
 
 

 
 
 

SŐT! 
A nyár forrósággal, sőt forrongással telik, mivel a hőhullámokat nem csupán 

nyári zivatarok, árvizek szakítják meg, hanem sztrájkok és tiltakozások a nehezedő 
életkörülmények miatt. 

Növekednek az adóterhek. Sok vállalkozó a puszta fennmaradásáért küzd. 
Vannak, akik büntetésként élik meg az adóemelést. A kórházi, gyógyszer- és nyug-
díjellátást módosítják és sokan félnek, hogy hátrányosan érinti őket. A tandíj beve-
zetése a továbbtanulás lehetőségét szűkíti. - Elkeseredett emberek tüntetnek, mert a 
törvény nem nyújtott nekik védelmet, amikor a megélhetésüket vagy a lakásukat 
ügyeskedéssel megszerezték tőlük. De még az egyházaknak is akad „jóakarója” 
anyagi helyzetük szétzilálására, ami elsősorban iskoláik és szeretetintézményeik 
gazdasági gondjait növelhetik. - A növekvő árak viszont mindnyájunkat sújtják. 
Sokan érzik sarkukban a lopakodó fenevadat, a munkanélküliséget, akár pedagógu-
sok, akár köztisztviselők, akár orvosok vagy akár vasutasok, akár gyári munkások. 
A munkát keresőket hitegetik, elküldik, és nem lehet csodálkozni, hogy sokan feles-
legesnek érzik magukat. 

Nem állítom, hogy mindenki ilyen helyzetben van, és hogy mindenki fel tudja 
mérni valóságos helyzetét, Jézus Krisztus bátorító szava azonban akkor is megáll: 
„aki énhozzám jön, azt én nem küldöm el” (Jn 6,37/b). Sőt, ahogy a Károli bib-
liafordításon keresztül ér el bennünket Jézusnak ez a vigasztaló, erősítő szava: „azt, 
aki énhozzám jön, semmiképpen ki nem vetem”. Jézus Krisztus számára senki sem 
felesleges. Bármilyen nehéz terhet is cipeljünk, ő tarthat életben minket. Hiszen ő 
az élet kenyere! (Jn 6,32-65.) Megtart az Istennel való közösségben, aki az élet for-
rása. Örök életre táplál minket. Megőrzi életünket. Ne felejtsük el azonban, hogy 
életünk megváltozása nem a mindennapi kenyérgondok felszámolásával kezdődik, 
hanem az úrvacsorával, mert az élet kenyere Jézus Krisztus. 

XV. évf. 7-8. szám 
2006. július- augusztus 

Jézus Krisztus mondja: „Aki énhozzám jön, 
azt én nem küldöm el.” (Jn 6,37b) 
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Még mielőtt bárkiben keserűség ébredne, hogy talán Jézus Krisztus sem akar 
foglalkozni mindennapi életünk terheivel, szeretném, ha tovább hallgatnánk őt: „én 
azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek” (Jn 10,10/b). Jézus 
Krisztus, mint a jó pásztor lép hozzánk (Jn 10,1-39.) - személyesen hozzád s hoz-
zám -, és ő az, aki életét adta értünk. El tudnád-e képzelni, hogy ne törődne napi 
gondjaiddal, amikor az Isten, az Atya akaratából lett jó pásztorunkká, hogy még az 
eltévelyedett, az elveszett juhot is megkeresse és megmentse (Mt 18,12-14. Lk 
15,1-6.)? A 23. Zsoltár szavaival bizonyosan sokan tehetnénk bizonyságot: az Úr az 
én pásztorom, nem szűkölködöm… 

Mostanában, amikor annyi szó esik a megszorításokról, Jézus Krisztus nem a 
vegetálás lehetőségéről beszél, hanem a teljes életről, sőt a bővölködő életről. Arra 
bátorít minket, hogyha vele maradunk, akkor semmi szükséget nem szenvedünk. 
Első helyen áll az Istennel való közösség. A Jó Pásztor ezért védhet meg minket a 
rablókkal, útonállókkal és „farkasokkal” szemben. Mivel Isten Fia, sohasem válik 
béressé, aki a juhokat nem a sajátjaként kezeli, gondozza, oltalmazza, és aki elfut az 
első válságos pillanatban. Jézus azonban velünk marad, még halálunk órájában is. 
Nagyon jól ismeri szükségeinket és szükségleteinket. De azt is tudja, hogy újonnan 
kell születnünk és ezt az új, örök életet saját maga munkálja bennünk a Szentlélek 
által. Tisztában van életünk veszélyeztetettségével, ami az abortusz és művi meddő-
vé tétel esetén is jelentkezik, teljes valójában azonban a gonosz, a bűn és a halál ha-
talmával szemben mutatkozik meg, amiktől meg akar és meg tud szabadítani. Sőt, 
élhetünk az ő szabadításában! 
(Feleségemmel együtt szeretettel köszöntünk mindenkit!) 

Rőzse István 
 
 

2006. június 18-án, egyházközségi közgyűlésen egyházkerületi felügyelőre szavaz-
tunk, és egyházmegyei közgyűlési küldöttet és póttagot választottunk.  
Az egyházközség egyházkerületi felügyelőre való voksa dr. Cserháti Péteré lett.  
Egyházmegyei közgyűlési küldöttnek a korábban megválasztott Babicz Pálné és Garai 
András mellé dr. Endreffy Ildikót, póttagnak dr. Csepregi Andrást választotta a közgyű-
lés. 
Az esperes választást illetően a Hírmondó későbbi számában fogunk tájékoztatást adni. 

