köszöntő után “nyitányként” felhangzott az erdélyi evan-

gélikus költő, Reményik Sándor verse; a Kövek zsoltára. “Isten, ha akarja, a köveket / Do-

bogtatja meg a szívek helyett.” De ma még Istennek terve van a mi életünkkel, mert szeret 

bennünket és meg akar újítani minket. Az a mi küldetésünk, hogy szeressük egymást, mond-

ta nyitó áhítatában Sándor Frigyes, kerületi missziói lelkész. Erősödjünk meg Krisztusban 

és egymás kezét fogva a szentek közösségét alkothatjuk; így foglalta össze a csendesnap cél-

ját köszöntésében egyházkerületünk püspöke. 
 

 
Távolabbi vidékről is érkeztek evangélikusok a csendesnapra 

Bozorády Zoltán esperes, püspökhelyettes előadásában a 250 éves nyíregyházi 

egyházközség és a belőle önállósult három gyülekezet életéről szólt. Emlékeztetett missziói 

küldetésünkre, hiszen a 120 ezres megyeszékhely 10 %-a jár csak a különböző felekezetek 
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templomaiba; menjünk azokhoz, akik még nem ismerik az Úr Jézust! Szebik Imréné gyö-

nyörű szólóénekével ajándékozta meg a Nagytemplomot megtöltő hallgatóságot: “Áll az Úr-

isten temploma!” A főtisztelendő asszony hálásan emlékezett arra, hogy ebben a templom-

ban keresztelte meg őt 64 évvel ezelőtt Joób Olivér, gyülekezetünk akkori lelkésze. 

 

 
Benczúr László az Északi Egyházkerület felügyelője előadást tart 

Bányászott kövekből épült új templomok színes külső és belső képeit láthattuk 

Benczúr László egyházkerületi felügyelő vetítettképes előadásában, s a modern templom-

építészetről hallottuk az építészmérnök gondolatait. Fenyvesi Zsolt énekművész szólóének-

ében gyönyörködhettünk, majd a délelőtti istentiszteleten ismét felhangzott Péter apostol 

üzenete az élő kövekről. Ittzés István érdi lelkész igehirdetésében az ószövetségi szent sá-

tor képeit felhasználva szólt a mai gyülekezetek feladatairól. A pitvar, a szentély, az áldozati 

oltár és a szentek szentje ma is fontos üzenetet hordoz a számunkra, mert Isten azt akarja, 

hogy minden ember üdvözüljön! Mi Isten temploma vagyunk és Ő szállást akar venni az 

életünkben; a szívünkben. A bűn következménye a halál, de Isten azt akarja, hogy helyreáll-

jon vele a kapcsolatunk. Jézus vére által bűnbocsánatot nyerhetünk, így lehetünk a bennünk 

lakozó Szentlélek temploma, s épülhetünk lelki házzá.  

A Kollégium éttermében, három csoportban elfogyasztott finom ebéd után az Álta-

lános Iskola tizenkét tanterme adott helyet a csoportos beszélgetéseknek. A csendesnap 

résztvevői az érkezéskor kapott színes kártyákon lévő izraeli törzsek nevei szerint, kis kö-
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zösségeket alkotva cserélték ki gondolataikat egy-egy lelkész vezetésével a nap főtémájáról.  

 Az ötvenfős gyermeksereggel külön foglalkoztak a vendéglátók.  

 
Délután a szakadó eső el-

lenére hűségesen kitartó hí-

vek a 218 éve felszentelt 

Nagytemplomban egyedülál-

ló esemény fültanúi lehettek; 

a nyíregyházi, a nagycserke-

szi, a kertvárosi gyülekeze-

tek és az Emmaus Szeretet-

otthon egyesített énekkará-

nak szolgálatát hallgathatták 

meg. Ismert ősi énekek 

csendültek fel Jávori Pál 

kántor orgona kíséretével. 

Az ebédszünetben az Egy-

házkerületi Presbitérium 

ülést tartott. A csendesnap 

résztvevői is meghallgathat-

ták a püspöki és felügyelői 

jelentést. D. Szebik Imre 

elnök-püspök hálaadással 

emlékezett a kerületben be-

fejeződött sok építkezésre, 

felújításra. De fontos, hogy 

egyházunk gyülekezetei nyi-

tott közösségek legyenek! 

