
 
 

 
 

„Isten a mi oltalmunk és erősségünk,
mindig biztos segítség a nyomorúságban”

(Zsolt 46,2)
XV. évf. 11. szám 
2006. november  

Nagy évfordulók, sorsdöntő események, kimagasló törté-
nelmi személyiségek felidézésének hónapja, október. 

A legmesszebbre október 31-én tekintünk térben és időben 
egyaránt. 1517. október 31-én Luther Márton a wittenbergi 
vártemplom kapujára kiszögezte híressé vált 95 tételét. Követ-
kezetes és megalkuvást nem ismerő döntését fogalmazta meg 
az egyedül kegyelemből, hit által való megigazulás tanítása mellett. A Szentírás 
mellett, amely Isten kijelentésének egyedüli forrása, a hit és élet kizárólagos zsi-
nórmértéke. Jézus Krisztus mellett, aki egyedüli közbenjáró Isten és ember között. 
Tanai gyorsan terjedtek. Nemcsak az európai keresztyénségre, hanem idővel min-
den kontinens kereszténységére hatottak. Mind a mai napig vagy ellenkezést válta-
nak ki, vagy meggyőznek, és az ige nagyságát emelik magasra. 

2006. október 31-én közös ünnepi istentiszteleten, együtt emlékezünk reformá-
tusok és evangélikusok a 489 évvel korábbi eseményekre, a reformációra és a re-
formátorokra, elsősorban Luther Mártonra és Kálvin Jánosra. Dr. Huszti Kálmán 
írja: „Mindkét reformátorban és mindkettőjük szellemi örökségében közös vonás, 
hogy valósággal felkiáltójelekké váltak. A próféták és apostolok bibliai bizonyság-
tételére minden korban új meg új válaszokat kell adni. Nem elegendők a hit és élet 
kérdéseire adott, átöröklött hagyományos válaszok. Nem elég meríteni az egyház 
mégoly gazdag tradíciójának kincsestárából sem. Mindkettőjükben közös az a vágy 
is, hogy a reformáció ne vezessen végleges szakadásra, hanem áthassa, átjárja az 
egész una sancta catolica et apostolica ecclesia valóságát. Luther Mártonnal együtt 
úgy tekintünk fel Jézus Krisztusra, mint egyetlenre. De úgy is mint egyetemesre; az 
egész világ Megváltójára.” 

Néhány nappal korábban, október 22-én 220 évre tekintünk vissza. 1786-ban, 
ezen a napon hálaadó istentisztelet volt templomunkban, ahogyan az idén is. Akkor 
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Coroni Frigyes gömöri esperes Rm 11, 36 alapján szólt a gyülekezethez: „Bizony, 
tőle, általa és érte van minden: övé a dicsőség mindörökké. Ámen”  

33 évvel korábban 300 evangélikus család telepedett itt le. Békéscsabáról, 
Mezőberényből, Szarvasról érkeztek, hogy szabadon gyakorolhassák hitüket. Sok 
zaklatás elszenvedése után II. József Türelmi rendelete (1781) nyújtott reményt és 
lehetőséget templomépítésre. „Azonnal szervezkedni kezdtek. Egy kuruckori teme-
tő helyén építhették fel templomukat. A templom alapkövét 1784. március 25-én 
tették le. Hordták a követ Bodrogkeresztúrról, fizették a vámot a tokaji hídon.” (Dr. 
Reményi Mihály) Két és fél év múlva Isten lehetővé tette a lehetetlent, felépült a 
másfél méter falvastagságú „nyíregyházi vártemplom”, amelynek kapuja fölé oda-
íratták az ősök a reformáció himnuszának egy sorát: „Erős várunk az Úristen.” A 
templom 50 méter magas tornya felkiáltójel:  

„Midőn az összetört remény 
végső szilánkja 
elvész és az élet tengerén 
zúg a vészek árja 
éljen szívedben szent hited!” (Juhász Gyula: A hit) 

