
 
 

 

„Jézus Krisztus engesztelő áldozat a mi bűnein-
kért; de nemcsak a mienkért, hanem az egész vi-
lág bűnéért is.” (1Jn 2,2) 

 
 

 
GYŐZTES, MERT ÁLDOZAT 

 
 Sajátosan kiszélesedett az „áldozat” szó jelentése. A 
rendőrségi hírek között újra és újra arról olvasunk, hogy 
egy támadásnak vagy szerencsétlenségnek hány áldozata 
van. Sajnálatos jelenség, hogy a bulvársajtó annál nagyobb teret szentel egy témá-
nak, minél több áldozatról tudósíthat. Hátborzongató beszámolók, elborzasztó fény-
képek állnak a gátlástalan piacszerzés szolgálatában. Gátlástalan médiamoguloknak 
az áll az érdekében, hogy minél több legyen az áldozat.  

XV. évf. 3-4. szám 
2006. március-április 

 A szó teológiai értelmében azonban csak egyetlen valaki áldozatáról szabad 
beszélnünk: Jézuséról. Mert egyedül az Ő halála volt engesztelő áldozat. Tudjuk, 
hogy régebbi és újabb vallások az áldozatnak hány és hány formájával kísérleteztek 
és próbálkoznak ma is. Étel- és italáldozat, bakok és bikák, vagy szárnyasok 
életének kioltása, vérük oltárra csurgatása. A legdöbbenetesebbek talán azok a 
kultuszok, amelyek emberek, akár gyermekek feláldozásával próbálják kibékíteni a 
haragvó istenséget. 
 Az Újszövetség ezekkel szemben egyes egyedül Jézus halálát ismeri el engesztelő 
áldozatnak. 
 Eleink Jézusról ezzel a hitvallással is tanúskodtak: „Victor, quia victima” – győz-
tes, mert áldozat. Kínhalála emberileg a legszégyenteljesebb bukásnak, csúfos vere-
ségnek tűnt, valójában azonban éppen ezzel tudta legyőzni a gonoszt és annak min-
den művét. A hitetlen szemlélő azt hihette, hogy az „elvégeztetett!” az a vereség 
bevallása és a lemondás kifejezése volt, valójában azonban ez győzelmi kiáltásnak 
illett be: legyőzetett a bűn, Jézus engesztelő áldozata célba ért, eltörölve ezzel az 
ember tengernyi bűnét.  
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 „Jézus Krisztus engesztelő áldozat a mi bűneinkért; de nemcsak a mienkért, ha-
nem az egész világ bűnéért is.” 
 Nem termény- illat vagy állatáldozat, hanem egyedül Jézus Krisztus kereszthalála 
jelenthet engesztelést a bűnökért! Isten nem az embertől vár áldozatot, hanem ő te-
szi meg a legtöbbet: egyszülött fiát adja azért, hogy életünk és üdvösségünk legyen! 
A legtöbbet teszi meg azért, hogy ne jussunk kárhozatra.  
 Ebben az engesztelő áldozatban az a legdöbbenetesebb, hogy Isten az ő egyszülött 
fiát áldozta fel. Ábrahámnak még megtiltotta az ÚR, hogy feláldozza fiát, Izsákot, 
saját fiát azonban nem kímélte. Azért, mert egyedül ő volt bűntelen, csak az ő en-
gesztelő áldozata lehetett teljes. 
 Isten maga hoz áldozatot. Ő a megbékélés alanya, kezdeményezője és beteljesítő-
je. Mi, bűnös emberek sértettük meg őt – mégis ő békül. Kiengesztelődik. Szélnek 
ereszti haragját. Tenger fenekére veti bűneinket. Nemcsak egy kis, kiválasztott cso-
port vétkeit, hanem az egész világét. Haragja megszelídül. Tiszta lapot kínál. Az új-
jászületés lehetőségét adja.  

Böjti időben, közeledve a nagyhéthez, napról napra átélve a passió drámá-
ját, erre a jézusi áldozatra kell figyelnünk. Ilyenkor még személyesebben átélhetjük 
azt, amit közvetlenül az úrvacsoravétel előtt énekelünk: „Krisztus, ártatlan bárány / 
ki miértünk meghaltál,. / A keresztfa oltárán / nagy engedelmes voltál…” Keresz-
tyén hitünk szerint a keresztfa az az oltár, ahol az egye-
düli üdvözítő áldozat megtörtént: Jézus kereszthalála! 
Ezért mondhatjuk őseinkkel együtt: „Ave crux, spes 
unica”, vagyis üdvöz légy kereszt, egyedüli reménység!  
 Urunk adja a nyíregyházi gyülekezet tagjainak ezt az 
egyedüli és szilárd reménységet. A keresztfa tövében 
döbbenjünk rá bűneinkre és megváltásunkra egyaránt. 
Sírnunk kell, ha felismerjük és bevalljuk bűneinket, de 
a könnyfátyolon keresztül az ő szelíd szemét pillanthat-
juk meg. Boldogan vallhatjuk: Isten nagyobb a mi bű-
neinknél. Jézus meghalt, hogy nekünk életünk és üd-
vösségünk legyen. Áldott legyen az Ő neve most és 
mindörökké! Ámen 

Dr. Fabiny Tamás 
az egyházkerület püspöke  

 

Áldott húsvéti ünnepet kívánunk a gyülekezet min-
den tagjának! 
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2005. március1-jével, elérve a 67 éves korhatárt, nyugdíjba vonult D. Szebik 

Imre, a Magyarországi Evangélikus Egyház Északi Egyházkerületének püspöke. 
Utódjául az egyházközségek dr. Fabiny Tamás lelkészt, az Evangélikus Hittudo-
mányi Egyetem újszövetségi tanszékének vezetőjét választották. 