Felhívta mindenki figyelmét 

arra, hogy a december 5-i 

népszavazáson vegyünk 

részt, és igennel szavazzunk a magyar állampolgárság kérdésében! Benczúr László kerületi 

felügyelő elsősorban gazdasági, pénzügyi kérdésekről adott tájékoztatást. Beszűkülnek egy-

házunk anyagi lehetőségei; a megszűnő bajor segély miatt is kevesebb beruházást lehet a 

jövőben támogatni. Iskoláink fenntartása is megnehezedhet. Mint ismeretes, a magyar ke-

resztény egyházak Nyílt levélben tiltakoztak a kormány 2005. évi költségvetési törvényja-

vaslatának egyes pontjai ellen, (lásd Evangélikus Élet, 46. szám). A felügyelő a helyi gyüle-

kezetek adakozókészsége növekedésének zálogát a lelkészi szolgálat színvonalának az eme-

lésében látja!  

A csendesnap végén ismét az oltár felé és az érettünk keresztre adatott Jézusra irá-

nyult a tekintetünk. (A résztvevők kezébe adott tájékoztató lapról mindenki olvashatta; az 

oltárkép témája: Krisztus a kereszten.) Úrvacsorai igehirdetésében a kerület püspöke Lk 

22,31–32 versei alapján a rostáról, az imádkozásról és a megerősítésről szólt. Milyen a mi 

Jézushoz való viszonyunk? Ő imádkozik értünk, ez a mi reménységünk. Ne engedjük, hogy 
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kihulljunk a sátán rostáján! A jelenlévők azért vették magukhoz Jézus testét és vérét, hogy Ő 

megerősíthessen minket ebben a helytállásban; itt, ebben a bányászott kövekből épített 

templomban. S elmenve, élő kövekként építhessük már most a lelki házat. Nyolc lelkész 

osztotta az úrvacsorát, melynek liturgiájában Horváth-Hegyi Olivér püspöki titkár is 

szolgált.  

Az a reménységünk, hogy a most első ízben reformátorunk születés- és névnapja 

hetében megtartott nyíregyházi Márton napi egyházkerületi csendesnapnak lesz folytatása e 

földön; míg eljutunk Isten örökkévaló országába, amiről János apostol így tudósít: “Nem 

láttam templomot a városban, mert az Úr, a mindenható Isten és a Bárány annak a templo-

ma. Nem jutnak be oda (…) csak azok, akik be vannak írva a Bárány életkönyvébe.” (Jel 

21,22.27)  

Összeállította: G. A.  

 

Hálás köszönetet mondunk mindazoknak, akik az egyházkerületi csendes-

nap előkészületeiben, szervező munkájában részt vettek, az alkalmon szol-

gáltak, természetbeni adománnyal, vagy fizikai munkával hozzájárultak 

ahhoz, hogy szeretetteljes vendéglátásban részesíthessük a hozzánk érke-

zőket.  

Az egyházközség elnöksége 

 

 

 
 

1944. november 2-a sok nyíregyházi családban a fájdalom és a gyász napja volt.  

Hatvan évvel ezelőtt a „felszabadító” Vörös Hadsereg csalárd módon, plakátokon hirdet-

te, hogy vége a háborúnak, megkezdődik a békés élet, mindenki jelentkezzen a munkahe-

lyén! Ezzel szemben összeszedtek és elvittek tizenhat éves gyermekembertől az aggastyánig 

több, mint kétezer embert. Utcánkból, húsz elhurcoltból csak hárman jöttek haza, de ketten 

rövidesen meghaltak.  

A hivatalos felszólításnak sokan tettek eleget, így édesapám is -, aki jó idő lévén - kiska-

bátban indult el munkahelyére a Városházára, és soha többé nem láttuk. De nem menekültek 

meg az otthonmaradtak sem, mert az orosz katonák házról-házra, utcáról-utcára járva szed-

ték össze az embereket, úgy ahogy éppen otthon voltak. Férjem édesapját a házuk kapujában 

fogták el, és vitték az utcán csoportokban összegyűjtött emberekhez. Másnap hajnalban gya-

log hajtották őket Debrecenbe, onnan tovább Bölc-Foksányi haláltáboraiba. A nyíregyházia-

kat és a megyéből összeszedett több ezer embert nem dolgozni, hanem meghalni vitték. 

Az én gyermekeim nem ismerték a nagyapai mesét és simogató kezét sem. 

Az akkori Nyíregyháza lakosainak nagy része evangélikus vallású volt. Az ismert név-

sorból is következtetni lehet arra, hogy kb. ezer családapát vittek el az oroszok. A családfő 

hiányát nem csak a család, a gyermekek, hanem egyházunk is megsínylette. A mi esetünk-

ben öt gyermek maradt támasz nélkül (abban az időben nem volt ritkaság az öt gyermek).  
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Édesapám templomba járó, mélyen vallásos ember volt, aki minden vasárnap magával 

vitte – gyalog – gyermekeit is az istentiszteletre. Sokszor ültem a „férfioldalon” iskolásko-

rom előtt is, hallgatva az otthon – anyukámtól tanult – ismert énekeket és a prédikációt. 