Október az emlékezések hónapja. Az emlékezés része a visszanézés, amelyen át 
felragyog Isten hűsége. A múltból bátorságot, erőt meríthetünk a mához, és remény-
séget a jövőhöz. Amikor elérkezünk tűrőképességünk határához, és úgy érezzük, 
nincs tovább, emlékezzünk, hogy Isten megtartotta nehéz és kilátástalannak tűnő 
helyzetekben elődeinket évszázadokon át nagy történelmi viharok közepette is. Így 
ünnepeljük október 23-át, az 1956-os forradalom 50. évfordulóját, abban a remény-
ben, hogy nem volt hiábavaló az áldozat. Kannás Alajos írja A holtaknak című ver-
sében: 

„Hiába mondod, hogy hiába 
bevésődtek a kor falába 
mint kőzetbe hullt levelek 
a mélyben élnek újra 
s az idő lassan elgyalulja  
a rájuk zúdult hegyeket.” 

Bozorády Zoltánné 
 

Az egyházközség elnöksége köszönetet mond a Nagytemplom felszentelésének 220. évfor-
dulója alkalmából október 22-én tartott zenés áhítat minden közreműködőjének. 

Maradandó zenei élményben volt része a jelenlévőknek. 
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TIRPÁKOK 

Életkép egy város hőskorából 
 

Írta: Dr. Vietórisz István 
/részlet az 1939-ben kiadott műből/ 

 
Ekkora templomot ők nem akartak, a méreteket nem 
Ők szabták, nekik így engedték — és ez a nép így 
Építette fel ezt, noha, mint látjuk, nagy a templom. 
Mekkora megtagadás és mekkora lélekerővel 
Kapcsolatos szeretet, buzgóság, nélkülözés, hit 
Húzta fel e falakat! Most erről itt ne beszéljünk. 
Nőtt ez a pálma a súly nehezéke alatt fel az égig. 
Munkánk még nem egész, mint látni, hiányzik az oltár, 
Szószék is kell még s odafent még orgona sincsen 
És a toronyba’ se szól, csak egy árva, kicsike harangunk 
S mégis a költségünk már eddig Rajna-forintban 
Majdnem húszezerig rúg fel s lesz hét, ami még kell. 
Istennel kezdtük, könyörögjük az Ő segedelmét; 
Ő segít is, mi pedig, gyarlók, leborulva imádjuk! 
 Itt elvágta a szót s a közönség éneke tört fel. 
Elhagyván a helyét, megy a ratkai esperes úr most 
A kis emelvényhez, mit az ő részére csináltak, 
S felmenvén, ott várt, míg az ének végire értek. 
Ekkor hálaimát mondott s olvasta a texust, 
Szent Pálnak levelét olvasta a rómaiakhoz, 
Tizenegyed részből az utolsó versszakot. Aztán 
Csendes hangon előbb, később hangját felemelve 
Lendületes szókkal szívükhöz szólt a híveknek. 
Áhítatos lélekkel hallgatták épületükre. 
Boldogan ejtőzvén az Igének az élvezetétől, 
Elgondolkodván mélységeiről a világnak 
És jóságáról, nagyságáról az Atyának… 

 
Nagytemplomunk felszentelése – Isten kegyelméből – 1786. október 22-én volt. Az 
egykori Kossuth-diák „hőskölteményéből” vett idézettel tisztelgünk templomépítő őse-
ink előtt. 

Isten hívó szava:”Figyeljetek rám, jöjjetek hozzám! 
 Hallgassatok rám, és élni fogtok!” (Ézsaiás 55,3/a) 
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Ünnepi ének 
a reformáció tiszteletére 

CSORBA ISTVÁN 
Ragyogtasd fel ünnepünket: 
„Te légy a mi erős várunk”! 
Mikor templomodba lépünk, 
Hozzád szálljon imádságunk! 
 
Igéd által légy minékünk 
„Jó fegyverünk és pajzsunk”! 
Földi éltünk minden napján 
Segítséget tőled várunk! 
 