 
2006. 

március 25-én 
a miskolci 
evangélikus 
templomban 
Ittzés János, 
egyházunk 
elnök-
püspöke iktat-
ta be hivata-
lába egyház-
kerületünk új 
püspökét. 

 
 
 

Az oltár előtt még D. Szebik Imre ny. püspök és Gáncs Péter, a Déli Egyházke-
rület püspöke vett részt az ünnepi liturgia szolgálatában. 
 
Dr. FabinyTamás életére, szolgálatára és családjára Isten áldását kérjük. 
 

†   †   † 
 
 

LEGYETEK PÉLDAKÉPEI A NYÁJNAK! 
 
Nyíregyházán beiktatták a megválasztott nyolcvanöt gyülekezeti tisztségviselőt  
 

Az Északi Egyházkerület püspökének beiktatása – s az ezzel azonos napra eső 
nyíregyházi nagytemplom alapkőletételének 222. évfordulója – másnapján ünnepi 
istentisztelet keretében iktatták be a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség két he-
te megválasztott, nyolcvanöt laikus tisztségviselőjét. Igehirdetésében Bozorády Zol-
tán esperes emlékeztetett dr. Fabiny Tamás püspök prédikációjának alapigéjére: 
„Neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem.” (Jn 3,30), és kérte az újonnan 
vagy újra választott tisztségviselőket: „Szolgálatotok végzése közben legyetek pél-
daképei a gyülekezetnek!” A záró oltári szolgálat keretében került sor az öt körzeti 
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lelkész közreműködésével Demcsákné Balczó Ildikó összgyülekezeti felügyelő, Za-
lai László másodfelügyelő; a körzeti felügyelők, presbiterek és képviselőtestületi 
tagok; valamint a gyülekezet jegyzőjének és a számvevőszék tagjainak ünnepélyes 
eskütételére. Elkötelezésük jeléül a nyolcvanöt jelölt kezet fogott Labossa Péter 
Mihály igazgatólelkésszel: az Úr erősítsen meg téged! Erre a folyamatos konfirmá-
cióra szükségük is lesz a rájuk váró szolgálatok során az egyházközség tisztségvise-
lőinek; hiszen például ebben a jubileumi évben emlékezik meg ősszel a gyülekezet, 
nagytemploma felszentelésének kétszázhúsz éves évfordulójáról! A gyülekezet 
parókus lelkészeinek ősi Confirma énekével zárult az iktatás, és úrvacsorával foly-
tatódott; illetve kezdődött el a most következő újabb hatesztendős ciklus. „Szenthá-
romság, (…) Kérve kérünk, / áldd meg ezt az indulást!” (EÉ 315,4)  

–I–S 
 

 
 

A fotó a beiktatást követően készült. 
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A Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség 2006. március 26-án beiktatott tiszt-
ségviselőinek névsora (1.) 

 
Összgyülekezeti felügyelő:  Demcsákné Balczó Ildikó 
Összgyülekezeti másodfelügyelő: Zalai László 
Egyházközségi jegyző: Takács Árpádné 
Egyházközségi számvevőszék elnöke: Garai András 
Egyházközségi számvevőszék tagjai: Balázs Ildikó, Balla Gáborné, Gyüre Ferencné 

 
I. Körzet 
Lelkész: Labossa Péter 
Felügyelő:  Babicz Pálné 
Presbiterek:  Breznyiczki György 
 Endreffy Zsolt 
 Garai András 
 Kovács Mihály 
 Sallai Gábor 
 Závodny Éva 
 

II. Körzet 
Lelkész: Bozorády Zoltán 
Felügyelő:  Pásztor Tamás 
Presbiterek: Bally István 
 Bogár Lászlóné 
 Bozorády Kriszta 
 Papp László 
 Soltész Csaba 
 Tar Jánosné 
 

III. Körzet 
Lelkész: Adámi László 
Felügyelő:  Veres Jánosné 
Presbiterek: Belyus Beáta 
 Berze Zsolt 
 Botos Antalné 
 Gálik Andrásné 
 Szurovcsák Mária 
 Vargáné Szuhánszki Erzsébet 
 

IV. Körzet 
Lelkész: Sztankó Gyöngyi 
Felügyelő:  Szakady Géza 
Presbiterek: Csengeri Andrásné 
 Dr. Csepregi András 
 Hámornyik Józsefné 
 Hugyecz Jánosné 
 Jávor Pál 
 Palumbi József 
 

Terjedelmi korlátok miatt a beiktatott képviselőtestület tagjainak névsorát csak a következő számban 
közöljük. Ugyancsak később adjuk közre az V. körzet presbitereinek neveit is. Az érintettek megérté-
sét kérjük. ( A szerk.) 