Édesapám elhurcolása után nálunk is lazult a fegyelem, bár anyukám mindig elküldött 

minket a templomba, mondván: „ne legyünk istentelenek!” 

Az iskola, amíg az egyházé volt, sokat tett hitünk erősítéséért. Tanultunk hittant, jártunk 

bibliaórára, énekkarba, a KIÉ-be, de az államosítás után mindez már tiltva volt. 

Édesanyám mindennapos imája, éneklése, hite segített átvészelni a nehéz időket. Nem 

volt se munka, se pénz, se ennivaló, de visszatérő mondata volt: „majd megsegít a jó Isten”. 

Egyházunk minden évben megemlékezik halottak napján az elhurcoltakról is, köszönet 

érte. Hosszú hallgatás után, most már a Morgó temetőben is van névvel ellátott emlékhely, 

ahol méltóképpen lehet megemlékezni az elhurcoltakról, az értelmetlen háború ártatlan ál-

dozatairól. 

Nem vagyok biztos abban, hogy mi méltó utódai vagyunk városalapító, templomépítő, lu-

theránus hitüket valóban megélő őseinknek. Gyülekezetünkre negatívan hatott az elmúlt 

negyven év minden nyomorúsága: tiltás, lelki terror, elvilágiasodás, a szektásodás megerő-

södése, stb. Saját felelősségünket is terheli azonban, hogy egyre fogyó, zsugorodó gyüleke-

zetünkben, templomunkból egész korosztályok hiányoznak, és fiatal családos híveket elvétve 

látni. Megköszönve Urunknak, hogy még vagyunk, segedelmével talán még tehetünk azért, 

hogy igéje eljusson mindazokhoz, akiknek szüksége van bűnbocsánatra, kegyelemre, az Úr 

Jézus szeretetére.  
Csengeri Andrásné 

 

 

 

 

 

 

Hívogatás, felkérés, tájékoztatás 

 
„Szolgáljatok az Úrnak örömmel.” 

Zsolt 100, 2 
„Adjatok hálát az Istennek, 

az Atyának mindenkor 

mindenért, a mi Urunk 

Jézus Krisztus nevében.”  

Ef 5, 20 

 
Hála, szolgálat, öröm.....Nem idejét múlt fogalmak ezek? A minket körülvevő világban 

nem a hálátlanság, önzés, búskomorság tulajdonságok térhódítását tapasztalhatjuk-e egyre 

inkább? Sajnos, igen! Ránk keresztyénekre is ellenállhatatlanul hat a korszellem, vagy mi 

tudjuk, hogy kinek és miért tartozunk hálával? Hiszem, hogy nekünk minden okunk megvan 

a hálaadásra Isten iránt, az Ő „kimondhatatlan ajándékáért Jézus Krisztusért”, de mindazért 

a jóért is, amivel naponként elhalmoz bennünket. Meg nem érdemelt szeretetét, irgalmát 

meghálálni soha nem fogjuk tudni, de egyet mégis tehetünk, csekély viszonzásul szolgáljuk 
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Őt. Minden munka - otthon a családban vagy a foglalkozás körében -szolgálat, ha azt becsü-

letesen, Isten dicsőségére végezzük.  

Gyülekezetünkben is egyre nagyobb igény van az egyháztagok tevékenységére, mert 

bár vagyunk, - de ha a reánk váró feladatokra tekintünk - akkor mégsem elegen. Sokan va-

gyunk talán, de keveset tudunk egymásról, nem alkotunk egységes közösséget. Bizonyára 

vannak olyanok is, akik szeretnének szolgálatot vállalni, de nem tudják hol van rájuk szük-

ség. Pedig betegek várnak a kórházakban látogatásra, magányos öregek várnak arra, hogy 

valaki rájuk nyissa az ajtót, gyerekek szeretnének egy-egy vidám napot tölteni Jézus közelé-

ben. 

Jó lenne gyakrabban összejönni - esetleg havonta egy vasárnap délután - szeretetven-

dégség keretében. Együtt hallgatnánk előadást, igeszolgálatot, de ezek a teadélutánok alkal-

mai lehetnének annak is, hogy kötetlen beszélgetésekben egymást jobban megismerjük, lelki 

közösséggé kovácsolódjunk, megtapasztalva ennek erejét és örömét. 

Egy idő óta többünkben érlelődik az a gondolat, hogy egy szolgáló női közösséget hív-

junk életre, Istenünk vezetését és útmutatását kérve a gyakorlati megvalósítást illetően. Ez a 

közösség egyházközségünk keretein belül, mégis önállóan működhetne. Már meglevő gyü-

lekezeti formációkat (házi bibliaórák, nyugdíjas egyesület stb.) megzavarni, munkájukat 

akadályozni nem akarjuk, sőt kölcsönös együttműködésre számítunk! 

