
 
 

 

 
 

 

U r a m ,  k ö s z ö n ö m  
 

Az év igéjének olvasásakor ez volt első gon-

dolatom: Uram, köszönöm. És akárhányszor vetet-

tem pillantásomat az Útmutató könyvjelzőjére: 

„Könyörögtem érted, hogy el ne fogyatkozzék a 

hited”, mindig megtelik a szívem hálával, mert 

nagy bátorítás, nagy vigasztalás van ebben a jézusi 

ígéretben. Ezt az Úr Péternek mondta, de ma szól 

nekem is és mindnyájunknak, akik olvassuk Útmu-

tatónkban és a kis könyvjelzőn a fenti szavakat. 

Leperegtek előttem Péter apostol életének 

eseményei, elgondolkodtam azon, milyen lehetett a nagy apostol élete mielőtt az Úr 

Jézust megismerte. Bár nincs erről a Szentírás alapján ismeretünk, de feltételezhető, 

hogy istenfélő ember volt. Volt ószövetségi igeismerete. Egyszerre kemény férfias-

ság és érzékeny lelkület jellemezhette. Szakmáját jól ismerő ember, aki a csodálatos 

halfogás előtt már olyannak ismeri az Úr Jézust, akiről tudja, hatalma fölötte áll az 

ő szakmai tudásának. Engedelmeskedik Jézusnak, amikor felszólítására mondja: 

„De a te szavadra kivetem a hálót”. 

Megtörténik a csoda, a hálók szakadoznak. A hajók megtelnek hallal, minden 

hitbeli elképzelését is felülmúlja ez a csoda. Leroskad Jézus előtt, felismeri szívé-

ben, lelkében a szentet és mondja: „Menj el tőlem Uram, én bűnös ember vagyok”. 

Jézus azonban megtartja maga mellett, ember halásszá teszi, és ő újra engedelmes-

kedik és követi Jézust. Aztán a Krisztus követés éveiben tanulja az apostoli hivatást. 

Átél nagyszerű órákat Jézus mellett, látja az Úr hatalmát a természet erői felett. Át-
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éli, hogy Jézus hatalma által a tanítványok is nagyszerű dolgokat tehetnek, szavukra 

még az ördögök is engedelmeskednek.  

Ugyanakkor vannak kudarcai, részt vesz abban a versengésben, tanítványtársa-

ival, amely eldöntené ki közülük a legnagyobb. Magabiztosságában, önhittségében 

úgy gondolja, hogy hite rendíthetetlenül megáll szenvedések és kísértések között. 

Ezt követően hangzanak el Jézus szavai: „Simon, Simon, íme, a Sátán kikért titeket, 

hogy megrostáljon, mint a búzát, de én könyörögtem érted, hogy el ne fogyatkozzék 

a hited”. Jézus pontosan tudja, hogy a tanítvány hite nélküle erőtlen. Péter önmagá-

ba vetett hitének hősies mozdulata, amikor levágja a főpap szolgájának a fülét, 

meggondolatlanságot tükröz. Tette arra ad lehetőséget, hogy Jézus világossá tegye: 

az evangélium ügyét nem fegyverekre bízza. Az Úr Jézus elfogatása után Péterben a 

kíváncsiság és félelem vegyül, amikor a főpap udvarába megy. Várja, mit döntenek 

Jézusról. De, amikor szembesítik tanítványi voltával, azt is letagadja, hogy egyálta-

lán ismerte volna őt. 

Aztán újra a győztes Pétert látom, mert amikor megszólal a kakas, visszaemlé-

kezik Jézus szavára, aki előre jelezte ezt a Krisztus tagadást. Keservesen sír, rásza-

kadnak bűnei. A bűnbánat mindig győzelem a tanítvány életében. Az apostol életé-

ben még ezután is a bizonytalankodások sora következik. Még Jézus kereszthalála, 

temetése, de feltámadása után is. Talán még azt sem lehet mondani, hogy pünkösd 

után mindig minden rendben lett volna szívében és gondolataiban. Nem mindig lát-

ta világosan, hogy a Krisztusban kapott új szövetségnek nem külsőségekben kell 

megmutatkoznia, hanem a szív megújulásában. 

Azért írtam le a fentieket, mert szeretem Pétert, a botladozó tanítványt. Szere-

tem Pétert, aki Jézus kérdéseire: Szeretsz-e engem? - alázatos feleletet ad: én csak 

emberi korlátozott lehetőségeim szerint tudlak szeretni. De ha Péterben ennyi bi-

zonytalanság és fogyatékosság van, akkor mégis mi az, ami igazán naggyá teszi? A 

megfeszített és feltámadott Krisztus ereje. Mártírhalált vállaló hitének alapja pedig 

a megváltó Jézus Krisztus imája: „Én könyörögtem érted, hogy el ne fogyatkozzék a 

hited.” 

Szeretem az Úr Jézust, emberi korlátaim között botladozva követem, és ha van 

valami áldás életemen és munkámon, az a bennem munkálkodó erő, a megfeszíte-

tett és feltámadott Krisztus ereje. Nem tudnék kitartani mellette, nélküle. Ezért ké-

rem újra és újra: „Uram értem is járj közben az Atyánál, hogy el ne fogyatkozzék a 

hitem.” 

 

S mivel igéje engem is bátorít, ezért mondom: Uram, köszönöm. 
Bozorády Zoltán 
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A 2005. év első „hírmondója”: Labossa Péter Mihály 
 

Év eleji beszélgetés gyülekezetünk igazgató lelkészével 

 

 

Az immár tizennegyedik évfolyamába 

lépő Nyíregyházi Hírmondó első számában a 

szerkesztőség az évkezdő „hírmondásra” 

gyülekezetünk lelkészi vezetőjét kérte fel. A 

teljesség igénye nélkül, a következő hét kér-

désre várják olvasóink igazgató lelkész úr 

személyes válaszait és közérdekű informáci-

óit: 

– Mindenekelőtt kérem, fogadja ez-

úton is gyülekezetünk tagjainak szívből 

jövő jókívánságait, harmadik gyermekük 

megszületése alkalmából: Jó erőt és 

egészséget kívánunk az édesanyának és 

kisleányának. Az Úristen gazdag áldása 

kísérje Anna Gréte életét! Nagytiszteletű 

úr, belakták-e már a néhány hónapja fel-

szentelt, felújított parókiát? Az öttagúvá 

nőtt család hogy érzi magát az új környe-

zetben? 