 
 

ÉRTÉKVÁLSÁG A XXI. SZÁZADBAN! 
 
Ki neveli a felnövekvő nemzedéket? - szokták kicsit kétségbeesve feltenni a költői kérdést, a 

társadalom fejlődésére figyelő emberek. A régi szép időkben a családnak meghatározó szerepe 
volt ebben, amit később átruháztak az oktatási intézményre, majd napjainkban azt tapasztaljuk, 
hogy minden eddigit kiszorít a média. Újságok, rádiók, tv-k töltik be a nevelők szerepét, akár 
akarja, akár nem a család, mivel nem lehet függetleníteni a gyermekeket ebben az óriási informá-
ció áradatban. A kérdés az marad, van-e ellensúly a családban vagy sem? S amennyiben nincs, 
akkor a gyermek kiszolgáltatott lesz, játékszere a médiának. 
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S hogy miért lehet ez probléma, egy újságcikket idézek illusztrációként. Egy sokak által ol-
vasott képes hetilapban találtam egy jegyzetet, amely mély emberi kapcsolatokról szólt. A cikk 
kedvesre sikeredett, s mondanivalója súlyos kérdéseket feszegetett.  

A történet szereplői mai emberek, akik ebben a rohanó világban biztos pontot szeretnének 
találni. A szereplők ismerik egymást. Két férfi és egy nő. A férfiak régi barátok. Az egyik férfi a 
nő élettársa, a másik a hölgy nőgyógyásza. Az író elmondja, hogy a nő sokszor megfordult már 
itt, diáklányként, hogy abortálják magzatát, később előző házasságában, mint várandós anya a 
szülés fájdalmával és örömével.  

Az élettárs férfi is hozott már néhány barátnőt a nem kívánt terhesség megszakítására. Most 
is bizalmasan, férfiúi büszkeséggel kacsintott orvos barátjára: íme egy újabb fegyvertény, meg-
kaparintotta ezt a nőt is, azonban némi segítségre szüksége van, hisz a következménytől jó lenne 
megszabadulni. Az orvos kiábrándító bejelentése hozza el a tragédiát: nem gyermek, hanem rák. 
A férfit keményen rendre inti, a nőt szeretettel ápolja.  

A végkövetkeztetés késztetett valójában elgondolkodásra, miszerint a nő legbiztosabb táma-
sza a nőgyógyász, mert mellette állt az abortusznál, a gyermekszülésnél és most a betegségénél 
is. Tényszerűen igaz, valóban ezt tapasztalta, de így kell ennek lennie? Ki tehet arról, hogy egy 
nő felelőtlen kapcsolatokba megy bele, ki tehet arról, hogy ezt és ennek következményeit nem 
látja súlyos problémának saját maga és a szélesebb társadalom számára. 

Ki tehet arról, hogy a férfiben nincs meg a társa felé a legalapvetőbb felelősségérzet, hogy 
rutinlátogatásnak tekinti a terhesség-megszakítást? A családi élet szétcsúszásának lehetünk szem-
tanúi, amelynek mi vagyunk az oka, a felnőtt társadalom, mert réseket hagyunk a párkapcsolat-
ban, a házasságban, a gyermeknevelésben, amelyet a média kitölt, könnyen eladható sekélyes 
igényeket kiszolgáló programjaival. S erre vevők a biztos háttér nélküli fiatalok, gyermekek.  

Pedig a világ teremtője szépnek és jónak teremtette az ember életét, rendet adott a teljes élet 
megéléséhez, csak meg kellene ezt a rendet ismerni a ma emberének is. De kitől? Mikor a világ 
rengeteg csatornán ennek ellenkezőjét hirdeti. Bizony nem lehet megspórolni a fáradságot. 
Gyermekeinket nekünk szülőknek kell megtanítani a családi élet harmóniájára, a házasság alap-
jának és megélésének helyes módjára, titkára.  

Györfi Mihály 
 

 „Legyen megbecsült a házasság mindenki előtt, és a házasélet legyen tiszta! A paráznákat és a 
házasságtörőket pedig ítéletével sújtja az Isten.”( Zsid. 13,4). 

 
 

Füle Lajos: 
GYŰRŰ 

 
Gyűrű: családi kör, 
életkeret, tükör, 
a szívnek foglalat, 
tolvaj előtt – lakat. 
Egyszerű és csodás 

 
 
 
titok és vallomás, 
tavasz és szerelem, 
meg-nem-szűnő varázs, 
nagy, nagy megáldatás. 

 

 (Grafika: Simon A.) 
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Igazi evangélium – műholdról 
NYÍRSÉGI TALÁLKOZÁSI PONTOK 

 

Három évvel ezelőtt a Hajdú-Szabolcsi Egyházmegye területén csak egy találkozási pont létesült 
a ProChrist alkalmával – a nyíregyházi Nagytemplomban – az evangélikusok szervezésében. Az 
idén azonban új helyszín, Nyírtelek is bekapcsolódott a közvetítésbe, így minden tekintetben kö-
zelebb kerülhetett az égi adás a környékbeli földi érdeklődőkhöz. 
 