Kik lehetnek a szolgáló közösség tagjai? 

Azok a lányok, asszonyok, akik egyházközségünk tagjainak vallják magukat és önként 

jelentkeznek a közösség tagjainak sorába. 

Mi a korhatár ? Alsó korhatár 12 év, felső korhatár nincs! 

Mi a tagok feladata? Mindenki olyan szolgálati területet -területeket- választ, amire 

elhivatása, kedve, ereje, ideje van. 

Szolgálati ágak között nincs minőségi különbség, aki a szeretetvendégségre süteményt 

süt, vagy azt követően mosogatni segít, aki alkalmanként templomtakarítást vállal, ugyan-

olyan értékes tevékenységet végez, mint az, aki a beteglátogatás, vagy igemagyarázat ke-

gyelmi ajándékát kapta. Az otthonfekvő, idős beteg is végezhet hasznos lelki munkát pl. a 

közbenjáró imádkozás területén. 

Kiket várunk szeretetvendégségeinkre? 

Korlátozás nélkül mindenkit, a közösség tagjainak rokonait, ismerőseit, nőket,  férfia-

kat, gyerekeket, időseket és érdeklődőket. 

Hogyan lehet jelentkezni? 

Jelentkezési lapot kell kitölteni! 

Kinél lehet jelentkezni? 

Lelkészi hivatalban, nagytemplomi iratterjesztésnél, bibliakör vezetőknél és még egyéb 

módokat is igyekszünk találni a terjesztésre. 

További javaslatokat, ötleteket szívesen fogadunk! 

Abban a reményben tesszük közzé hívogatónkat, tájékoztatónkat, hogy sokak lelkében 

ébred fel a vágy az örömmel végzett szolgálatra és talál visszhangra szívében Pál apostol 

figyelmeztetése: 

„Krisztus azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak él-

jenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt.” (2 Kor 5,15) 

Testvéri szeretettel: 
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 Labossa Péter Demcsákné Balczó Ildikó 

igazgató lelkész felügyelő 

 

 

 

 

SZÜLINAPI AJÁNDÉK AZ ÉLIM BŐVÍTÉSÉRE 

 
Október végén Szukitsch András bácsi és két kedves ismerőse, Ingrid és Wilfried Jager né-

hány napra ellátogattak az Élimbe. A gyermekotthonhoz fűződő kapcsolatukról, jövetelük 

céljáról beszélgettünk velük. 

 

 HM: András bácsi évtizedek óta hűséges látogatója az Élimnek. Hogyan kezdődött ez 

a barátság? 

Sz.A: Több, mint 30 év telt el azóta, hogy először jöttem el másod unokatestvéremhez, Szu-

kitsch Erikához. Ő már régen nincs köztünk, de az akkoriban szövődött szálak nem szakad-

tak meg, ha tehetem, évente 4-5 alkalommal is megteszem ezt a nem kis távolságot, s ahol 

tudok, igyekszem segíteni is. Sopronban születtem, de Németországban, München közelé-

ben élek. 

  

HM: Ezúttal nem egyedül érkezett. Kedves barátai, Ingrid és férje Wilfried is Önnel 

tartottak. Úgy hallottuk, nem csak egy kis kirándulás a céljuk. 

Sz.A: Otthon nagyon sok ismerősömnek meséltem az Élimről, örömmel nézegetik az itt ké-

szült fotókat is, sőt minden alkalommal akad köztük valaki, aki elkísér a hosszú úton. A Ja-

ger házaspár is járt már itt korábban, most azonban meséljék el ők, mi járatban vannak. 

  

W.J: András barátom révén mindig aktuális híreket kapunk az Élimről. Legutóbb azt hallot-

tuk, hogy bővítési munkák előtt állnak, s az ehhez szükséges anyagi fedezetet bizony nem 

könnyű előteremteni. Éppen szeptemberben volt a 60. születésnapom, s akkor támadt egy 

gondolatom. Nekem végeredményben megvan mindenem, ajándékokra nincs szükségem, 

hát azt mondtam barátaimnak, ne nekem vegyenek meglepetéseket, hanem ajánlják fel az 

Élim bővítésére azt, amit nekem szántak. Ennek örülnék a legjobban. Az ünnepségen mint-

egy 50 vendég adott hálát velem együtt Istennek eddigi éveimért, s igazán meghatódtam, 

mikor városunk – Höhenkirchen – gyülekezeti kórusa – melynek mi is tagjai vagyunk -, kis 

koncerttel köszöntött. Ők még jótékonysági hangversenyt is szerveztek a fenti célra.  