Június 21-én egyházközségi presbiteri ülésen az Evangélikus Általános Iskola igazgatói pá-
lyázatával foglalkozott a presbitérium. Takács Ferenc igazgató úr nyugállományba vo-
nulásával megüresedő igazgatói állásba Kocsisné Sárossy Emőkét -, az iskola jelenlegi 
igazgató helyettesét - választotta meg a presbitérium, akinek beiktatása a tanévnyitó is-
tentiszteleten lesz. 

Labossa Péter  
igazgató lelkész 
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Augusztus 3-án Nyíregyházára látogatott dr. Fabiny Tamás az Északi Egyház-
kerület püspöke. Gyülekezetünkben tett vizitációja után a Hírmondó az alábbi 
kérdéseket tette fel püspök úrnak. A válaszokat Horváth- Hegyi Olivér püspö-
ki titkár jegyezte le. 
 
Hírmondó: Püspök úr. Elődei közül kiket tekint példaképének, kinek a munkás-

ságával tud leginkább azonosulni? 
FABINY Tamás: Már a székfoglalómban is említettem, hogy az Északi Egyházke-

rület korábbi püspökei közül két személyt szeretnék kiemelni: Szabó József püs-
pököt, aki lelkipásztori lelkületével, igehirdetéseinek mívességével, a magyar 
nyelv iránti olthatatlan szeretetével, Madách-kutatásával, tehát a kultúra megbe-
csülésével is kitűnt. A másik példa, akit Nyíregyházán feltétlenül említeni kell, 
Túróczy Zoltán püspök. Lehetőségem volt közreműködni az Isten embere c. két-
kötetes könyv szerkesztésében, mely az ő munkásságát dolgozza fel a 
Túróczytól és Túróczyról szóló anyagokkal. Néhány évvel ezelőtt készítettem 
egy kétszer fél órás filmet: „Akit háromszor szólított meg Jézus” címmel. Úgy 
érzem Túróczy egy emblematikus személy, aki erőteljes igehirdetésével, kegyes-
ségével, igeszerűségével, nagyon jó szervező készségével, az egyházfegyelem 
megkövetelésével példa lehet számomra is, amit soha sem fogok elérni. Meg kell 
említeni, hogy éppúgy, mint Szabó Józsefet, őt is félreállították. 

H.: Egyházkerületünkben püspök úrnak ez az első, a gyülekezetünk életét áttekin-
tő vizitációja. Milyen tapasztalatai voltak Nyíregyházán? 

F.T.: Ha összeszámolom, püspökké választásom óta négy alkalommal voltam Nyír-
egyházán. Ez is mutatja, hogy meg szeretném becsülni egyházkerületünk legna-
gyobb közösségét, intézményeit. Fontos számomra a nyíregyházi gyülekezet. 
Mostani látogatásom több szempontból is speciális volt. Az Oltalom Szeretetház 
alapkövének letétele, mely funkciójában a hajléktalanok ellátását, rehabilitáció-
ját kívánja támogatni nem egyszerűen gyülekezeti, hanem városi tevékenység. 
Bátran ki szabad lépni a templom falain kívül és az ige hirdetése olykor a szó-
széken kell hogy hangozzék, máskor az utcán, úgy, mint ahogyan ez most is tör-
tént. Az egyház szolgálatát hitelesíti egy-egy ilyen projekt. Jó szívvel támoga-
tom a kezdeményezést.  
Felügyelő társam, Benczúr László addig az Élim bővítésének ügyében folytatott 
tárgyalásokat. Nem egyedül jöttem, hanem felügyelő úrral. Ez is jelzi az ügy 
fontosságát, a nyíregyházi gyülekezetek életének színes voltát, sokrétűségét, 
melyben részt vállalunk. Segíteni jöttünk mindketten, és megosztottuk erőinket.  
Imponáló volt, hogy az esperes választással kapcsolatosan kialakult helyzet 
okán, az általam kért képviselő testületi ülésre a képviselő testületi tagok és 
presbiterek közül ilyen sokan (több, mint 70-en) eljöttek ezen a nyári esten. Ez 
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minden várakozáson felül volt. Az, hogy a beszélgetésben, olykor vitában, éles 
megfogalmazású mondatok elhangoztak - jó volt. Véleményem szerint annak 
van értelme, ha nem egymásról, hanem egymással beszélünk. Ez talán az első 
lépés egymás megértése, az egymás felé való közeledés irányába. A gyülekeze-
ten belüli kommunikáció mindenképpen fontos, beleértve a lelkészek egymás 
közötti párbeszédét és a hívek egymás közötti testvéri hangvételű felelős beszél-
getését. Kiemelten fontosnak tartanám és érezném, és ezúton is kérem a nyír-
egyházi nagytemplom öt lelkészét, hogy legyen rendszeres munkatársi megbe-
szélés egymás között. Akár minden hetet lehetne, sőt kívánatos lenne ezzel a 
nem több, mint egy órás alkalommal kezdeni, ahol a tapasztalatok megosztása, a 
feladatok elosztása, információ áramoltatása történne. Nagy gyülekezetekben ez 
működik, biztos vagyok abban, hogy ennek csakis jótékony hatása lehet a lelké-
szi közösségre. 