NYÍREGYHÁZÁN, 
az evangélikus általános iskola dísztermében estéről estére kényelmes székeken ülve követhette nyo-
mon a legalább százharminc fős érdeklődő közönség – közöttük sok fiatal – az  óriási vászonra kivetí-
tett, műholdról sugárzott képeket. (A kisgyermekek számára közben külön programot szerveztek.) A 
jelenlévők az ifjúsági kórussal együtt énekelték a ProChrist-dalt, s a közvetítés végén pedig egy szív-
vel-lélekkel, állva mondták Ulrich Parzany után a közös imádságot a fentről sugárzott fénykereszt 
előtt, amely reménység szerint Nyíregyházán is sokak szívében (újra!) felragyoghatott. A szervezők-
nek – három fiatal s valóban lelkes lelkésznek – a tudósító a következő kérdéseket tette fel a nyolcadik 
este végén. 
 – Mi volt a legemlékezetesebb élménye, milyen tanulságokat von le, és mennyire volt sikeres ez a 
nyolc este? 

Hecker Márton metodista lelkész:  
– A ProChrist háromévente lehetőséget ad mintegy a hit alapjainak újbóli átélésére. A nehéz 

élethelyzetekben megszülető bizonyságtételek – mint például a rákos beteg vallomása Jézusról – ma-
radandó élményt jelentettek. A helyszín is szerencsés választás volt. A meghívókat viszont talán ko-
rábban, nem pedig az utolsó héten kellett volna személyesen eljuttatni ismerőseinknek, kereső baráta-
inknak; ekkor talán még többen lehettünk volna. 

Tóth Zoltán baptista lelkipásztor:  
– Amikor hírét vettük a ProChristnek, azonnal úgy éreztem, részt kell vennünk benne, itt is 

meg kell szerveznünk, mert ennek a nagyvárosnak is a Jézus Krisztusról szóló örömhírre van a legna-
gyobb szüksége! Hiszen mi, keresztények az evangélium hirdetésére küldettünk. Számomra a legna-
gyobb élményt az jelentette, hogy láthattam, amint Münchenben emberek százai özönlenek estéről 
estére a fénykereszthez, nyilvánosan vállalva, hogy Jézus mellett döntöttek. Hallottam olyan híreket 
Kárpátaljáról – oda mi vittük át az anyagot naponta –, hogy emberek sírva, összetört szívvel álltak ki 
Krisztus mellett! Erőt adó, rendkívüli lehetőség ez; reméljük, lesz folytatása! 

Labossa Péter Mihály evangélikus igazgató lelkész:  
– Személyesen is igen sokat jelentettek számomra a tiszta, határozott prófétai szavak, a nem 

lekerekített élű igehirdetések. Átélhettük: Jézus él és munkálkodik, ma is van hatalma! Nemzeteken 
átívelő akció volt ez – Jézusért. Mire van szükségünk igazán? A vele való békességre, imádságra, az 
ige olvasására; hogy napi kapcsolatban lehessünk Urunkkal, és a közösségben egymás hite által erő-
södjünk. S mindez szolgálatra indít azok felé, akik még nem Jézuséi. Ebben látom a ProChrist lénye-
gét. Ez az evangélizáció is lelki magvetés volt, s azért imádkozom, hogy akik a szívükben már döntöt-
tek, azok ne féljenek ezt nyíltan vállalni a hétköznapokban is bizonyságtevő életükkel. 

Garai András 
(A cikk teljes terjedelemben az Evangélikus Élet c. hetilapunk 2006. április 9-ei számában olvasható.) 
„Léptünket a világ zenéjéhez akarjuk igazítani, vagy gúny és csúfolódás ellenére az örökké-

valóság zenéjét akarjuk követni?” 
Martin Luther King 



Hírmondó 2006. március-április 
   
 

8 

 
TARJÁN ZOLTÁN /1916-2006./ 

 
Február 18-án, szombaton a kórházban fejezte be e földi 

életét Tarján Zoltán testvérünk. 
Zoli bácsi 1948-ban lépett egyházközségünk szolgálatába. 
Pénztárosként, könyvelőként dolgozott egészen 1976-ig – 
nyugdíjazásáig -, és ellátta a Kistemplom gondnoki teendőit 
is. Munkáját mindig hűségesen, nagy gonddal végezte. Erről 
a Kistemplomba járó gyülekezet hétről-hétre meggyőződhe-
tett. Életének utolsó hónapjaiban betegsége egyre jobban 
elhatalmasodott, ereje fogyott. Ekkor már Anikó leánya vé-
gezte el a tennivalókat, amit ezen a helyen is megköszönünk.  
Utolsó óráiban leányai mellette voltak csendes imádságban. 
Temetésén Labossa Péter, a körzet lelkésze hirdette Isten igé-
jét, a sírnál volt lelkésze, Laborczi Géza szolgált.  