Így hát mostani látogatásunk célja ennek az ajándéknak a „kézbesítése”. 

  

HM: Hogyan telik ez a néhány nap az Élimben? 

W.J: Nagyon nagy szeretettel fogadtak itt minket, a születésnapi köszöntésem csodálatos 

volt. Meglepetés volt, mikor a Vargabokorba történt látogatásunk alkalmával „pótszülina-

pot” rendeztek, tortával kedveskedtek. Jól érezzük itt magunkat, élvezzük az Élim lakóval és 

dolgozóival töltött időt, a közös programokat. És örülünk, hogy amennyit tudtunk, mi is se-

gíthettünk. 
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 HM: Köszönjük a szeretetet és a segítséget, s áldott, eredményes további éveket kívá-

nunk. 

B.K.B. 
 

 
 

 

 

Szeretettel ajánljuk a nagytemplomi könyvterjesztést mindenki figyelmébe, ahol tar-

talmas olvasnivaló vásárolható minden korosztály számára. Karácsony ünnepén a 

gyülekezet tagjai így értékes könyvekkel ajándékozhatják meg szeretteiket.  
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Ö r ö m t e l i  k o n f e r e n c i a  N y í r e g y h á z á n  
 

Egy ilyen konferencia részesei lehettünk 2004. október 16-án. A helyszín az Evan-

gélikus Általános Iskola díszterme volt. Az egybegyűlteket először Kertészné Iványi 

Ágnes, a VISZ Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei területi képviselője, majd Csikós Mi-

hály, a VISZ főtitkára köszöntötte.  

A CEF egy nemzetközi missziói szervezet, ennek a munkatársa Margaret Ann Bash, aki 

az 1970-es évek elején jött hazánkba. Az ő hűséges szolgálatának és imádságának is kö-

szönhető, hogy a Vasárnapi Iskolai Szövetség /VISZ/ Gyermekevangélizációs Közösség 

1989-ben megalakulhatott hazánkban.  

Ez a szervezet protestáns hitvallású, felekezetközi egyesület. Célja, hogy szóban és 

írásban eljuttassa a Magyarországon élő gyermekeknek a Jézus Krisztusról szóló örömhírt. 

Feladatuknak tekintik, hogy különböző előadásokkal, konferenciákkal, illetve irodalmi 

anyagok terjesztésével segítsék azok munkáját, akik gyermekekkel foglalkoznak. 

Margaret Ann Bach, az Amerikai Egyesült Államokban nőtt fel, metodista vallású csa-

ládban. Tíz éves korában fogadta be az Úr Jézust a szívébe. Fiatal korától kezdve segédke-

zett a gyermekmunkákban. Később a CEF területi vezetője lett. 1969-től több országban 

szolgált a missziói munkában. 1972-től rendszeresen járt Magyarországra.  

Előadásainak összefoglaló címe ez volt: ”Fejetetejére állt a világ: Gyermekeink krízis 

helyzetben.”  

Beszélt arról, milyen lelki válságba kerülhetnek a kicsinyek. Hogyan tudjuk ma helye-

sen nevelni gyermekeinket? Miben reménykedhet egy gyermek pl.a válás idején? Mondani-

valóját fóliára rajzolt képekkel illusztrálta, ami nagyon szemléletes volt.  

Az előadással párhuzamosan, gyakorlati bemutatót tartottak az óvónők. Négy pedagó-

gus: Molnárka Judit, Csővári Katalin, Nagy Anita és Kostaleczki Jánosné tanítottak bennün-

ket, hittanoktatókat, gyermekmunkásokat, szülőket, akik fontosnak tartjuk, hogy a gyerme-

kek Jézus Krisztus segítségével mielőbb „kikerüljenek” a krízishelyzetekből. Az ötletbörzén 

oktatási segédanyagokat, könyveket, kiadványokat lehetett vásárolni.  

Délután Molnárka Judit, óvónő tartott előadást az okkult* dolgokról. A nyíregyházi ifis 

fiatalok is bekapcsolódtak a programba. A nyári előadások tapasztalatait adták elő dramati-

zált formában, majd énekekkel színesítették az együttlétet. 

 Az egész napos konferencia mondanivalója az volt, hogy legfontosabb feladatunk a 

gyermekekkel megismertetni Jézus Krisztust, megtanítani őket imádkozni, hogy állandó kap-

csolatuk legyen vele, hogy már gyermekként is örvendező életük lehessen.  