H.: Az Északi Egyházkerületben egyházunk több oktatási intézmény fenntartója 
Milyennek látja püspök úr az intézményekkel való kapcsolatot egyházi részről? 

F.T.: A régi mondás szerint az iskola az egyház veteményes kertje. Ma már, amikor 
a nagy áruházláncolatok segítségével sokszor olcsóbban kapjuk meg a gyümöl-
csöt, mintha mi magunk művelnénk meg, kísértés az, hogy ezeket, a silány ter-
mékeket vásároljuk meg és fogyasszuk, a helyett, amit mi termelünk. Ha bele-
gondolunk, ez nem jó. Hiányzik a vitamin belőle és az a lelkület, amiben az fo-
galmazódik meg: ez az én termésem, ezért én dolgoztam meg. Ahogyan különb-
séget lehet tenni a magunk által termelt paradicsom és a boltból érkezett paradi-
csom között, úgy kell az oktatásban is megbecsülni azt, amit mi magunk végez-
tünk el. Nem azt remélni, hogy majd más csatornákon nevelődnek ifjaink és 
színvonalas iskolában nevelkednek majd, hanem nekünk is gondoskodni kell a 
mi saját veteményes kertünkről. Itt azonban különbséget kell tenni az általános 
iskola és a gimnázium között. Az általános iskola gyülekezeti fenntartású. Aho-
gyan Takács Ferenc kiválóan vezette az általános iskolát, jó kedvvel, jó munka-
társakkal, reményeim szerint Kocsisné Sárossy Emőke is követi ezt a szép pél-
dát.  

H.: Hogyan látja a nagy gyülekezetek jövőjét, a misszió lehetőségét, az egyháztól 
elszakadt, elidegenült emberek felkutatását, integrációját?  

F.T.: Azt érzem, hogy a jövő útja egy ilyen nagy gyülekezetben, mint Nyíregyháza 
- bár még szeretnék ebben a témában jobban elmélyülni – az önálló gyülekezeti 
közösségek megszervezése. Hadd említsek egy budapesti példát. Régen a Deák 
téri evangélikus gyülekezet volt egy nagy fővárosi gyűjtőhely. A két világháború 
között létrejöttek az un. Lelkészi körök, majd formálisan is 1952-ben önállósul-
tak a gyülekezetek. Megmaradt a Deák téri gyülekezet, de az önállósodások ré-
vén lehetőség nyílt arra, hogy senki ne vesszen el a nagy közösségben, és így a 
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lelkészek már személyes kapcsolatot tudtak ápolni a gyülekezet közelében lé-
vőkkel. Átláthatóbbá, pásztorolhatóbbá vált az evangélikus „tömb”. Ezt feladat-
nak érzem, elsősorban a nyíregyházi gyülekezet feladatának, de személyesen én 
is felelősséget érzek az áttekinthető, rendezett gyülekezet felállása iránt. Ennek 
kidolgozása, egy új rendszer előkészítése szép és elengedhetetlen kihívás. Egy 
nagy gyülekezetnél sem lehetnek gazdátlanok az emberek. Ez egy veszélyforrás, 
amit meg kell szüntetni. Ez most a nyíregyházi gyülekezet létkérdése. 

H.: Eddigi püspöki szolgálata alatt mi volt a legörömtelibb és legfájdalmasabb 
döntése, vagy esemény, amin részt vett? 

F.T.: A legörömtelibb események közé tartoznak a lelkész ordinációk. Ezek a fiata-
lok eddig tanítványaim voltak az Evangélikus Hittudományi Egyetemen, amíg 
az Újszövetségi Tanszéken tanári állásban voltam. Most kollégáim, munkatársa-
im lesznek. Jó érzés látni őket és együtt építeni, szolgálni evangélikus egyhá-
zunkat. 
A legfájdalmasabb döntést már nehezebb megfogalmazni. Talán az, amikor ki-
fogyok a lelkipásztori eszköztárból és egy-egy helyzet megoldása, a békesség és 
a jó rend megtartása érdekében jogi eszközökhöz kell nyúlnom. Elsősorban lel-
kipásztorként szeretnék szolgálni a gyülekezetekben, lelkésztársak között. Így 
indultam el Nyíregyházára, hogy együtt, közösen a lelkészekkel és képviselő tes-
tülettel megoldást találjunk a gyülekezet életének több területén felmerülő kér-
désekre, problémákra. Szeretném, ha továbbra is lelkipásztorként érkezhetnék és 
távozhatnék a számomra egyre fontosabb és kedvesebb nyíregyházi gyülekezet-
ből. Szeretném, ha Nyíregyháza ezentúl egy új, vonzó közösségként vonulhatna 
be a közegyházi tudatba. Ehhez kérem elsősorban Isten, aztán a lelkésztársak és 
a gyülekezet vezetőinek segítségét. Látogatásom utolsó kérése volt, hogy min-
den jelenlévő, akik a gyülekezeti termet megtöltötték, ma este válasszanak ki 
egy embert, akivel békétlenségben, vagy netalán haragban vannak, akire nehéz 
szívvel gondolnak, az esti csöndességben ki-ki imádkozzon érte és önmaga bé-
kességéért. Ezzel a hozzáállással és imádságos lelkülettel hiszem, hogy egyre 
kevesebb fájdalmas döntésről, eseményről fogok tudni beszámolni. Én is ezért 
imádkozom. Itt Nyíregyházán éppúgy, mint máshol. 