– Ezúton is szeretném megköszönni a 

testvérek imádságos szeretetét, mellyel hor-

dozták és hordozzák családunk életét; Anna 

Gréte érkezésénél is megtapasztalhattuk az 

imádságokon keresztül az Úr erejét, gondos-

kodását. Nagyon örülünk az átköltözés lehe-

tőségéért az Eötvös u. 2-be. A szép, világos, 

tágas lakásban különösen nagy öröm szá-

momra, hogy ki tudtunk alakítani egy dol-

gozószobát, ahol nyugodtan tudok készülni a 

szolgálatokra. 

– Újévi igehirdetésében sok, „prog-

rambeszédnek” is tekinthető célkitűzésről 

hallhattunk. Azok számára is, akik nem 

voltak jelen, kérem, hogy foglalja össze 

legfontosabb újévi gondolatait! 

– Az újévi igehirdetési alapige Mt 

7,24-27 volt: „Aki tehát hallja tőlem ezeket 

a beszédeket, és cselekszi, hasonló lesz az 

okos emberhez, aki kősziklára építette a há-

zát. És ömlött a zápor és jöttek az árvizek, 

feltámadtak a szelek, és nekidőltek annak a 

háznak, de nem omlott össze, mert kősziklá-

ra volt alapozva. Aki pedig hallja tőlem eze-

ket a beszédeket, de nem cselekszi, hasonló 

lesz a bolond emberhez, aki fövenyre építette 

a házát. És ömlött a zápor és jöttek az árvi-

zek, feltámadtak a szelek, és beleütköztek 

abba a házba; az összeomlott, és teljesen 

elpusztult.” Az 1 Kor 3,11-ben olvashatjuk: 

„Mert más fundamentumot, senki nem vethet 

azon kívül, amely vettetett, amely a Jézus 

Krisztus!”   

Csak Jézusra lehet építeni, alapozni. 

Más alap nem lehet? Olyan nagy baj az, ha 

más az alap?  

Az ige alapján felelhetek ezekre a kér-

désekre: lehet, sajnos lehet Jézuson kívül 

másra is alapozni az életünket. Jézus ebben a 

példázatban két házat hasonlít össze, az 

egyik kősziklára épült, a másik csak úgy a 

homokra. Még Jézus sem tagadja, hogy lehet 

építkezni tőle függetlenül is. Lehet nagyob-

bat, szebbet építeni, mint amilyen az igazi 

alapra épült. Akit a külsőség rabul ejt, az 

még lelkesedik is ezért. Csakhogy Jézus azt 

mondja, hogy el fog jönni a végső ítélet nap-

ja mind a két épületre. Akármilyen fantasz-

tikusnak, szépnek is tűnik valakinek az élet-

útja, életének az épülete, ha nem Jézusra 

alapozta – össze fog dőlni, el fog pusztulni.  

Akkor hát mit tegyünk? Jézus ebben 

szeretne eligazítani, felállít egy szabályt: a 

jövendő végítélet felől nézd a jelent, ne for-

dítva. Ha ez ilyen egyszerű, akkor miért épí-

tenek oly sokan mégis homokra?  

Erre két válasz lehetséges. Az egyik az, 

hogy a lelki élet területén mindenre vevők 

vagyunk, nem vizsgálódunk. Ha ténylegesen 
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házat veszünk, vagy építünk, gondosan eljá-

runk, de a lelki élet terén nem vagyunk gon-

dosak. Földi dolgokban alaposak vagyunk, 

de a lelki ügyekben felszínesek. A vallási 

élet területén bármit megveszünk és beve-

szünk, az igével ellentétes dolgokat is. Bár-

mit elfogadunk, átveszünk, de a bibliai ala-

pokat nem vizsgáljuk. Hagyományokban 

élünk – azokra alapozunk – az ige helyett. 

Beleszülettünk a vallásba, egyházba és az 

sem tűnik fel, ha ez a gyakorlat már régen 

eltért az igétől. Nem vizsgálódunk, csak épí-

teni akarunk. A homokra épített szokásokat 

műveljük sok esetben a családban és a gyü-

lekezetben – csak azért mert „így szoktuk”, 

az „ősök” is így csinálták, de hogy mindez 

hova vezet, mi a cél az mellékes, lehet hogy 

az életünk, közösségeink élete a kárhozat 

felé tart. 

A másik oka az alap nélküli, Jézus nél-

küli építkezésnek, hogy mindez munkát je-

lent. Lukács a párhuzamos helyen azt írja, 

hogy az okos ember mélyre hatol az alap 

végett. Jézust megtalálni, igéjét kutatni 

munkát jelent. Századunk emberének jel-

lemzője, hogy irtózik a lelki munkától. Sze-

retünk mindent készen kapni ebben a rohanó 

világban, nem érünk rá a lelki dolgokra. 

„Nincs itt idő töprengeni!”– s így épülnek 

fel az alap nélküli életek és sorra tönkre is 

mennek. Az alap nélküli építkezéshez is erő-

feszítés, energia kell. Nem tagadom a mun-

kát, áldozatkészséget sem. Csakhogy Jézus 

nélkül hiábavaló. 

Elhisszük, hogy a Jézus nélküli élet hi-

ábavaló?  

Szükséges erről is szólni, mert ma egy-

re inkább a biztos alap nélküli életeket ma-

gasztaljuk, részesítjük elismerésben. Haba-

kuk 2,13-ban olvashatjuk: „A népek a tűznek 

építenek, és a nemzetek a hiábavalóságnak 

fáradoznak.”. Senki sem tagadja a munkát, a 

fáradságot. Hiábavalóságon fáradnak, van 

munka, építés, de minden vesződség hiába-

való. Mit jelent ez? Pl. az Európai Unió, mi-

vel nem Jézusra épít, hiábavaló. Van erőfe-

szítés, óriási pénzek, energiák, kampányok, 

de Jézus nélkül kudarcra van ítélve.  