B.Zs-né 
*Az okkult jelentése: titkos, rejtett, titokzatos  

„A teológia okkultnak nevez minden olyan Isten által tiltott természetfeletti kapcsolatot és jelen-

séget, amelybe az ember azzal a céllal keveredik bele, hogy az öt érzékszervével befogható területeket 

átlépve, olyan ismeret, hatalom és erő birtokába jusson, amelyek segítségével saját egzisztenciáját be-

folyásolni tudja.” / Sipos E. Álmos: Az okkultizmus, mint lelkigondozói probléma. Kézirat 1985. ; Az 

okkultizmus jelenségei mai világunkban. Kézirat 1985 ./. (kieg. a szerk.) 
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Helyszíni tudósítás a Protestáns Médiaműhely munkájáról 
 

 

Nyíregyházi gyülekezetünkből a Hír-

mondó szerkesztőbizottságának tagja; 

Pelles Ferencné és az ebbe a munkába 

most bekapcsolódó Závodny Éva, vala-

mint e sorok írója vett részt november 

18–20 – a között, az egyházunk balaton-

szárszói Konferencia- és Missziói Ottho-

nában megrendezett Protestáns Média-

műhely munkájában. Ez már a harmadik 

alkalom, ahol a keresztyén újságírás mű-

helytitkaiba nyerhetnek betekintést a lai-

kus szolgálók is, hogy a megszerzett is-

meretek birtokában, egyre magasabb 

szakmai színvonalon folytathassák egy-

házi média munkájukat.    

Ez alkalommal T. Pintér Károly, or-

szágos hetilapunk főszerkesztője meghí-

vásának köszönhetően az idén alakult 

Protestáns Újságírók Szövetségének 

(PRÚSZ) néhány vezetőségi tagja is jelen 

volt, és kerekasztal-beszélgetés s fórum 

keretében cserélték ki gondolataikat „Be-

törni, vagy beletörődni?!” címmel a pro-

testáns értékek képviseletének esélyeiről 

a szekuláris médiában. Értékes, Isten-

hiten alapuló gondolatokat hallhattunk 

Novotny Zoltán rádiós szerkesztő-

riporter, újságírótól; aki a PRÚSZ elnöke 

és Deák-téri presbiter is. Nagy Imre bap-

tista TV szerkesztő-riporter, valamint 

Csoma Áron református lelkész, a Con-

fessio felelős szerkesztője aktuális infor-

mációkkal is szolgáltak e beszélgetés ke-

retében; hogyan végzik ők a hiteles tájé-

koztatást. Szentesi Zöldi László, a Ma-

gyar Nemzet újságírója; egyben a Refor-

mátus Kommunikációs Szolgálat vezető-

je arról szólt, miként végzi munkáját pro-

testáns újságíróként itthon és a nagyvi-

lágban. Megtudhattuk tőle a hiteles újság-

írás legfontosabb követelményeit: az adott szó 

és a pontosság, a megbízhatóság és az önazo-

nosság, a korrektség mind elengedhetetlen fel-

tétele a keresztyén médiamunkának.    

Gáncs Péter püspök igehirdetésében Mt 

28,8–15 alapján arról szólt, hogyan is indult el 

a keresztyén hírszolgálat? Elindultak mind az 

asszonyok, és nagy örömmel futottak, hogy 

megvigyék a jó hírt tanítványainak: Feltáma-

dott az Úr! S maga Jézus bízta meg követőit 

ezzel a küldetéssel: „Ne féljetek: menjetek el, 

adjátok hírül atyámfiainak…” De az örömhír 

elterjedésével egyidejűleg beindult a félretájé-

koztatás ördögi gépezete is: „Ezt mondjátok: 

Tanítványai éjjel odajöttek, és ellopták őt, 

amíg mi aludtunk.” Azóta is a sok pénz a 

mozgatórugója a jó „storynak”. Mi mozgat 

minket, mai hírmondókat? Altatni akarjuk az 

embereket, vagy ébreszteni?!   

A hiteles tájékoztatáshoz hozzátartozik a 

fogalmazástechnika, a nyelvhelyesség és a he-

lyesírás kérdésköre is. Mindezekről Dobsonyi 

Sándor, az Evangélikus Élet olvasószerkesztő-

je szólt nagy szakmai elhivatottsággal és lelke-

sedéssel. Nagy Bence tördelőszerkesztőtől pe-

dig megtudhattuk, hogyan is alakul ki a kéz-

iratból a lap végső formája. Az egyházi sajtó-

ink; a Misszió, a Lelkipásztor és hetilapunk 

modern számítógépes tördelőszerkesztését pro-

fi módon végző munkatárstól a tipográfia rej-

telmeibe is bepillantást nyerhettünk, hogy a 

jövőben a szövegszerkesztővel megírt cikkeink 

megfeleljenek az elvárható formai követelmé-

nyeknek, és lehetőleg „nyomdakész” állapot-

ban küldjük azokat e-mailban a szerkesztőség-

nek. (Ez a Hírmondóra is érvényes kell, hogy 

legyen!) A médiatapasztalatok és műhelytitkok 

cseréje során szó esett még az internetes gyü-

lekezeti honlapok készítésének kérdéseiről is. 