Püspök úr. Köszönjük, hogy válaszolt kérdéseinkre. 
 

BENCZÚR LÁSZLÓ AZ ÉSZAKI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKERÜLET ÚJ KERÜLETI FELÜGYELŐJE 
 

A kerületi jelölőbizottság 2006. július 11-i ülésén bontotta fel és számlálta össze az 
északi kerületi felügyelőjelöltekre beküldött egyházközségi szavazatokat; 65 érvényes sza-
vazatot regisztrált. A jelöltek közül Benczúr László 37, Cserháti Péter 28 szavazatot kapott. 

(Forrás: Evangélikus Élet, 2006. július 16.) 
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A Nagytemplomban, 2006. március 26-án került sor ünnepi istentisztelet 
keretében egyházközségünk önkéntes tisztségviselőinek beiktatására. Az öt lel-
készi körzetben új felügyelők töltik be ezt a tisztséget. Szándékunk szerint lehe-
tőséget biztosítunk arra, hogy az öt körzeti felügyelő megossza gondolatait a 
Hírmondó olvasóival. Most az 1. számú körzet felügyelője, Babicz Pálné mu-
tatkozik be. 

 
 

Babicz Pálné Nagy Júlianna vagyok. 1943-ban Nyíregyházán, istenfélő 
evangélikus családba születtem. Tisztességes, becsületes életet láttam a szü-
leimtől, s mi gyerekek ezt szívtuk magunkba. Ennek ellenére elég távol ke-
rültem Istentől. Amikor nagy nyomorúságba jutott az életem - betegség, vá-
lás –, akkor tiszta szívből Istenhez kiáltottam. Ő meg is hallgatott, de nem 
hozott ki mindjárt súlyos helyzetemből. Rám nehezedett természetemből fa-

kadó türelmetlenségem, de magamtól nem tudtam megváltozni. Az Úr, el kezdett formálni, 
és alázatosan kezdtem olvasni a Bibliát. Amikor a Szentlélek megvilágosított egy-egy igét, 
akkor nagy boldogság töltött el. Így vált élővé, és hatott János evangéliumának 3,16. verse. 
Átadtam az életemet az Úr Jézus Krisztusnak, s Ő örömet és békességet adott, és aktív szol-
gálatra ösztönzött.  
Az óvodában keresztyén csoportot indítottam már a rendszerváltozás évében. A kistemplo-
mi gyülekezetben hittan órát tartottam az alsós gyerekek részére, és presbiteri szolgálatot is 
vállaltam.  Körzetünkben jelenleg a felügyelői megbízatást férfitestvérek nem vállalták el, 
így került rám a sor. Kicsit féltem tőle, de imádkoztam, és az igére figyelve megnyugodtam. 
Azt kértem az Úrtól, hogy tegyen méltóvá erre a szolgálatra. Tulajdonképpen Isten mind-
nyájunkat munkatársának hívott el. Ezt a nagy bizalmat hűséggel, engedelmességgel, alázat-
tal kell viszonoznunk. Pál apostol írja az Efézus 4,2-ben: „Teljes alázatossággal és szelíd-
séggel, hosszútűréssel, elszenvedvén egymást szeretetben…” Az a legfontosabb küldetése 
minden Krisztust követő embernek, hogy teljes szívvel szolgálja az Urat a Tőle kapott aján-
dékok mértéke szerint. A Róma 12,11-ben olvassuk: „Az igyekezetben ne legyetek restek; 
lélekben buzgók legyetek; az Úrnak szolgáljatok.” Látom a gyülekezetünkben lévő tenniva-
lókat. 
 - A kistemplomot kívül-belül hamarosan fel kell újítani, mert az épület egy része használ-
hatatlan és életveszélyes. Ez erőnk feletti megterhelést jelent. Milyen reménységünk van? 
Jósiás király megparancsolta a papoknak, hogy az Úr házának romlásait javítsák ki. De a 
magaslatok oltárait nem rontották le, s ott áldozott a nép a bálvány isteneknek. Ezért hosszú 
ideig nem tudták megjavítani, pedig a pénz összegyűlt. Most is nagyon fontos, hogy lelké-
szek, gyülekezeti tagok megtisztuljunk a bálványoktól és minden Isten elé helyezett dolga-
inkból, s akkor van reménységünk, hogy a kőből épült templomaink is rendbe jönnek és 
megtelnek.  
 - Igyekszem a körzeti lelkészünk, Labossa Péter gyülekezeti munkáját segíteni. Imádságban 
hordozom őt, családját és az egész gyülekezetet. A testvéreket jobban megismerve, örömei-
ket, gondjaikat meghallgatva segítek hordozni terheiket. Bizonyságot teszek Jézus Krisztus 
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megváltó szeretetéről, hitemről, életemről. A megszomorodott emberek felé mosollyal, sze-
retettel közeledek.  
 - Bíztatok a bibliaórai részvételre, ahol részletesen tanulmányozzuk lelkészünk segítségével 
az Ige üzenetét. Kérdezhetünk, hitbeli tapasztalatainkat elmondhatjuk, s így valóban egymás 
hite által épülhetünk. Közös imádságban visszük az Úr elé hálánkat, kéréseinket.  
 - Nagyon fontosnak tartom, hogy a presbiteri összejöveteleken a megoldásra váró feladato-
kat mindig a Szentírás tükrében vizsgáljuk meg, és a szerint döntsünk. 
Péter 1. leveléből a 4. fejezet 11. versével fejezem be gondolataimat. „Ha valaki szól, mint-
egy Isten igéit szólja; ha valaki szolgál, mintegy azzal az erővel szolgáljon, amelyet Isten 
ad: hogy mindenben Isten dicsőíttessék a Jézus Krisztus által, akinek dicsőség és hatalom 
örökkön-örökké.”   
 Babicz Pálné 
 