Jézus ezzel az igével zárja a hegyi be-

szédet, ítéletes képpel. Elmondja Jézus, 

hogy hiába „Uram, Uram”-ozunk, ha nem 

azt tesszük, amit ő mond – hiába a látszat 

életünk minden szépsége – alap nélküli az 

életünk és nem fog megmaradni. Nem elég 

csak hallgatni, olvasni, tudni Jézus tanítását, 

ha nem engedelmeskedünk, nem élünk asze-

rint, hiába építünk, teszünk bármit is nem 

fog megmaradni. S ebből fakad a tanítás. 

Amiben engedelmeskedni lehet, abban en-

gedelmeskedni kell Istennek, különben min-

den össze fog omlani életünkben. Hiába 

akarjuk, hogy ne omoljon össze, össze fog! 

Igaz ez személyes és gyülekezeti életünkre 

is.  

Miért ez a sokkoló kép előttünk az újév 

küszöbén? Miért nem zárja Jézus a hegyi 

beszédet „happy end”-del, kedves biztatás-

sal? Mert Jézus változást szeretne életünk-

ben. Nem akarja vesztünket. Az emberiség 

jövőjét illetően a Jelenések könyvében egy 

nagy földi összeomlásról olvashatunk. Az új 

ég és új föld, új Jeruzsálem csak azoké lesz, 

akik Jézusra, mint kősziklára építették az 

életüket, az emberiség összes többi részének 

történelme ítélettel, pusztulással zárul. 

Jézus int, figyelmeztet, hogy ne nélküle 

éljünk, tervezzünk, munkálkodjunk, mert 

nélküle minden igyekezet hiábavaló, értékte-

len. 

Szeretnék minden gyülekezeti tagot, 

munkatársat, presbitert igei együttgondolko-

dásra hívni. Mi az, ami nem Jézusra épült, 

épül gyülekezetünkben és személyes éle-

tünkben. Azért imádkozom, hogy tudjunk 

egyedül Jézusra építeni, és tudjuk elhagyni 

mindazt, ami nem igei, nem jézusi. Ő adjon 

ehhez számunkra világosságot és a változta-

táshoz bátorságot, erőt. 
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– A 2005. éves Gyülekezeti Munka-

terv – beszélgetésünk idején – még nem 

került a presbitérium elé megtárgyalásra. 

Előzetesként megosztaná olvasóinkkal 

ennek néhány közérdeklődésre is számot 

tartó elemét? 

– A munkaterv két részből fog állni. 

Az első rész egy elvi alapvetés, a második 

rész a tervezett alkalmak terminus szerinti 

felsorolása. Kikerülhetetlenül fontos kérdés 

gyülekezetünk helyzete; helyzetünk felmé-

réséből adódhatnak a célok, feladatok az el-

következő években. Ezt a diagnózist, melyet 

ki kell mondanunk, nem egyszerű felállítani 

és nem is megy máról holnapra. Isten és 

egymás előtti őszinteségre van ehhez szük-

ség és sok-sok közös és egyéni imádságra. 

Ki kell mondani végre bajainkat, de 

nem szabad figyelmen kívül hagyni azt, ami 

jól működik. A társadalomtudományban is-

mert a fogyasztói és a termelői társadalom 

fogalma. A gyülekezet mutatói kifejezik, 

hogy fogyasztói gyülekezet vagyunk. A lel-

kész termel egyedül: elkészíti és elmondja a 

prédikációt. A gyülekezet meghallgatja – 

elfogyasztja – azt, de nem adja tovább. Az 

igehirdetés nem folyóvá dagadó forrás, ha-

nem sivatagban elenyésző patak. A fogyasz-

tói gyülekezetben nincs építő feladata a 

presbitériumnak, ezért a presbitérium is te-

kintélyét veszti és elértéktelenedik. Így indul 

be a presbitérium és a gyülekezet lélektani 

ördögkereke. Jól képzett és megszervezett 

presbitériumra van szükség és sok-sok segí-

tőre, hogy termelői gyülekezet legyünk, 

amely nemcsak hallgatja, hanem tovább is 

viszi az igét, az evangélium kisugárzik a 

templomból, és széles sávon eléri a híveket. 

Ahhoz, hogy egy sínen álló tehervagont 

megtoljanak, mozgásba hozzanak a munká-

sok, nagy erőkifejtés szükséges. De amikor a 

vagon már jól halad, akkor azt már sokkal 

könnyebb mozgásban tartani. Ilyen a gyüle-

kezeti élet, az angyalkerék beindulása is, 

mely nem egy-két napos folyamat. Az ala-

pokig kell visszamennünk. A fogyasztói 

gyülekezet alvó gyülekezet. Lehet, hogy 

olyan mélyen elaludt, talán már haldoklik, 

vagy éppen kómában van, mint a gázmérge-

zéses beteg, akinek nincs, aki kitárja szobája 

ablakát, hogy beengedje a friss levegőt. Az 

alvó gyülekezetnek ébredésre van szüksége. 

„Ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, 

és felragyog neked a Krisztus.” – írja Pál az 

efezusiaknak (Ef 5,14). De hogyan menjen 

végbe ez az ébredés? A gyülekezet ébreszté-

sének szolgálatát a lelkészekkel karöltve egy 

felébredt, öntudatra jutott, gyülekezeti mun-

kára felkészített presbitérium szolgálja.   

– A képviselőtestületi és presbiteri 

tagok, tehát a gyülekezet tisztségviselői-

nek lelki gondozásával kapcsolatosan mi-

lyen elképzelései vannak, hiszen ők pél-

daképei kell, hogy legyenek a gyülekezet-

nek, minden tekintetben? 

–A gyülekezetépítés szempontjából öt-

féle presbitériumról beszélhetünk: 1.) A 

presbitérium tagjai sem templomba, sem 

gyűlésekre nem járnak. Ez a teljes bénaság 

kora. Halott presbitérium. 2.) A gyűléseken 

többnyire ott vannak, azokon határozatokat 

hoznak. Adminisztratív presbitérium. 3.) A 

presbiterek templomba és gyűlésekre járnak, 

határozatokat hoznak. Templomjáró presbi-

térium. 4.) A presbitérium önkéntes munká-

val segít az építkezésben, javításokban, az 

egyházfenntartói járulék összegyűjtésében, 

általában az anyagi kérdésekben is. Dolgozó 

presbitérium. 5.) A jól képzett presbitérium 

a lelkész irányításával segít a gyülekezet 

szervezésében, és az ide kapcsolódó lelki 

gondozói munkában is. Teljes értékű presbi-

térium. 