Nem elég egyszer felrakni a világhálóra né-

hány oldalt, hanem azt naprakészen frissíteni is 
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kell, csak így töltheti be alapvető célját; a 

gyors információtovábbítást. Ily módon a 

jövőben talán többeket lehet elérni, mint 

az élőszóval történő kommunikációval. 

Még számtalan jó és hasznos ötletet hall-

hatunk az ország számos helyéről érke-

zett résztvevőktől.  

Háló Gyula, baptista lelkipásztor, a 

Békehírnök főszerkesztője záró áhítatá-

ban az igazság és a média kapcsolatáról 

szólt, és a keresztyén tudósítók felelőssé-

géről: „Úgy ragyogjon a ti világosságotok az 

emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, 

és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat” (Mt 

5,16). Abban a törekvésünkben is megerősített 

minket ez a média műhely-munka, hogy ne 

legyen igaz Babits Mihály mottóként elhang-

zott verssora a mi írott egyházi, gyülekezeti 

sajtóban végzendő szolgálatunkra: „Hozzám 

már hűtlenek lettek a szavak…” 

 

Tudósító: Garai András 

Emlékeztetőül: 

Gyülekezetünk honlapjának a címe:  http://church.lutheran.hu/nyiregyhaza 

A Nyíregyházi Hírmondó e-mail címe:  nyiregyhazi.hirmondo@lutheran.hu 

 

A Luther Márton Kollégium egy elsős szemével 
 

Vidéki vagyok, és ezért különösen boldog voltam, amikor megtudtam, hogy a nyíregy-

házi Krúdy gimnáziumban tanulhatok tovább. De hol fogok lakni? Nem szerettem volna kö-

zépiskolás éveimet valamely „lepukkant” diákotthonban eltölteni, ezért is örültem, hogy fel-

vételt nyertem a Luther Márton Kollégiumba. Az elején ugyan egy kicsit féltem, hogy az 

itteni kényelemnek nagy fegyelem és szigor lesz az ára, de ezek a kételyek már az első na-

pok alkalmával szertefoszlottak bennem. 

Az elsősnek persze kicsit több elvárásnak kell megfelelnie, és kevesebb szabadságot él-

vez, mint az idősebbek. Ennek ellenére, könnyen ment a beilleszkedés. Egy kis aggodalom-

mal ültem be az első áhítatra és ének tanulásra is, de nagyon jó érzés a többiekkel együtt 

énekelni. 

Már említettem azt a bizonyos kényelmet. Nagyon tetszik, hogy a szobák otthonosak, 

nem rideg csempe és kopott vaságy fogad minket mikor belépünk az ajtón. Reggel, pedig jó 

felkelni és iskolába menni. 

Nagyjából így telt el egy teljes hónap, amikor megkaptuk a hírt, hogy a következő héten 

bennmaradás lesz, „verébavatással” és egy kirándulással fűszerezve. Az avatást egyáltalán 

nem találtam keménynek, és még most visszagondolva az eseményekre úgy látom, hogy 

ezeket a feladatokat bármelyik elsőssel megtehették volna makulátlan lélekkel és mindenfé-

le bűntudat nélkül. Amikor Szikora Peti vacsoránál tudatta velünk, hogy szükségünk lesz 

fogkefére, már akkor sejtettem valamit, de az a fokhagymakrém már alapjában megadta a 

hangulatot az avatóhoz. Úgy gondolom, mindenki jól érezte magát és egy nagy buliként fog-

ta fel az egészet. A végén elmondtuk a fogadalomtételt, mely szent és sérthetetlen, majd le-

öntöttek minket a „lutherlöttyel” (amely többféle folyadékból összeöntött elegy). Este meg 

ment a hajmosás. 

Szombaton kirándulni voltunk. Utunk először Sárospatakra vezetett, ahol megnéztük a 

várat, és a Vörös-tornyot, és aki akarta, megcsodálhatta a Rákóczi kiállítást is. Majd –

Attila tanár úr szavaival élve- egy amolyan túra jellegű séta következett a Bodrog partján. A 

következő állomás Széphalom volt, ahol megnézhettük a Kazinczy emlékházat, és pihen-

http://church.lutheran.hu/nyiregyhaza
mailto:nyiregyhazi.hirmondo@lutheran.hu
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tünk egyet a parkban, majd ismét felszálltunk az autóbuszra, és elindultunk Sátoraljaújhely 

felé. Megnéztük a szüreti mulatságot, majd visszaindultunk a koliba. 