 
 
 

Egyházközségünk képviselő testületének tagjai 
 

I. sz. körzet II. sz. körzet III. sz. körzet 
dr. Endreffy Ildikó  
Kapin Andrásné 
Kiss Istvánné 
Palotai Erzsébet 
Povazsanyecz Andrásné 
Pristyák Magdolna 
Pristyák Piroska 
Szabóné Szuhánszki Edit 
Szitha Miklósné 
Szurovcsák Ilona 

Balogh Melinda 
Ifj. Bozorády Zoltán 
Duszka Andrásné 
Farsang Imre 
Földi Natália 
Soltész Csabáné 
 

Balázs Ildikó 
Petrilla László 
Gálik Marietta 
Gálik Tamás 
Szegedi Sándor 
Bálint Éva 
Haklik Jánosné 
Kémeri Jánosné 
Revákné Kémeri Andrea 
 

IV. sz. körzet V. sz. körzet 
Borsiné Ambrusz Ilona 
Csordás Mihály 
Fizely Márta 
Kissné Tamás Melinda 
Klémán Istvánné 
Kosztik Szabolcsné 
Madácsi Júlia 
Pazonyi Aranka 
Takács Ferenc 
Zomborszky Józsefné 

Bellus Tibor 
Czékmann Istvánné 
Dankó József 
Demcsák József 
Merkószki Jánosné 
Pálvölgyi Gyuláné 
Zelenyánszki László 
Nádassy András 
Radnai János 
Sajben Mihály 

 Közreadta: Horváth Csabáné 
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EGYHÁZKÖZSÉGI TISZTSÉGVISELŐK BÚCSÚZTATÁSA 
 

Június 13-án délután kedves szeretetvendégségen lehettünk együtt mi, akik korunknál fog-
va, vagy a gyülekezeti választások következtében, egyházi tisztségünkből távozunk.  

Új és megható volt a szeretetnek ez a megnyilvánulása egyházközségünk vezetői részéről. 
Lelkészeink igével s egy pár mondattal szóltak hozzánk. Sajnos kevesen jöttek el a meghí-
vottak közül. 

Számomra bizonyos, hogy minden aktív és nyugalomba vonuló gyülekezeti tag számára 
van egy szolgálat, mely, míg élünk a földön, örök feladatunk: a hordozó, tusakodó imádság.  

- Nincs imatéma? Csak gondoljunk 
a családunkra, hazánkra, roskadozó 
gyülekezetünkre! Kimeríthetetlen az 
imádság témáinak sora, mint ahogy 
kimeríthetetlen a mennyei Atya ke-
gyelme! 

 
Félre hát a sértődésekkel, pártosko-

dásokkal, szakadásokkal! Használjuk 
hűségesen az imádság fegyverét! Jé-
zusért reméljük, hogy Isten meghall-
gat, mert Ő mindenben tud segíteni, 

megoldást adni. Szegény, beteg gyülekezetünk számára is. 
„Gyűlöljétek a rosszat, szeressétek a jót, szerezzetek érvényt a törvénynek a kapuban! Talán 
megkegyelmez (…) az Úr, a Seregek Istene.” (Ámos 5,15) 

Dévényi Margit 
 
AZT, AMI FÁJT… 
 

Azt, ami „plusz” volt az életemben, 
ma azt szeretném megköszönni! 
- Amikor vidáman harsonáztam, 
nemigen tudtam Eléd jönni. 
Elégedett, boldog napjaimban 
olyan könnyen elbíztam magam, 
ha valami eredményt elértem, 
szinte dicsért saját agyam… 
- Nem! Ma azt szeretném megköszönni, 
ami fájt nekem, nyersen, nagyon, 
amikor azt kezdtem énekelni, 
hogy: „Uram, irgalmad szomjazom!” 
 

Énekeltem hang és dallam nélkül, 
és Rád kapcsolódott a tekintetem, 
mert azt csak a könnyeken át láttam: 
Mindenség Ura: Atyám vagy nekem! 
A szenvedésben – néven szólítottál, 
a szenvedésben ott voltál velem! 
Hogy oltókésed elevenbe vágott, 
az volt számomra a kegyelem! 
Ez volt a „plusz” az ember életében, 
a megtisztító, áldott fájdalom, 
akkor is, ha minden fény kialszik, 
más szavunk nincs, már csak az hallatszik, 
hogy: „Uram, irgalmad szomjazom!” 