A teljes értékű presbitériumnak kettős 

feladata van. Olyannak kell lennie, mint a 

hadseregben a vezérkarnak. Mindig tudják, 

hol kell védekezni, hol kell „támadni”. Ne-

kik legjobb a terepismeretük, ők készítik a 
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haditervet, felmérik az erőforrások haté-

konyságát, a tartalékok erejét, kijelölik a 

megvalósítandó célt. Szakemberek, akik ér-

tenek a dolgukhoz. Éppen ezért a presbitéri-

umot képezni kell. A presbitereknek tisztá-

ban kell lenniük az egyházi törvényekkel, 

jogaikkal, kötelességeikkel, a gyülekezet 

történetével, az alapvető hitbeli kérdésekkel. 

Nem szabad ettől megijedni, szükséges a 

presbitérium lelki arculatának formálása. A 

gyülekezet jövője múlik ezen. 

Egy másik kép szerint a presbitérium a 

gyülekezet idegrendszere. Az a szerepe, 

mint az idegszálaknak a testben, behálózzák 

az egész testet és segítségükkel az érrend-

szeren át a táplálék az egész testbe eljut. Az 

élet az idegszálak érző és irányító működé-

sétől függ. 

Csak néhány presbiteri feladatot sze-

retnék megemlíteni a sok közül. A gyüleke-

zet felderítése, feltérképezése, a családok 

összeírása, személyes megkeresése, a lelké-

szi látogatás előkészítése. Pasztorációs kö-

rök megszervezése, melyek lefedik a gyüle-

kezet egészét (nem csak presbiterek bevoná-

sával). Jól megszervezett körzeti munka. 

Hogy az előbb említettek ne csak elmé-

leti síkon maradjanak, márciustól szeretnék 

beindítani egy „Gyülekezetépítő Bibliaórát” 

presbiterek és minden szolgálatot vállaló 

testvér számára, amely alkalmakon a már 

említett képzés valósulna meg és lehetőség 

lenne a közös imádságra.  

– Egy szerteágazó, s nemcsak „pénz-

kérdés”: A múlt évi nevesített adományok 

alapján elkészült-e már a gyülekezeti vá-

lasztói névjegyzék? Hány család, illetve 

személy vállalta önként, hogy a névtelen 

persely- és egyéb adományok mellett, – 

megfogadva a presbitérium októbertől 

érvényes határozatát, – a havi nettó jöve-

delem legalább 1 %-át felajánlják egyház-

fenntartói hozzájárulás céljára? Tapasz-

talható-e kedvező irányú változás a gyü-

lekezet anyagi teherhordozása területén? 

Mikor leszünk önfenntartóak? 

– A választói névjegyzék elkészítése 

folyamatban van, ehhez a 2003. és 2004. 

évet vesszük alapul, minden nevesített ado-

mányt és egyházfenntartói járulék befizetőt 

alapul véve. Az így elkészült névsor a pres-

bitérium döntése alapján válik választói név-

jegyzékké. 2003-ban 1096-an, 2004-ben 

789-en vállaltak részt adományok vagy egy-

házfenntartói járulék befizetésével az egy-

házközség fenntartásában. A 2003. év ki-

emelkedőnek mondható, melyet a 250. jubi-

leum befolyásolt. Az előbb említett szám-

adatok nem tartalmazzák a stólát (temetési, 

esküvői díjat) befizetők, valamint a nagy-

templomi alapítványra adományozók szá-

mát. Amint a számok is mutatják nem ked-

vező irányú a változás a gyülekezet életé-

ben. Az önfenntartásról egyelőre szó sem 

lehet, hiszen óriási a működési költség, ilyen 

áldozatvállalás mellett ez is gondot jelent. 

Hiszem, hogy az anyagi kérdés elsősorban 

lelki kérdés. Az anyagi helyzetünk is mutat-

ja a megújulás szükségességét. A célok, 

munkamódszerek, az egész egyházközségi 

működés, egyházszervezeti kérdések átgon-

dolásán a jövőnk múlik. 

– A 2006. esztendő a választás, a 

tisztújítás éve lesz egész evangélikus egy-

házunkban. Püspöktől a presbiterig min-

den tisztségviselőt újra vagy újjá válasz-

tanak minden gyülekezetben, egyházme-

gyében és egyházkerületben, s országos 

szinten is. Erre a felelősségteljes munkára 

való eredményes felkészülés érdekében 

melyek az idei évre jutó gyülekezeti fel-

adatok? 

– A tisztségviselők választását az egy-

házban nem szimpátia, pártoskodás vagy 

egyes személyeknek való elkötelezettség 

alapján kellene gyakorolni. Nem valaki ellen 

kell választanunk, hanem Isten országának 

közöttünk való épülését kell szolgálnia egy-
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egy választásnak. S hogy Isten oldaláról 

nézve sikeres legyen egy választás, ahhoz a 

választók lelki vezetettsége szükséges. Sze-

mélyes imádság, imaközösségek, melyekben 

választók és választandók együtt kérik a 

bölcsességet, világosságot és várják, elfo-

gadják az Úr akaratát, vezetését. Ilyen alka-

lom lehet a „Gyülekezetépítő Bibliaóra” is. 

Azért könyörgök, hogy igei módon tudjunk 

választani, mert különben nem lehet az éle-

tünkön, közös munkánkon áldás. 