Elődeinket mindenkor 
Te áldottad meg, jó Urunk 
Buzgó könyörgéssel kérünk: 
Ne engedj szégyent vallanunk! 

Add erődet Istenünk, hisz 
„Erőnk magában mit sem ér”; 
A mi hasztalan harcunkban 
„Küzd miértünk a hős vezér” 
 
A gonosznak ellenállunk: 
„Az ige porba dönti”, 
Mert az Úrnak táborában 
Nem árthat minékünk senki. 
 
Szentegyházad minden tagja 
Szeretetben gyarapodjon! 
Hittel végzett munka nyomán 
Mindig jó gyümölcs fakadjon! 

Hallgass Jézus szent szavára: 
„Az ige kőszálként megáll.” 
És ha őt követjük mindig: 
Fenn a mennyben üdvösség vár! 
Fenn a mennyben örök üdvösség vár! 

 
GYERTYAFÉNYES TEMETŐK  

 
Sötétség és fény ellentétét éli át az 

ember, amikor november elsején alko-
nyatkor megáll a gyertyák szelíd fényével 
megvilágított sírok között. Milyen meg-
ható a mulandó ember igyekezete, aho-
gyan a temető sötét árnyai között felveszi 
a harcot, próbálja legyőzni a sötétséget. 
Gyertyát gyújt. A kis gyertyák pedig vi-
lágítanak, és magukat felemésztve szór-
ják a fényt, míg lassan ők is lehunyják 
szemüket. A sötétség mindig nyomasztó, 
de különösen nyomasztó a temetőben. 
Más a temető a délelőtti napsugárban, és 
más este, amikor besötétedik, és már 
semmi sem enyhíti a komorságot. 

Fiatalok, öregek, rég nem látott ro-
konok, barátok találkoznak egy-egy sír-

nál, lerakják a friss virágot, elmondanak egy 
imát, aztán szemük belemélyed a gyertya 
fényébe, meghalt szeretteikre emlékezve. 
Megható emberi igyekezet ez - a temető 
mozdulatlan csendjébe behozni valamit az 
élet fényéből. 

De az igazi fényt, a világosságot nem a 
sírokon lobogó gyertyák jelentik, hanem a 
Biblia. A Biblia, amely kimondja az igazat. 
Mindig kimondja, még akkor is, ha nagyon 
tud fájni ez az igazság: „Nincsen itt mara-
dandó városunk…” (Zsid 13,14) De az Isten 
igéje amikor megszomorít, meg is vigasztal, 
amikor lesújt, felemel. Isten igéje mindig ad 
egy nagy többletet, új lehetőséget. Nemcsak 
arról szól, hogy nincs semmi maradandó. 
Így folytatódik az igevers: „…hanem az el-
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jövendőt keressük.” Ez a jövendő nem 
bizonytalan, homályos ígéret. Nem üres, 
felszínes vigasztalás. Jézus búcsúbeszé-
dében mondja: „Ne nyugtalankodjék a ti 
szívetek (…) Az én Atyám házában sok 
hajlék van (…) elmegyek helyet készíteni 
a számotokra (…) hogy ahol én vagyok, 
ott legyetek ti is.” (Jn 14,1-3) 

Ezt az eljövendőt meg lehet keresni 
és meg lehet találni. Jézus az utat is meg-
jelöli: „Én vagyok az út…” Ki akar moz-
dítani a reménytelenségből, a rezignáció-

ból, lendületbe akar hozni, hogy keressük a 
felkínált jövendőt. Nem a halálé, a síré, a 
temetőé az utolsó szó, mert mi az eljövendőt 
keressük. 

Láttam egy ikont: Jézus kihívja a sírból 
Lázárt. A képen Jézus szeme „kinéz” a kép-
ből, mintegy tőlünk kérdezve: „Én vagyok a 
feltámadás és az élet. Hiszed-e ezt?...” Ez a 
nagy kérdés kell, hogy megérintse szívünket 
a sírok mellett is. Boldog az, aki személye-
sen magára veszi a kérdést, és a sír mellett is 
igennel tud válaszolni. 