L.V. 
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Mozaikok a piliscsabai Missziói Konferenciáról 
„Aki énhozzám jön, azt én nem küldöm el!…” (Jn 6,37)  

 
Ezzel az igei főtémával került megrendezésre ez évben július 12-15. között a piliscsabai 

Bételben, -(a héber szó jelentése: „Isten háza”) a Missziói Konferencia nagyszámú, határon 
túli magyar evangélikus testvérek részvételével. A százfős befogadóképességet túllépve, 
minden eddigi rekordot megdöntő érdeklődés kísérte a színes programot.  

Nyitó áhítatában Ittzés János elnök-püspök a vezérige kapcsán kérdéseket tett fel: Mi 
az élet? Van-e életünk Jézus szerint is? Viszontszeretjük-e őt? Kánonban is elénekeltük a 
konferencia üzenetét: „Jézushoz jöjjetek, megfáradtak, / Igéje néktek is nyugalmat ad, / 
Terhe könnyű, irgalma nagy!”  

Timo Reuhkala, (a Sanansaattajat nemzetközi kapcsolatainak vezetője) a rézkígyó igéje 
kapcsán felszólított: Tekintsünk fel Jézusra, a megfeszítettre! Baranka György, a kánaáni 
asszony történetéből azt emelte ki, hogy majdnem el lett küldve, de megkapta Jézustól a hit 
ajándékát. Karlné Csepregi Erzsébet arról szólt; vonzó Istenünk van! Hegymegi Ilona és 
Pecznyík Pál hittestvéreimmel részt vehettünk még bibliaköri beszélgetéseken, Lázár Attila 
CD- bemutatóján; hallgathattuk a Felvidékről, Erdélyből és Kárpátaljáról érkezett evangéli-
kus testvéreink beszámolóit, az ott folyó missziói munkáról. Előadás szólt a zsidó misszió-
ról is, valamint a munkatársak szolgálatáról a helyi gyülekezetekben.  

Különleges élményt jelentett Csuka Tamásné, a váci börtön református lelkésznőjének 
beszámolója, az ott végzett misszióról. Egyetlen feladata van: eljuttatni a testileg rabokat az 
Úr Jézussal való személyes kapcsolatra. Híreket hallgathattunk és láthattunk a 
sárszentlőrinci misszióból, és izgalmas vetélkedőn vehettünk részt a misszió témakörében. 

A reggeli imaközösségekben az evangélikus magyar misszió ügyéért is könyöröghet-
tünk. A záró úrvacsorai istentiszteleten Gáncs Péter püspök útravalóul elmondta: Jézus úgy 
küld, mint juhokat a farkasok közé! Éljünk érte és tanúskodjunk róla. Adjuk tovább, amit 
kaptunk, okosan és szelíden, krisztusi módon. Az úrvacsora is missziói alkalom: Jézus ön-
magát adja nékünk. S aki most is hozzá jött, azt ő nem küldi el magától, de kiküldi a misszi-
ói szolgálatba. Ezt élhette át az a száz résztvevő, fiatalok és idősebbek egyaránt, akiknek 
szívében ott lobog a misszióért érzett felelősség és szolgálat lángja.  

Helyszíni tudósító: Garai András 

*                                 *                                * 
KÖNYVAJÁNLÓ 

 
Zimányi József: Tűzoszlopoddal jéghegyek között. Az önéletrajzi írás olyan ember életé-
be enged bepillantást, aki levélben szólította fel Sztálint megtérésre, megalázkodásra Isten 
előtt. A folytatást ezek után nem nehéz elképzelni: 1947-ben letartóztatták, és csak 1955-
ben szabadult a szibériai lágerekből. Az egykori református lelkész olyan könyvet írt, 
amelyből egy hívő életének példáján keresztül megtanulhatjuk, hogy Isten miként tanítja, 
vezeti és óvja engedelmes tanítványát – minden körülmények között. A kötet a Luther Kiadó 
könyvesboltjából is megrendelhető (1085 Bp., Üllői út 24.)  Ára:2100 Ft. 
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JÉZUS A JÓ PÁSZTOR 
 
Egy turistacsoportnak Izráelben azt mondta az idegenvezető: 
- Itt Keleten az a szokás, hogy a pásztor előtte jár a nyájának. – Egy kicsit tovább haladva 
azonban megláttak egy nyájat, amelyet egy ember hajtott. Az emberek elmosolyodtak és 
gúnyos tekinteteket vetettek az idegenvezető felé. Ő szégyenében és bizonytalanságában 
mégis odament az emberhez és így szólt: 
- Uram, ne haragudjon, hogy megkérdezem, de én eddig úgy tudtam, hogy itt Izráelben a 
pásztor a nyája előtt jár, nem pedig hajtja azt. 
Az ember így válaszolt: Ön jól tudja! Én a mészáros vagyok, nem pedig a pásztor. 
A pásztor olyan ember, aki vigyáz egy bárányokból álló nyájra. Minden nap elvezeti nyáját 
hűs forráshoz, és zöldellő rétre, ahol megitatja és megeteti őket. A bárányok ismerik pászto-
ruk hangját, és követik őt. (Jn 10,27) A pásztornak nagyon bátor embernek kell lennie, mert 
meg kell védenie a bárányokat a viharos időben, veszélyes sziklákon, és a vadállatokkal 
szemben. Este a pásztor megszámlálja az ő juhait, név szerint ismeri őket. Éjjel pedig őrt áll 
mellettük. 
Isten szeret téged, és gondot visel rólad, mint a jó pásztor a juhaira. Azt akarja, hogy hall-
gass rá, és kövesd Őt! A Bibliában János Evangéliumában Jézus ezt mondja magáról: „Én 
vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért.” (Jn 10,11) „Az én juhaim hallgat-
nak a hangomra, én ismerem őket, ők pedig követnek engem.” (Jn 10,27). 