– Végül egy korántsem mellékes 

kérdés. Szerintem az evangelizáció és a 

misszió új és igen sok embert elérő eszkö-

ze lehet az internet. Mit tervez az elnök-

ség annak érdekében, hogy gyülekezetünk 

honlapja ezen túl rendszeresen frissítésre 

kerüljön? Gyülekezeti tagjaink jelezték, 

hogy a világ számos helyéről érkezik visz-

szajelzés. Például Kanadából is kérték, 

hogy frissítsük az oldalakat aktuális hí-

rekkel, valamint szívesen olvasnának ott 

bizonyságtételeket, igehirdetéseket is. Az 

én személyes „vízióm” pedig az, hogy hét-

főn már mindenki olvashatja a nagyvi-

lágban az előző vasárnap délelőtt a Nagy-

templomban elhangzott igehirdetés szö-

vegét! Beteljesülhet-e ez a „látomás” még 

az idén? Vagy a „citromdíjat” fogjuk el-

nyerni az evangélikus honlap-

szépségversenyen? 

– A „citromdíjra” természetesen nem 

pályázunk. Remélem, hogy mire a Hírmon-

dó megjelenik, honlapunk az aktuális hírek-

kel elérhető lesz minden internetező számá-

ra. Én is nagy lehetőséget látok az internetes 

munkában, de ehhez szükségesek elkötele-

zett szakemberek is, elsősorban önkéntes 

munkások. Ezúton is kérem a Hírmondó ol-

vasóit, ha valaki tud segíteni a honlap tech-

nikai háttér munkájában – hírek, igehirdeté-

sek, egyéb anyagok számítógépre vitelében 

vagy tartalmilag ötlete javaslata, kész anya-

ga van, – jelezze szándékát. 

– Köszönöm az őszinte beszélgetést 

és azt kérem, hogy ezek a tervek az Úr 

áldásával megvalósulhassanak a gyüleke-

zet valamennyi lelkésze, tisztségviselője és 

minden tagja közös fáradozása nyomán! 

Ehhez a legfontosabb segítséget 2005-ben 

is a magunkénak tudhatjuk, mert Jézus 

mindnyájunknak mondja: „Könyörögtem 

érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited.” (Lk 

22,32a) 

 

Garai András presbiter 
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„A Nyíregyházi Evangélikus Nagytemplomért” alapítvány  

2004. évi zárszámadása 
 

1 BEVÉTELEK 

1.1. Adomány banki átutalással 167.000  Ft 

1.2. Adomány pénztári befizetéssel 1.347.704  Ft 

1.3. Folyószámla kamata 16.668  Ft 

1.4. Lekötött betét kamata 118.379  Ft 

1.5. ÁFA visszatérítés 720.000  Ft 

1.6. SZJA 1 % 611.556  Ft 

 Összesen: 2.981.307 Ft 

2. KIADÁSOK 

2.1. Templomkapuk felújítása 2.000.000 Ft 

2.2. Templom küszöbök, kapuívek restaurálása 2.025.000Ft 

2.3. Oldallépcsők előlegfizetése 500.000 Ft 

2.4. Bankköltség 5.282 Ft 

2.5 Postaköltség 966 Ft 

2.6. Irodaszer, nyomtatvány 6.275 Ft 

2.7. Hirdetőtábla templomkerítésen 7.779 Ft 

2.8. Ev. Életben hirdetés 2.920 Ft 

 Összesen: 4.548.222 Ft 

ZÁRÓMÉRLEG 

Előző évi pénzeszközök összege: 3.381.165 Ft 

2004. évi bevételek + 2.981.307 Ft 

Összesen: 6.362.472 Ft 

2004. évi kiadások összege 4.548.222 Ft 

Pénzeszközök 2004. december 31-én 1.814.250 Ft 

Pénzeszközök megoszlása 

Készpénz 100.892 Ft 

Folyószámla 623.841 Ft 

Betét 1.089.517 Ft 

Összesen : 1.814.250 Ft 

Nyíregyháza, 2005. január 12. 

Összeállította: Demcsákné Balczó Ildikó 

a kuratórium elnöke 

 

K Ö S Z Ö N E T  N Y I L V Á N Í T Á S  

 

Isten áldását kérjük mindazok életére, akik a 2003. évi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlá-

sakor a „Nyíregyházi Evangélikus Nagytemplomért” alapítványra gondoltak. Az így kapott 

611.556 Ft-ot a nagytemplom kapuinak restaurálásához használtuk fel. 

Köszönettel: az alapítvány kuratóriuma. 
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A SZOLGÁLÓ NŐI KÖZÖSSÉG ELSŐ SZERETETVENDÉGSÉGE. „A múlt hónap 

közepén megalakult közösség január 9-ei bemutatkozó alkalmán a „Nők szolgálata a Bib-

liában és ma” címmel Balicza Iván budavári esperes helyettes tartott előadást. Az Evangé-

likus Általános Iskola dísztermében rendezett, testvéri légkörben zajló szeretetvendégség 

végén –záróáhítatában Bozorády Zoltán püspök helyettes a heti ige alapján hirdette: 

”Akiket pedig Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai.” (G.A.) 
 

Gondolataim a szeretetvendégség után 
 

Régóta égett bennem a vágy, hogy megtaláljam gyülekezetemben az Istentől nekem rendelt 

szolgálatot, melyet szívvel-lélekkel végezhetek, az Ő dicsőségére. 

Sokszor éreztem azt, hogy a különböző alkalmakon azért veszek részt, mert én akarok 

kapni valamit Istentől. Tudom, hogy ez nincs jól és nem szolgál javamra. 

Ezért örültem nagyon, amikor a Hírmondó múlt évi novemberi számában olvastam a 

cikket a Szolgáló Női Közösség megalakulásáról, mert bíztam abban, hogy most elkezdődött 

valami egyházközségünkben, amire vártam. 

Meg vagyok győződve, hogy nem mindegy mivel töltjük ki életünket. Az emberi élet 

célja az, hogy az alatt a néhány évtized alatt, amit Istentől kapunk, beteljünk az élettel: Jézus 

Krisztussal. Ehhez hozzátartozik az is, hogy segítünk embertársainkon, az arra rászorulókon. 

Mindezt végiggondolva, imádságban kértem Istent, hogy vezessen bölcsességével, mi-

lyen szolgálatba kapcsolódjak be? Így kaptam azt az útmutatást, hogy az idősek, betegek 

otthoni látogatásából vegyem ki részemet. 