Gáncs Aladár  
KÖSZÖNET ABAFFY ZOLTÁNNAK 

 
Mélyen tisztelt Felügyelő Úr, Kedves Testvérem, Kedves Zoltán! 

Magam nevében és a Hajdú-Szabolcsi Evangélikus Egyházmegye gyülekezeteinek, 
tisztségviselőinek és tagjainak nevében is szeretném megköszönni két cikluson át tartó egy-
házmegyei felügyelői szolgálatodat. 

Személyedben egyházmegyénk hűséges, elkötelezett, imádkozó keresztyént kapott az 
egyházmegyei felügyelői szolgálatra. 

Köszönetet mondunk azért, mert sokrétű ismereteidet mindig szívesen állítottad az egy-
házmegye és a gyülekezetek szolgálatába. Sokszor tanácsoltál nehéz helyzetekben, javasla-
taid mindig előre vitték egyházunk ügyét. 

Higgadtan, ugyanakkor határozottan vezetted az egyházmegyei presbiteri és közgyűlési 
üléseket. „Legyen rend az egyházban” című székfoglalóddal egész Magyarországi Evangé-
likus Egyházunk számára példaértékű konstrukciót dolgoztál ki arra nézve, hogyan lehet a 
leghatékonyabban ellenőrizni és segíteni az adminisztrációs fegyelmet, különös tekintettel a 
pénzügyek rendben tartására és ellenőrizhetőségükre. Ennek gyümölcseként érhettük el, 
hogy a gyülekezetek féléves pénzügyi beszámolói és az év végi zárszámadások rendezetten 
kerültek az Egyházmegyei Presbitérium elé, melyről az Egyházmegyei Számvevőszék újra 
és újra jó bizonyítványt állított ki. 

Szeretném mindnyájunk nevében megköszönni azokat az álmatlan éjszakákat, melyeket 
az egyházmegyénkben jelentkező gondok okoztak neked. Külön köszönöm, hogy imádsága-
idban hordoztad egyházmegyénk és egész evangélikus egyházunk életét. 

Kívánom, hogy Isten az előttünk lévő időben is áldást adjon életedre, családodra, mun-
kádra és egyházunkért végzett további szolgálataidra! 

Útmutatónk mai igéjével erősítsen meg téged az Úr:  
„Isten megsegít téged, a Mindenható megáld téged az ég áldásával felülről” (1Móz 49,25) 
 

Nyíregyháza, 2006. október 2. Bozorády Zoltán 
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BESZÉLGETÉS MÁRFÖLDI ISTVÁN ÉLELMISZER-IPARI 
MÉRNÖKKEL 

 

Bemutatjuk a Hajdú-Szabolcsi Evangélikus Egyházme-
gye újonnan megválasztott felügyelőjét Márföldi Istvánt, 
gyülekezetünk tagját. Az egyházmegye mind a hat gyüle-
kezete őreá szavazott. Beiktatását a Nagytemplomban dr. 
Fabiny Tamás egyházkerületünk püspöke ez év szeptem-
ber 28-án végezte el Bozorády Zoltán püspökhelyettes és 
Lőrincz Csaba iskola lelkész segédletével (Ev. Élet 71. év-
folyam 41. szám).  
Hírmondó: Első kérdésünk, hogy milyen indíték alapján vál-

lalta ezt a tisztséget?  
Márföldi István: Erre az a válaszom, amit az Útmutató mai 

igéjeként olvastam: „Tudom, Uram, hogy az ember nem 
ura élete útjának, és a rajta járó nem maga irányítja lép-
teit!” (Jer 10,23). Ez volt a legfontosabb indítékom. 