 
SZÍNEZD KI, és kösd össze 
az egymáshoz tartozó képeket!  

A lelkészi hivatalban add le 
szept. 17-éig vasárnap de.10 
órától a gyermek bibliaórán. 

 
ÁLLANDÓ ALKALMAINK: 
Gyermek bibliakör (3-14 év): 
Minden vasárnap de. 10 órától 
a lelkészi hivatalban. 
EHKE (Evangélikus Hittano-
sok Kiránduló Egyesülete) 
gyermekmissziós nap (2-18 év) 
minden hónap első szombat-
ján. 
(Az oldalt szerkesztette: 
Hajagos-Tóth Katalin) 
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 GYERMEKTÁBOR A HEGYEKBEN 
 
Isten kegyelméből ebben az évben is elmehettünk a Zemplén talán legszebb részére - Újhu-
tára. Ötvenkilenc kisgyermek -, akik Kisvárdáról, Nyíregyházáról, Nyírszőlősről és Nyírte-
lekről érkeztek – tizenkét felnőtt segítő vezetésével tölthetett itt hat napot, júl.3 – 8. között. 
A délelőtti alkalmakon a gyerekek megismerhették Isten prófétájának, Illésnek az életét. Il-
lés életéből világossá vált számunkra: egyedül Isten az Úr és nincs más Isten! (Ézs 44:6) Az 

áhítat után kiscsoportos beszélgetéseken 
tehették fel a gyerekek kérdéseiket, és vi-
tathattuk meg az őket érdeklő és érintő 
problémákat. Megdöbbentő lehet szá-
munkra, hogy Illés története ma is aktuá-
lis. A bálványimádás hatalmas teret nyert 
abban időben, és ma is. Fontosnak tartot-
tuk, hogy a gyerekek világos útmutatást 
kapjanak az egyre sötétedő világunkban 
megjelenő okkultjelenségekkel kapcsolat-
ban. 
Délután kézműves foglalkozásokat, kirán-
dulást, akadályversenyt rendeztünk. Az 

esti áhítaton a gyerekek megismerkedhettek Ringu –, egy közép - indiai kisfiú – történeté-
vel. 
Köszönjük a természetbeni adományokat, a konyhai dolgozók munkáját, a szolgálók türel-
mét és gyermekek iránti szeretetét. 

 
Hajagos-Tóth Katalin 

gyermekóra vezető 
 
 

MEGHÍVÓ 
 

Szeretettel hívunk és várunk minden kedves érdeklődőt 
 

CSALÁDI CSENDESNAPUNKRA 
 

melyet szeptember 2-án szombaton 1000 - 1300  
között rendezünk a gyülekezeti teremben 

A gyermekbibliakör vezetői  
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Pályázati felhívás protestáns témájú írásművekre 

 
A Protestáns Újságírók Szövetsége (PRÚSZ) pályázatot hirdet fiatalok számára. Műfaji és 
terjedelmi megkötöttség nélkül olyan még nem publikált írásműveket várunk, amelyek pél-
dául:  
- bemutatják a magyar protestantizmus elmúlt évszázadainak valamely történelmi esemé-

nyét, nevezetes alakjának munkásságát; 
- protestáns témájú prózai irodalmi alkotások; 
- protestáns vonatkozású helytörténeti írások. 
 
Pályázhatnak: 
- 30 év alatti magyarországi és határon túli protestáns fiatalok. 
 
A pályázat módja: 
- egy pályázó csak egy művel pályázhat; 
- csak számítógépes szövegszerkesztővel készült pályamunkákkal lehet jelentkezni; 
- a pályázat jeligés, a győztes munka szerzőjét a bíráló bizottság csak a döntés után ismeri 

meg, ezért a beküldendő pályamunkán a szerző neve helyett jeligét kell feltüntetni; 
- a pályamunkát postai úton, három példányban, nagyalakú borítékban kell elküldeni a 

PRÚSZ címére (1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 3.- Magyarországi Egyházak 
Ökumenikus Tanácsa székháza). A nagyalakú borítékban egy kisebb alakú, lezárt boríté-
kot kell elhelyezni, amely a pályázó személyes adatait tartalmazza: nevét, életkorát, fele-
kezeti hovatartozását, pontos lakcímét, telefonszámát. A kisebb borítékon semmilyen 
személyes adatot nem lehet feltüntetni, kizárólag a pályázat jeligéjét. 

 
Pályadíj: 
- a PRÚSZ elnökségéből álló bírálóbizottság egy pályamunkát díjaz 150.000 forinttal. 
A pályázatok postai feladásának határideje: 2006. szeptember 30. 
 
Ünnepélyes díjátadás: 2006. október 31-én, a reformáció napján. 
A bírálóbizottság a döntésről október 20-ig értesíti a nyertest, és ezzel egy időben honlapján 
közzéteszi a győztes pályázat címét és alkotóját. Nem vállalja ugyanakkor a többi pályázati 
anyag visszaküldését. 
 