Istentiszteletre és bibliaórára a Széna téri kistemplomba járok, ahol a kisebb létszámú 

gyülekezet miatt nagyobb lehetőség van egymás megismerésére, gondjaink megbeszélésére. 

Az az elképzelésünk, hogy magnetofont vásárolunk az igehirdetések rögzítése céljából, és a 

hangfelvételeket a látogatás során elvisszük beteg testvéreinknek, akik nem tudnak részt 

venni a gyülekezeti alkalmakon. 

Könyörögjünk azért, hogy Isten adjon nekünk elszántságot, hűséget, hogy a bibliai – 

szolgáló - asszonyok példáját minél többen követhessük életünkben. 

Takács Árpádné 
 

Meghívó 
A Nyíregyházi Evangélikus Szolgáló Női Közösség szervezésében február 13-án, vasárnap dél-
után ½ 4 órakor szeretetvendégséget rendezünk. Az alkalom házigazdája Bozorády Zoltánné 
lelkész lesz, aki a záró áhítatot, egyben az esti istentiszteletet ezen a helyszínen tartja. 
Vendégünk Bálint Éva tanárnő, az ÉLIM volt vezetője lesz, aki „Izráel bírája, Debóra” c. elő-
adással szolgál közöttünk. A délután folyamán lehetőség lesz tea melletti beszélgetésre, ismerke-
désre. Erre az alkalomra minden közösségre, igére vágyó testvért nagy szeretettel hívunk és vá-
runk.  
A helyszín: az Evangélikus Általános Iskola díszterme (nagytemplommal szemben). 

Rendezőség 
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EGY BARÁTSÁG KEZDETE 
 

A közelmúltban a nyíregyházi Luther Márton Kollégium énekkara és tanárainak egy 

csoportja első ízben látogatott el a nemrég újjászületett magyar tannyelvű Ungvári Drugeth 

Gimnáziumba. 

Kovács Péter, a Drugeth Gimnázium igazgatója, a „Szebb jövőt!” régi drugethes kö-

szöntéssel üdvözölte a vendégeket és röviden ismertette a kollégium történetét. 

Hogy miként esett a nyíregyháziak választása a Drugeth Gimnáziumra, erre a kérdésre Mar-

tinovszky István, a Luther Márton Kollégium igazgatója, a következőket válaszolta: 

„A Nyíregyházi Önkormányzat a testvérvárosi kapcsolatok fejlesztése céljából pályázatot írt 

ki, melynek lényege, hogy városunk fedezi az útiköltségét annak a helyi tanintézetnek, ame-

lyik szeretné felvenni a kapcsolatot egy testvérvárosi tanintézménnyel. A Drugeth Gimnázi-

umról a kollégiumunk egyik diákjától hallottunk, aki maga is ungvári, és jelenleg az Evan-

gélikus Kossuth Lajos Gimnázium tanulója. Majd nevelőtanárunk, Cserepányáné Fábián El-

la, aki szintén kárpátaljai, felvette a kapcsolatot Kovács Péter igazgatóval. Nagyon szeret-

nénk egy hosszú távú baráti kapcsolatot kialakítani a kárpátaljai gimnáziummal.” 

 

A rövid, kötetlen ismerkedést követően a nyíregyházi énekkar bemutatkozott, melynek 

vezetője a Luther kollégium idén érettségizett diákja, Cserepánya Miroszláv. Evangélikus 

egyházi énekek, megzenésített versek, korálok, gregoriánok, népdalok hangzottak el, de volt 

harsona játék is, igazán színvonalas előadásban. 

Mint azt Cserepányáné Fábián Ella nevelőtanártól megtudtuk, a kollégiumban hetente 

kétszer van énektanulás. Ennek alapján jött létre három évvel ezelőtt az úgynevezett kiskó-

rus, mely egyre bővül. Még a végzős diákok közül is többen visszajárnak ide énekelni. 

Büszkék rá, hogy tavaly az országos evangélikus kórustalálkozón különdíjat nyertek. 

A jelenlévők nagy meglepetésére az is kiderült, hogy a nyíregyházi kollégium igazgató-

ja nemcsak nagy zenerajongó, hanem elismert tárogatóművész is. Az ő előadásában Rá-

kóczi-nótákat és egyházi énekeket hallhatott ungvári közönségünk. 

 

Kovács Péter, a Drugeth Gimnázium igazgatója is nagy elismeréssel szólt az énekkar fellé-

péséről és hozzátette: 

 

„Én is nagyon remélem, hogy a két intézet kapcsolatában ez a mai találkozás 

egy hosszabb folyamat kezdetét jelenti. Gimnáziumunkban Ivaskovics József 

vezetésével elkezdődtek a zenei foglalkozások, egyelőre fakultatív formában, 

heti egy alkalommal. Bízom benne, hogy hamarosan mi is hasonlóan színvona-

las előadással tudunk nyíregyházi barátaink elé lépni.” 

Varga Márta 
a Kárpáti Igaz Szó munkatársa cikke alapján 



11 Hírmondó 2005. január-február 
   

 

Filmajánlat minden nyíregyházi evangélikusnak Az előadás csak a Kölyökvárban 

látható! 
 

LUTHER  
 – aki megváltoztatta a világot! 

 

A film forgatókönyve Guido Dieckmann: Luther 

című regénye alapján készült. A könyv megjelenése 

magyar fordításban a film hazai bemutatója (2005. 

január 27 - e) után várható. A főszerepet Joseph Fi-

ennes játssza. Minden további ajánlat helyett, három 

lelkész véleményét idézzük a film prospektusáról:  

 

Vallás a moziban? – Merészségnek hangzik. 

Alexander Thies producer azonban vállalta a kocká-

zatot. Sikerrel. „Luther” mindazt az igényt kielégíti, 

amit egy sikerfilm nyújthat. (Bernd Merz lelkész) 

 

Az izgalmas történelmi filmnek szánt alkotás 

egyszerre hat az erőteljes képi világgal és a jól meg-

írt dialógusokkal. A forgatókönyv megírását valósá-

gos teológiai műhelymunka előzte meg. Ennek ered-

ményeképpen egyházilag is hiteles Luther-portré raj-

zolódik ki. (Fabiny Tamás evangélikus lelkész, újság-

író) 

 

Napjainkban is aktuális, továbbgondolásra érdemes kérdéseket, témákat vet föl, hogy a 

valódi keresztény hitre milyen nagy igény volt már akkor is az emberek nagy tömegeiben. 