E. Zs. 
 

URBÁN ERZSÉBETRE EMLÉKEZÜNK 
 
„Ujjongj meddő, aki nem szültél, vígan ujjongj! Ör-
vendj, aki nem vajúdtál, mert több fia lesz az elha-
gyottnak, mint a férjes asszonynak! – mondja az Úr.”  
Ézs. 54,1. 
 

Három évvel ezelőtt, április 17-én, nagycsütörtök 
hajnalán lezárult egy 90 éves életút, de a mennyben – 
hitünk szerint – szélesre tárult a kapu egy hűséges, alá-
zatos, megváltott lélek előtt. Őrá nem érvényes az a 
mondás, hogy „nincs pótolhatatlan ember”, mert sze-
mélye egyszeri, rendkívüli, megismételhetetlen ajándé-
ka volt Istennek sokunk, sőt egész gyülekezetünk szá-
mára. Áldozatos „anyai” szeretetében számosan része-
sültünk. Zsóka néninek mindenkire volt ideje, figyel-
messége, együttérzése, és imája kísérte életünket. Osz-
tozott gyülekezetünk minden gondjában és örömében. 

 Ragyogó életpéldája buzdítson mindannyiunkat a 
hűséges, kitartó, önzetlen szolgálatra. Istennek legyen 
hála és dicséret, közöttünk töltött éveiért! 
 

 
HA ÉLNI AKARSZ 

 
Ha élni akarsz, 
de nemcsak itt 
a múló időben, 

hanem azon is túl 
örökkön – örökké: 
kell, hogy mindent 

a kereszt szemszögéből láss – 
és megbocsáss, és megbo-

csáss… 
mert amit földnek is gondolsz, 

itt az is csupa mocsár, 
és gazként terem a sás. 

 
Ha élni akarsz, 

nem elég, ha csak 
nem ütsz vissza már, 

szívedben sóhaj sem lehet… 
át kell, hogy törjön rajtad 

sugárzó égi fénysugár. 
 

Ha élni akarsz, 
két karod legyen híd, 

és szavad olyan, ami épít – 
de kell, hogy példa is légy 

hordozva mások terhét. 
 

Ha élni akarsz, 
kell, hogy szeress 

mindenkit 
mindenütt 
igazán – 

mindezért 
az Isten vérzett 

a Golgotán! 
 

Venyercsán László
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ARCKÉPCSARNOK – Veczán Éva 
 
Hajagos-Tóth Katalin: Szeretettel köszöntöm Veczán 
Évát a gyülekezeti ifikör egyik tagját, a Krúdy Gyula 
Gimnázium 10. osztályos tanulóját. 
 

Kedves Vica. Ismeretségünk onnan ered, hogy néhány 
évvel ezelőtt még te is, mint kisgyermek jártál a vasár-
nap délelőtti gyermek–bibliaórára. Milyen emlékeid 
vannak erről az időszakról? 
 

Veczán Éva: Még most is szívesen gondolunk vissza 
barátaimmal ezekre az évekre: a vasárnapi órákra, tábo-
rokra, kirándulásokra, ünnepi műsoros készülődésekre, 
ahol sok volt a derű a nevetés, a lámpaláz, de mindenek 
előtt jelen volt az Úr Jézus. Ezek az alkalmak, beszélge-
tések és a legfontosabb kérdésben való egyetértés – azaz a hit -, eggyé kovácsolt bennünket. 
 

H.T.K.: A közelmúltban elvégeztél egy - a Vasárnapi Iskolai Szövetség (VISZ) - által szerve-
zett gyermek-evangelizációs képzést. Szeretném, ha elmondanád, hogy mi indított arra, hogy 
iskolai elfoglaltságaidon túl erre is időt szánj? 
 

V.É.: Az egyik ifjúsági órán hívta fel figyelmünket erre a lehetőségre lelkészünk, Labossa 
Péter.  Ifis társaimtól már hallottam erről a tanfolyamról, mert közülük nyáron többen is 
részt vettek ezen a képzésen. Úgy éreztem, ez egy olyan alkalom, amit az Úr kínál számom-
ra. Lehetőség arra, hogy ismereteket szerezzek, amit majd hasznosíthatok. Szívesen foglal-
kozok gyerekekkel, szeretek velük játszani, énekelni, titkokat felderíteni. De mindennél fon-
tosabbnak tartom, hogy megoszthassam velük az Úr Jézusról szóló örömhírt, mint ahogyan 
velem is megosztották egykor gyerekórás vezetőim. 
 

H.T.K.: - Milyen volt a tanfolyam? 
 

V.É.: Sok lelki testvérrel ismerkedtem meg. Emlékezetessé tették az alkalmakat a közös iz-
galmak, beszélgetések és mindenekfelett a közös cél, hogy megtanuljuk, hogyan vezethetjük 
az Úr Jézushoz a gyermekeket. Tartalmában sokkal gazdagabb volt a tanfolyam, mint amire 
számítottam. Nem volt könnyű, sokat kellett tanulni, de Isten lehetségessé tette azt, ami em-
beri erővel lehetetlen. 
 