További információk: prusz@prusz.hu 
 
Honlap: www.prusz.hu 
 
A PRÚSZ elnöksége nevében: Novotny Zoltán 
 a PRÚSZ elnöke 

mailto:prusz@prusz.hu
http://www.prusz.hu/
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ANYAKÖNYVI HÍREK 
 
Házasságkötések: ”…Amit tehát az Isten egybekötött, ember el ne válassza.” 

Jakab István és Szurovcsák Gabriella, Bogár Zsolt és Bakos Henriett, Jaczkó 
Mihály és Fejes Ildikó, Nadzon György és Greksza Brigitta, Bodnár Imre és 
Kiss Marianna, Dr. Hadnagy József és Szekeres Szilvia, Szakállas Attila és 
Bicza Beáta, Matyasovszki Zoltán és Dallos Zsuzsanna, Jin Zhi Wei és Ko-
csis Zsuzsanna, Orosz Zsolt és Timák Timea, Papp György és Jakab Enikő. 
 

Keresztelések: „Bizony az ÚR ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom.” 
Centeri István Lóránt, Turóci Emese, Váradi Boglárka, Péter Erik Levente, 
Péter Csenge, Bihari István Márk, Horváth Róbert, Kanyári Barnabás, Jaczkó 
Dávid, Szórád Jázmin, Gombos Eszter, Laskay Márton, Koczka Máté, Mulik 
Péter, Kántor Kamilla, Virág Alexandra Petra, 
Felnőttek: Varga Csaba, Tóth Miklós, Jakab Enikő, Greksza Brigitta. 

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

Hibján Józsefné Lentvorszki Mária (89), Szulics Andrásné Török Erzsébet 
(72), Dankó Józsefné Pócsik Mária (94), Molnár Sándorné Paizs Ilona (84), 
Gyákun Jánosné Furman Zsuzsanna (70), Benkó Gyuláné Pampuch Julianna 
(69), Pradlik Andrásné Magyar Zsuzsanna (83), Rácz Imréné Garaj Ilona 
(69), Balogh Istvánné Boros Ilona (80), Nagy Gáborné Hugyecz Ilona (77), 
Magyar András (47), Sztanek Mihály (80), Kovalcsik Mihályné Ferkó Anna, 
Gere Sándor (73), Bencs Mihályné Biri Ilona (90), Garami Erzsébet (63), Ko-
vács Mihály (68), Pampuch Pálné Pampuch Ilona (96), Kocsik László (70), 
Lipcsei Zoltán (68), Garaj István (73), Morvai János (64). 

 
 

HÍREK 
 
Augusztus 19-én szombaton 10 órától Nyírszőlősön a templomkertben csendesnap lesz. 
Augusztus 26-án szombaton csendesnap lesz Tállyán 10-16 óráig az evangélikus templom-

ban a Borsod-Heves és Hajdú-Szabolcsi Egyházmegyék szervezésében. Igét 
hirdet: dr. Fabiny Tamás püspök. Gyülekezetünk autóbuszt indít erre az alka-
lomra. Jelentkezni a Lelkészi Hivatalban lehet, az 1000 Ft. utazási költség be-
fizetésével. 

Új körzeti felügyelő a IV. sz. lelkészi körzetben. 
Szakady Géza körzeti felügyelő halála miatt, a IV. sz. körzet presbiterét, dr. 
Csepregi Andrást választotta a részközgyűlés körzeti felügyelővé 2006. május 
21-én. Beiktatására június 18-án került sor a rozsréti Gyülekezeti Házban 
Sztankó Gyöngyi körzeti lelkész szolgálatával. „Légy hű mindhalálig, és ne-
ked adom az élet koronáját” (Jel 2,10) 
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Hiller István miniszter július 17-ei hatállyal dr. Csepregi András lelkészt, az Evangélikus 
Hittudományi Egyetem Nyíregyházi Hittanárképző Tagozatának docensét ne-
vezte ki az Oktatási és Kulturális Minisztérium Egyházi kapcsolatok Titkársá-
gának vezetőjévé. Isten áldását és bölcsességét kérjük új feladatának ellátásá-
hoz. 

 
SZEPTEMBERI ELŐZETES 

200 éves a Kossuth Gimnázium: 
Szept. 1-jén 1100 hálaadó istentisztelet és tanévnyitó a Nagytemplomban.  

 1215  emlékjáték a Kossuth téren. 
Az Evangélikus Általános Iskola tanévnyitó istentisztelete szeptember 2-án, szombaton 15 

órakor lesz a Nagytemplomban. Ezen az ünnepi alkalmon dr. Fabiny Tamás 
püspök úr beiktatja tisztségébe Kocsisné Sárossy Emőkét, az iskola újonnan 
megválasztott igazgatóját. 

Szept. 2-án, szombaton 10-13 óráig a gyermek-bibliakör vezetői a gyülekezeti terembe csa-
ládi csendesnapra hívják és várják a gyermekes családokat. 

Szept. 10-én, vasárnap du. fél 5 órakor az ev. általános iskola dísztermében kerül sor a 
Szolgáló Női Közösség szeretetvendégséggel egybekapcsolt együttlétére. 
Mindenkit szeretettel várnak a szervezők. 

 
 
 
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. október 8.  
Lapzárta: szeptember 20. 

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.  

Készült: Jedlik Kiadó nyomdájában 1200 pld.-ban. 

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