Nem csak történelem: ma is aktuális. (Ruff Tibor, lelkész) 

 

Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy a filmet Nyíregyházán csak két napig, és csak a 

Kölyökvárban, a Gyermekközösségek Házában (Dózsa György út 25.) vetítik: 2005. február 

17-én csütörtökön, és 18-án pénteken, 18 és 20 órai kezdettel. A film megtekintését minden 

evangélikus hittestvérünknek (a diákoknak különösen is) szeretettel ajánljuk! Reformáto-

runk életének egyik sorsdöntő szakaszát ismerhetjük meg hiteles tolmácsolásban. 

G. A. 

FIGYELEM! 

 

Február 18-án pénteken délután 4 órakor a fenti helyszínen, a MONTÁZS moziban 

gyülekezetünk tagjai részére vetítik a filmet. Kérjük, hogy aki szeretné megtekinteni az 

előadást, a jegy árával együtt (300 Ft.) mielőbb jelentkezzen a lelkészi hivatalban. 
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    KÖNYVEKRŐL    

 

Stormie Omartian: 

AZ IMÁDKOZÓ SZÜLŐ HATALMA 

 

„Gyermekeink nevelésében mindnyájan a legjobbat igyekszünk nyújtani. Minden élet-

kor és minden új életszakasz eddig ismeretlen kihívásokat hoz magával (…)  

Nem kell, hogy a változások szele ide-oda dobáljon bennünket. Nem kell vakszerencsé-

re bíznunk gyermekeink sorsát! Nem kell aggodalomban élnünk amiatt, hogy mit hoz a hol-

nap, milyen veszélyek leselkednek fiataljainkra. 

Gyermekeinknek életük minden egyes szakaszában szüksége van imádságainkra. Soha 

nem túl korai, soha nem túl késő hozzáfogni! Ne próbáljunk mindent magunk megoldani, 

inkább forduljunk segítségért mennyei Atyánkhoz!” (részlet a szerzőtől) 

ár: 900.-Ft. 

*     *     * 

Eckart zur Nieden: 

VÉDJÜK MEG A MALMOT! 

 

Amióta Fellinger apó vonakodik eladni az öreg malmot bizonyos üzletembereknek, ti-

tokzatos dolgok történnek körülötte. 

A kutyáját megmérgezik, házának ablakait betörik, telefonvezetékét pedig elvágják. 

Uwét és a „detektíveket” szintén belerángatják ebbe a csúnya ügybe, míg végül a fiúk 

elhatározzák, hogy együtt megvédik Fellinger apót és az öreg malmot a bűnözőktől. 

Ifjúsági regény, konfirmandusok megajándékozására is ajánljuk. 

 

Evangéliumi Kiadó, 2004. ár: 600.-Ft. 

 

Mindkét könyv kapható a nagytemplomban, könyvterjesztőnknél sok más értékes kiad-

vánnyal együtt. 
 

 

Helyesbítés! 

 

A Hírmondó 2004. decemberi számában helytelenül jelent meg, hogy Ungár Aladár 

református lelkész volt. 

A helyes szöveg: Ungár Aladár evangélizátor, prédikátor. 

Az említett tény nem képezte az előadás részét, csupán a hallgatóság körében el-

hangzott futó megjegyzés alapján került be a cikkbe. (a szerk.) 
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ANYAKÖNYVI HÍREK 

 

Házasságkötések: ”…Amit tehát az Isten egybekötött, ember el ne válassza.” 

Majoros József és Miholecz Ildikó 
 

 

 

 

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

 

Török Bianka, Balázs Dávid, Varga Szabolcs, Barta Timea, Gincsai Amanda, 

Hibján Máté, Salamon Nándor László, Varga Petra, Polyák Andor László, 

Ilyés Ádám, Varga Gergő, Jónai Mihály, Botos Bence, Biri Martin Dominik, 

Csordás Dorina Mariann, Szeder Zsanett, Veréb Máté, Farkas Kira Hanga, 

Schmidt Fanni Enikő, Szamosi Máté. 
 

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

 

Magna Istvánné Kerekréti Zsuzsanna (83), Váradi Józsefné Török Ilona (81), 

Hulyok Mihály (50), Bogár Sándor (90), Gerber János (80), Márföldi Ilona 

(81), id. Ferencz József (71), Szilágyi Mihályné Gincsai Ilona (71), Fodor 

Andrásné Szalai Julianna (83), Dolgos István (72), Antal Katalin Erzsébet 

(50), Andrikovics István (78), Simkó Mihályné Gyebrószki Mária (74), Földi 

János (70), Daneluszki Mihály (52), Bogár Józsefné Török Ilona (81), Both 

Istvánné Drenyószki Julianna (85), Soltész Istánné Varga Magdolna (65). 
 

 
Gyülekezetünk 2004. évi statisztikai adatai 

 

Isten iránti hálával számolunk be a testvéreknek gyülekezetünk mögöttünk levő 
esztendejéről a statisztikai adatok tükrében. A számok mögött azonban figyeljünk 
azokra az emberekre, akik vígasztalásra szorultak, vagy örömüket hozták az Úr színe 
elé, és tekintsünk Jézus Krisztusra, akinek szava minden felsorolt alkalmon szólt hoz-
zánk. 
 

Megkereszteltünk: 114 gyermeket, 65 fiút és 49 lányt valamint 8 felnőttet, ez 10 fővel 
kevesebb, mint 2003-ban. 

Konfirmáltunk: 77 gyermeket, 39 fiút, 38 leányt, és 13 felnőttet, 16 fővel kevesebbet, 
mint 2003-ban. 

Házasságot kötött: 57 jegyespár, 10 tiszta evangélikus, 36 vegyes, 11 másvallású pár. 
11-el kevesebb, mint az előző évben. 

Eltemettük: 156 testvérünket -85 férfit és 71 nőt- 11 fővel kevesebbet, mint az előző 
évben. 