Másnap a reggeli után elegánsan felöltöztünk, és énekkari próbát tartottunk, mert a 

nagytemplomban az aratási hálaadó istentiszteleten egy kis műsorral kedveskedtünk a gyü-

lekezetnek. Nekem, mint római katolikusnak, először kicsit furcsa volt az evangélikus isten-

tisztelet, de hamar elnyerte tetszésemet. Szokatlan volt, hogy nem igazán kellett az ülőhe-

lyért tolongani (szerintem a jelenlévők jó része a kollégium diákjai közül került ki), de en-

nek ellenére egy meghitt istentiszteletnek lehettem részese. A keresztelésen a gyerekek ara-

nyosak voltak. 

Jó volt e hosszú hét után ismét belépni a házunk ajtaján. 

Rebák Tibor   

Krúdy Gyula Gimnázium 9/A 

 

ANYAKÖNYVI HÍREK 

 
Keresztelések: „Bizony az ÚR ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom.” 

 

Markovics Marcell, Kertész Anita, Királyfalvi Hunor, Gábori Isaac, Bagics 

Balázs, Nádasi Ibolya Tünde. 

 

 

Elhunytak:  „Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg…” 

Vancsisin Tamás (30), Bogár László (80), Ambrusz András (83), Barzó Mi-

hályné Gyöngyösi Julianna (69), Varga József (81), Balázs Andrásné Harman 

Zsuzsanna (77), Kazár Mihályné Bogár Julianna (58), Fazekas Lászlóné 

Szentgyörgyvölgyi Domján Aranka (95). 
 

HÍREK 
 

2004. október 24-én az egyházközség közgyűlése Demcsákné 
Balczó Ildikó testvérünket az egyházközség felügyelői tisztségére 

megválasztotta. Életére, családjára, további szolgálatára Urunk gaz-
dag áldását kérjük.  
 

November 29-december 3-áig, hétfőtől-péntekig esténként 17 órától ádventi sorozatot tar-

tunk a gyülekezeti teremben. Igét hirdet SZTANKÓ GYÖNGYI lelkész. 

2004. december 11-én 1000 – 1500 óráig a Kistemplomban (Széna tér) ádventi csendesnapot 

tartunk. Igehirdetéssel szolgál SZTOJANOVICS ANDRÁS a budai Sarepta 

Otthon lelkésze. A körzet konfirmandusai is bemutatkoznak ezen a napon. 

Mindenkit szeretettel hívunk és várunk. 

2004. december 19-én – ádvent negyedik vasárnapján 1530-kor az evangélikus általános is-

kola dísztermébe a gyermekek és fiatalok karácsonyi műsorára várjuk a gyü-

lekezet tagjait 
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- Új kezdeményezés tanúi lehettek mindazok, akik november 21én ÖRÖKÉLET vasár-

napján a nagytemplomi főistentiszteleten vettek részt. Erre az alkalomra levélben nyertek 

meghívást mindazok, akik az elmúlt egyházi esztendőben veszítették el hozzátartozóikat. Az 

istentiszteleten két fiú és két leány olvasta fel –elhalálozásuk sorrendjében- az elhunytak ne-

veit és életkorukat. 

Labossa Péter igazgató-lelkész igehirdetése, az elhangzott imádságok, a fiatalok éneke és 

a gyülekezeti énekek mind az örök éltről szóltak és vallottak arról a Jézus Krisztusról, aki 

egyedül mondhatta el, hogy „Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha 

meghal is él…” 
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Az Ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert: Ő jött el a világba.”  
(Jn 1,9) 

MEGHÍVÓ 
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk a 

2004. december 19-én – vasárnap – 1530-kor tartandó 
 

KARÁCSONYI ÜNNEPSÉGRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

az Evangélikus Általános Iskola dísztermébe, 
melyen a gyermek - bibliakör és az ifjúság tagjainak szolgálatát tekintheti meg a gyülekezet. 

Az ünnepség után vendégeinket szeretetvendégségre hívjuk és várjuk. 
Sütemény és gyümölcsadományt köszönettel elfogadunk 

A gyermek - bibliakör és az ifjúság vezetői 
 

 
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: december 24-e. 

Lapzárta: december 8. 

 

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, Závodny Éva 

Felelős szerkesztők: Demcsákné Balczó Ildikó, Labossa Péter 

Kiadja: a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség 

E-mail: nyiregyhazi.hirmondo@lutheran.hu 

Megjelenik havonta 

Készült: Jedlik Kiadó nyomdájában 1200 pld.-ban. 

mailto:nyiregyhazi.hirmondo@lutheran.hu