H.T.K.: Szeretném, ha elmondanád, hogy milyen terved van? 
 

V.É.: Szeretnék a gyermek–bibliakör munkájába bekapcsolódni. Nagy örömömre, a közel-
múltban volt is lehetőségem egy csendesnapon a gyermekek között szolgálni, amelyet Isten 
gazdagon megáldott. „Hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő, 
feddj, ints, biztass, teljes türelemmel és tanítással.” (2Tim 4,2) 
 

H.T.K.: Köszönöm a beszélgetést! Isten áldását kívánom életedre és szolgálatodra! 
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ÜNNEPI KÖNYVAJÁNLAT 
A miskolci püspökiktatáson árusított két új kiadványra hívom fel Olvasóink szíves figyel-
mét: 
 

az ŐRÁLLÓK-ra 
melyben a Magyarországi Evangélikus Egyház Északi Egyházkerülete gyülekezeteinek tör-
ténete olvasható 588 oldalon. A Luther Kiadó újdonsága Detre János szerkesztésében jól 
időzített meglepetés-ajándék volt,. A jelenlegi egyházkerület mind a hat egyházmegyéje és 
gyülekezetének részletes történelme tárul az olvasó elé ezeken az oldalakon. A mi egyház-
megyénk hat gyülekezetének múltját a jelenlegi lelkészek dolgozatai alapján állította össze a 
szerkesztő. A Nyíregyházi Egyházközség 253 éves történelme tíz oldalon elevenedik meg, 
és az azóta itt szolgált lelkészek névsorával zárul. Szeretettel ajánlom minden, gyülekezete 
múltját tisztelő és megbecsülő egyháztag számára. Ne feledjük, a történelem az élet tanító-
mestere! S az őrállók helytállása minket is hűséges szolgálatra, egyházszeretetre bátorít! 
Húsvéti, konfirmációi ajándéknak is kiválóan alkalmas! (Ára: 2800 Ft) 

 
 

LUTHER 
Aki megváltoztatta a világot! A Superbook Alapítvány kiadásában megjelent könyvet Guido 
Dieckmann írta, az azonos nevű film forgatókönyve alapján. A Nyíregyházán is nagy érdek-
lődés mellett vetített Luther-film szövegkönyve ez a 304 oldalas mű. Olvasása közben meg-
elevenednek emlékezetünkben a film jelenetei, de ez az életrajzi regény több annál, mint 
ami elhangzott a filmvásznon. A fiatal Luther életének jelentősebb eseményeit rajzolja meg 
az augsburgi országgyűlésig bezárólag. Eretnek, forradalmár, vagy reformátor volt-e Luther 
Márton? Megtudhatjuk, ha elolvassuk a könyvet! (2790 Ft) A DVD-n és VHS-en is megje-
lent Luther-filmmel és a Tanulmányfüzettel együtt komplex ajándék lehet evangélikus test-
véreink számára! 
 

****** 
Pecznyík Pál: CÉLKÖZELBEN 

Lélekmentő és gyülekezetépítő buzdítások mindenkinek 
 

Lapzártakor kaptam meg Pecznyík Pali bátyám, lelki testvérem legújabb könyvét, amely a 
Magyar Evangéliumi Rádióban kedd esténként 2040 kor elhangzó legújabb igehirdetéseit és 
verseit tartalmazza. Tematikusan, tíz fejezetre tagolva olvashatóak ezek a prózában és rí-
mekben megfogalmazott személyes hangú bizonyságtételek a nyolcvanhatodik évét is betöl-
tött, de különleges szellemi frissességben élő laikus hittestvérünktől, aki közel harminc éven 
át végzett különböző szolgálatokat gyülekezetünkben. (Ár: 600 Ft)  
 
Az ismertetett kiadványokat a nagytemplomi iratterjesztésben lehet megrendelni.  

G. A. 
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1806-2006. 
200 éve alapították a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 

jogelődjét a professzori iskolát 
 

Az évforduló kapcsán a gimnázium tantestülete a 2006/2007-es tanévet 
JUBILEUMI TANÉVNEK nyilvánította és  

rendezvénytervezetet készített 
 

I. Kossuth-diáktalálkozó és tudományos konferencia: 2006. 09. 01-02.  
 Hálaadó istentisztelet D. Szebik Imre nyugalmazott püspök szolgálatával 
 Műsor a Kossuth téren – koszorúzás a szobornál 
 Ebéd - osztálytalálkozók 
 Tudományos emlékülés: díjak átadása, előadások, emléktábla avatás 
  

II. Jubileumi diákfesztivál: 2006. 09. 28-29-30. 
Kulturális és sporttalálkozók: versenyek, vetélkedők, koncertek 

  

III. Kossuth iskolák országos találkozója: 2007. március 15-én 
  

IV
. 