Összeállította: Horváth Csabáné 
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Kérjük testvéreinket, adójuk 1 % -ával támogassák az evangélikus egy-

házat és intézményeit 

A Magyarországi Evangélikus Egyház technikai száma: 

0035 

A másik 1 % a következő alapítványainkra adható: 

A „Nyíregyházi Evangélikus Nagytemplomért” 

alapítvány, mely templomunk felújítását szolgálja 

Adószám: 18801703 -1 -15 

Az Evangélikus Általános Iskola alapítványa: „Szülők a gyermekeinkért” 

Adószám: 18790256 -1 -15 

A „Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnáziumért” 

Adószám: 18796104 -1 -15 

„A Luther Márton Kollégium Tanulóiért” alapítvány 

Adószám: 18803640 - 1-15 
 

 

 

HISZEK… 
 

Hiszek, segíts a hitetlenségemen! 

Hiszek, ha mindez oly érthetetlen is, 

Hiszem, hogy értem haltál a kereszten. 

Segíts a hitben, kérlek, segíts! 

Hiszek Benned, Te vagy az én Uram! 

Hiszek a hit, szeretet erejében, 

Hiszem, éltemen a Te áldó kezed van. 

Hiszem Istenem, csak jót akarsz nekem. 
Adámi Mária 

 

 

**** GYÜLEKEZETI ALKALMAK **** 
 

Február 13-án – böjt 1. vasárnapján – 1530-kor szeretetvendégség lesz az Evangéli-

kus Általános Iskola dísztermében. 

Február 14-17. hétfőtől - csütörtökig, esténként 17 órakor kezdődik a gyülekezeti 

teremben a böjti evangelizációs sorozat. 

Február 18.-án – pénteken – du. 1600-kor a Montázs moziban a Luther c. film meg-

tekintése (bővebb információ a 11. oldalon olvasható) 

Február 26-án - szombaton - 1000-1600-ig a gyülekezeti terembe gyermekmissziós 

alkalmat tartunk, ahol bibliai történeteket mutatunk be, lesz énektanu-

lás, vetélkedő, barkácsolás és szeretetvendégség. 
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MÁRCIUSI ELŐZETES 
 

 

Március 2-án – szerdán – 1700-kor a gyülekezeti terembe húsvéti előkészületre várjuk a hit-

tanoktatókat és gyermekmunkásokat. 

 

Március 6-án – böjt 4. vasárnapján –, a nagytemplomban a reggel 800-kor és a de. 1000-kor 

kezdődő istentiszteleten GÁNCS TAMÁS, az Evangélikus Hittudományi 

Egyetem V. éves hallgatója hirdeti az igét. Az offertóriumot a lelkészképzés 

céljaira továbbítjuk. Isten áldását kérjük szolgálatára. 

 

Március 13-án – vasárnap – de. 1000-1300- óráig Vargabokorba, az Immánuel imaházba vár-

juk a gyermekeket szüleikkel együtt, ahol „Húsvétot ünnepelünk” címmel tar-

tunk gyermekprogramot, ami szeretetvendégséggel zárul. 

 

A Nyíregyházi Evangélikus Szolgáló Női Közösség soron következő szeretet-

vendégére március 13-án, vasárnap délután fél 4-kor kerül sor az Evangélikus 

Általános Iskola dísztermében. Vendégünk dr. Holtai Margit ny. főorvosnő 

lesz, a biatorbágyi Magyar Belmissziós Szolgálat munkatársa. 

 

Március 20-án – VIRÁGVASÁRNAP – 1530-kor, az Evangélikus Általános Iskola díszter-

mében húsvéti gyermek és ifjúsági ünnepségre várjuk a gyülekezet tagjait. 

Ehhez az együttléthez kapcsolódik az esti istentisztelet is. 

Március 21-23. hétfőtől - szerdáig esténként 17 órakor kezdődik a nagyheti sorozat a gyüle-

kezeti teremben. 

Március 22-én –kedden– (a tavaszi szünetben) de. 1000-1300 óráig a gyülekezeti terembe 

húsvéti gyermekprogramra várjuk az óvodás és általános iskolás fiatalokat. 

Lehetőség van arra is, hogy az egészen kicsiny gyermekek szüleikkel együtt 

vegyenek részt a számukra külön helyiségben szervezett alkalmon. Felhívjuk 

a szülők figyelmét, hogy küldjék erre a tartalmas együttlétre nagyobb gyer-

mekeiket, ahol lesz énektanulás, barkácsolás, játék, stb. 

 

Március 24. NAGYCSÜTÖRTÖK  

17 órakor a nagytemplomban lesz istentisztelet úrvacsoraosztással. 

Március 25. NAGYPÉNTEK  

Az istentiszteletek a nagytemplomban és a gyülekezeti teremben a vasárnapi 

rend szerint lesznek megtartva. 

Március 27-én –HÚSVÉTVASÁRNAP- reggel 6 órakor a nagytemplomba hajnali, feltáma-

dási istentiszteletre hívjuk a gyülekezetet, melyen a fiatalok is szolgálnak. 
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 ÓRAIGAZÍTÁS!  
 

Március 27-én húsvétvasárnap áttérünk a nyári időszámításra. E naptól az esti isten-

tiszteletek, és bibliaórák kezdése 18 órára módosul a nagytemplomban és a gyüle-

kezeti teremben. 
 

                                                     
Felhívjuk gyülekezetünk tagjainak figyelmét arra, hogy nagytemplomi könyv-

terjesztőnknél igényelhető „Készpénz átutalási megbízás” (sárga csekkek), me-

lyen befizethetik az egyházfenntartói járulékot, valamint adományt utalhatnak „A 

Nyíregyházi Evangélikus Nagytemplomért” alapítványnak, és megrendelhetik 

(kedvezményesebben, mintha készpénzért vásárolnák) az Evangélikus Élet című he-

tilapunkat. 

 

 

Egyházközségünk a szökőár károsultjai részére 244 804 Forintot továbbított az Or-

szágos Egyház felé. Köszönjük az adományokat. 

 
 

 

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: 2005. húsvét 

Lapzárta: 2005. március 9. 

 

Az Evangélikus Lelkészi Hivatal címe: Luther tér 14. Tel: 508-770 és 06 20/824 67 
82 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. 
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