„Az Úr érkezése” elnevezésű jubileumi szavalóverseny 2007. április folyamán 

  

V. Evangélikus pedagógusok országos konferenciája 2007. június végén  
 Iskolatörténeti est, tudományos ülés, koncert, kitüntetések átadása 
  

BELSŐ RENDEZVÉNYEK A TANULÓK RÉSZÉRE 
1. Kossuth-jubileumi napok (havonta) 

Előadások, kiállítások, vetélkedők öregdiákok részvételével 
2. Ismerd meg iskolánkat akció 

Munkaközösségek pályázatai, rendezvények, az osztályok évfordulós „akciói, 
vállalásai”, a műemlék könyvtár kincseinek felfedezése, stb. 

 

Arra kérünk minden volt diákot, hogy ötleteivel, javaslataival legyen aktív résztvevője és 
szervezője e nemes ünnepnek, a tudományos ülésnek és az előadásoknak. 
Segítsenek valamennyi öregdiák mozgósításában, valamint a támogatók felkutatásában. 
Anyagi támogatás a következő célokra adható: 

- jubileumi emlékkönyv kiadására 
- jubileumi emlékérem készítésére 
- diákfesztivál rendezvényeire 
- Kossuthos világtalálkozó támogatására 
- műemléképület homlokzatának felújítására 

Jubileumi Szervezőbizottság 
 
* Március 14-17-ig tizennyolc diák és négy tanár utazott Erdélybe, a székelykeresztúri gim-

názium vendégeként. A kialakult hagyománynak megfelelően március 15-én a mi diákja-
ink műsort is adtak az ottani városi ünnepség keretében. 
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A négynapos látogatás az ünneplés mellett lehetőséget adott Kolozsvár, Segesvár, Brassó 
nevezetességeinek megtekintésére is. 

* Az országos hittanversenyen iskolánk 7-8. osztályos csapata 3. helyezést ért el. A csoport 
tagjai: Balázs Beáta, Balázs Timea, Bodnár Petra, Lőrincz Zsófia voltak. Felkészítő taná-
ruk Bozorády Zsuzsa volt. 

* Március 30-án a bajor evangélikus iskolák igazgatói (12 fő) keresték fel iskolánkat, hogy 
tájékozódjanak az itt folyó munkáról. 

* Március utolsó hetében láttuk vendégül müncheni testvériskolánk diákküldöttségét. 
* Április első hetében Doetinchemből (Hollandia) és Gemona de Friuliból (Olaszország) 

fogadtuk a diákokat. 
Mindkét csoporttal projektmunka keretében dolgoznak együtt a héten a mi tanulóink. 

* Április 7-8-án tizenharmadik alkalommal rendeztük meg „Az Úr érkezése” elnevezésű 
szavalóversenyt, melyen az ország több középiskolájából mintegy 25 tanuló vett részt, 
köztük voltak a székelykeresztúri gimnázium diákjai is. 

Tar Jánosné 
 

ANYAKÖNYVI HÍREK 
 

 

Házasságkötések: ”…Amit tehát az Isten egybekötött, ember el ne válassza.” 
Kovács Zsolt és Liszkai Livia, Doka László Sándor és Pálvölgyi Borbála Beá-
ta, Rázsonyi István és Gulyás Ildikó, Tumpek András és dr. Szokol Diána, 
Parádi Tibor és Szkorczog Anita.   

Keresztelések:  „Bizony az ÚR ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom.” 
Kukucska Balázs, Kovács Roland, Fehér Gergő, Grexa Emese, Vitál Marcell 
József, Csordás Tamás József, Doka  László, Pazár Krisztián, Palicz Dávid, 
Barta Brigitta. 
 

 

Halálozások: „Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg…” 
Tomasovszki András (77), Laczják Pál (64), Turcsán János (90), Mendler Jó-
zsef (83), Kovács Józsefné Pápai Zsuzsanna (83), Kövér Mihályné Szilágyi 
Erzsébet (76), Tarján Zoltán (89), id. Takács János (82), Stefáni Béla (59), 
Rónaszéki Mihályné Lippa Ilona (74), Gyurján János (55), Zelenyánszki Ka-
talin (70), Szabó Zoltán (50), Moravecz Pál (70), Grexa István (55), 
Kévésházi Mihály (76), Szikszai Mihály (75), Harman Józsefné Kárászi Ilona 
(73), Bartha Józsefné Bartha Erzsébet (78), Tamás Csaba (40), Leskó 
Andrásné Tokár Jolán (77), Barzó Károly (67), Tóth Antalné Ocsenás Piroska 
(75), Gerda Istvánné Szikora Erzsébet (80), Sztrehoszky Ilona (80), Rácz 
Gáborné Suhajda Zsuzsanna (59), Andrikovics Istvánné Szurovcsák Erzsébet 
(88), Kovács András (56), Vidoven Józsf (62), Zomborszki András (76), Ma-
gyar Józsefné Csernyik Julianna (91), Deményfalvi Kálmánné Kenyeres Ilona 
(79). 
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HÍREK 
 

A konfirmáció ünnepi istentisztelete április 30-án, vasárnap 10 órakor lesz a Nagy-
templomban. 
A 25, 50, 60 éve konfirmáltakat is szeretettel hívjuk hálaadásra, emlékezésre, talál-
kozásra a Nagytemplomba. Kérjük a jubiláló testvéreket, hogy részvételi szándéku-
kat a lelkészi hivatalban személyesen vagy telefonon szíveskedjenek jelezni. (Nyír-
egyháza Luther tér 14. Tel.: 508-770) 

Az I. körzet Labossa Péter konfirmációi csoportjának- vizsgája április 29-én, szombaton 
1800-kor lesz a Kistemplomban. 

A 2006. március 19-ei egyházközségi közgyűlés esperes választásra vonatkozó eredményét 
- a három jelölt közül senki nem kapta meg a törvény által előírt 50%+1 szavazati 
arányt - az Egyházmegyei Jelölő Bizottság érvénytelennek fogadta el. Mivel az egy-
házmegyei szavazatok összeszámolásánál a törvény által előírt 2/3-os érvényességi 
arány nem volt meg, ezért az egyházmegyei esperes választó eljárás érvénytelen volt. 
Az Egyházmegyei Jelölő Bizottság új esperes választást ír ki. 

Egyházközségünk március 19-ei közgyűlésén az országos felügyelői tisztségre dr. Sólyom 
Jenőt, egyházmegyei felügyelőnek pedig Márföldi Istvánt választotta.  

A XV. országos hittanversenyen a 3-4. osztályos tanulók korcsoportjában az Evangélikus 
Általános Iskola diákjai 2. helyezést értek el. A csapat tagjai: Papp Zsófia, Sajben 
Erik, Koska Patrik, és Horváth Patrik voltak. Felkészítő tanáruk: Keveháziné Antal 
Enikő. Őszintén örülünk a szép helyezésnek! 

Március 31-április 2-áig a Luther Márton Kollégium és az Evangélikus Általános Iskola 
adott otthont az evangélikus középiskolák kórusai részére rendezett II. országos ta-
lálkozónak. A fiatalok egy-egy csoportja énekelt az emmausi, a kertvárosi és a nagy-
cserkeszi gyülekezetekben. A nagytemplomban a vasárnap délelőtti istentiszteleten 
104. sz. énekünk két versét hallhattuk a mintegy 160 tanuló előadásában, Párkai Ist-
ván Kossuth - díjas karnagy vezényletével. Öröm volt hallgatni a fiatalok énekét. Kö-
szönjük. 

 

MÁJUSI ELŐZETES 
 

- A Szolgáló Női Közösség május 14-én, vasárnap délután fél 5-kor tartja következő szere-
tetvendégségét az Evangélikus Általános Iskola dísztermében. Igei előadással 
Cselényi László szolgál, a „Magyar Belmisszió Biatorbágy” vezetője. 

- Ebben az évben május 25-én lesz Mennybemenetel ünnepe, melyen a szokásos ünnepi 
rend szerint lesznek az istentiszteletek a nagytemplomban illetve este a gyülekezeti 
teremben. A körzetekben előzetes megbeszélés szerint. 

 
 

Pecznyík Pál: JÉZUS ÉL! 
Jézus él! Jöjj, higgy neki, 
üres sírja hirdeti. 
Boldog vagy, ha várod őt, 

dicső fénybe érkezőt! 
Kálváriád véget ér, 
ha veled a mennybe tér. 
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Hetenként ismétlődő állandó gyülekezeti alkalmak 
ahová szeretettel hívjuk és várjuk testvéreinket! 

 Nagytemplomban 
 

Gyülekezeti teremben 
(Luther tér 14. szám) 

Vasárnap   800 istentisztelet úrvacsorával 
1000 istentisztelet  

a hónap első és harmadik 
vasárnapján úrvacsorával 

1000 gyermek bibliakör különböző korcsoport-
okban 

1800 istentisztelet 
 

Hétfő   745 istentisztelet 1800 bibliaóra /Bozorády Zoltán/ 
Kedd    800 istentisztelet 

1700 közösségi óra /Sztankó Gyöngyi/ 
Szerda    800 istentisztelet 

1800 istentisztelet  
Csütörtök    800 istentisztelet 

1800 gyülekezetépítő bibliaóra (Labossa Péter)  
1800 bibliatanulmányozó óra (Adámi László) 

váltakozva, a hirdetések alapján 
Péntek    800 istentisztelet 
Szombat    800 istentisztelet 

1430 serdülő ifjúsági óra 
1630 ifjúsági óra 14 éven felülieknek 

/Labossa Péter/ 
 
 
 
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: 2006. Pünkösd 
Lapzárta: 2006. május. 14. 

A Nyíregyházi 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. 
Gyülekezetünk honlapja: http://nyiregyhaza.lutheran.hu

 
 

Szerkesztőbizottság:  
Dr. Loós Tibor, Pelles Ferencné, Závodny Éva 

Felelős szerkesztők: Demcsákné Balczó Ildikó, Labossa Péter 
E-mail: nyiregyhazi.hirmondo@lutheran.hu

Kiadja: a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség, 
belső használatra, ingyenes terjesztésben, megjelenik havonként. 

Készült: Jedlik Kiadó nyomdájában 1700 pld.-ban. 
 

http://nyiregyhaza.lutheran.hu/
mailto:nyiregyhazi.hirmondo@lutheran.hu