Hírmondó: Kérjük, beszéljen magáról, honnan indult? 
Márföldi I.: 1946-ban születtem Nagycserkeszen, tirpák családban. Négy éves voltam, 

amikor édesanyám meghalt. Ekkor tótul beszélő anyai nagyszüleimhez kerültem 
Púposhalomra. Nagy hatással volt rám különösen nagyapám evangélikus kegyessége. Ő 
lefekvés előtt minden este letérdelt az ágy előtt, fejét ráhajtva hangosan imádkozott és én 
vele. Egyébként velem mindig magyarul beszéltek. Nagycserkeszen jártam általános isko-
lába. Jó tanuló voltam, ezért a Kossuth Gimnáziumba írattak be, és ott is érettségiztem, az 
utolsó humán tagozatú osztályban. 

Hírmondó: Érettségi után hogyan alakultak körülményei? 
Márföldi I.: A Szabolcs-Szatmár Megyei Tejipari Vállalattól kaptam ösztöndíjat, és így be 

tudtam iratkozni Szegeden az Élelmiszeripari Főiskolára. A diploma megszerzése után 
természetes volt, hogy a nyíregyházi tejiparhoz kerültem, és ott töltöttem el 32 esztendőt, 
végül igazgatóként. A kilencvenes években a vállalat Részvénytársasággá alakult, magam 
is részvényes lettem, de amikor arról volt szó, hogy külföldiek veszik meg a céget, elle-
neztem, de végül magam is arra kényszerültem, hogy részvényeim eladjam. Majd önálló 
vállalkozásokba kezdtem. 

Hírmondó: Tudjuk, hogy néhány évvel ezelőtt kisebbik fia 19 évesen borzalmas vasúti ka-
tasztrófa áldozata lett. Ez a hír mindnyájunkat megrendített, de kérjük beszéljen családjá-
ról. 

Márföldi I.: 1971-ben nősültem. Feleségemmel együtt két fiút neveltünk. A nagyobbik fi-
am nős, három unokánk van.  

Hírmondó: Tudjuk hogy városunk egyik közszereplője, tagja a városi közgyűlésnek, és bi-
zonyára más funkciói is vannak ezek mellett. Mit kíván tenni evangélikus egyházmegyei 
felügyelőként? 

Márföldi I.: Konkrét elképzeléseimet, terveimet székfoglaló beszédemben fogom megfo-
galmazni, melyre remélem Isten segítségével minél előbb sor kerül. Eszembe jut viszont, 
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hogy gyermekkoromban papjaink felváltva látogatták a tanyán élő evangélikusokat. Egy-
egy ilyen alkalommal néhány napig is kint tartózkodtak, együtt ettek a családokkal, fog-
lalkoztak gondjaikkal, bibliaórákat tartottak és általában ott is aludtak a tanyán. Tudom, 
hogy ez most már nem valósítható meg így, de szeretném, ha lelkészeink és presbitereink 
közelebbi kapcsolatba kerülnének a gyülekezetek tagjaival. Talán ki lehet alakítani egy 
jobb gyülekezetépítő rendszert. Másrészt arra is törekszem, hogy az egyes egyházközsé-
gekben felmerülő személyi problémák és ellentétek megoldásában segítségükre lehessek. 
Ez úton is szeretném megköszönni az egyházmegye gyülekezeteinek a bizalmát, és 
kérem, hogy imádságukban hordozzanak, hogy megbízatásomat Isten dicsőségére és 
az ő javukra teljesíthessem.  

Hírmondó: Isten áldását kérjük munkájára és családjára, köszönjük a beszélgetést. 
2006.október 11. ls 

 
 
 
A Nagytemplomban, 2006. március 26-án került sor ünnepi istentisztelet kere-
tében egyházközségünk önkéntes tisztségviselőinek beiktatására. Az öt lelkészi 
körzetben új felügyelők töltik be ezt a tisztséget. Szándékunk szerint lehetősé-
get biztosítunk arra, hogy az öt körzeti felügyelő megossza gondolatait a Hír-
mondó olvasóival. Most a 3. számú körzet felügyelője mutatkozik be. 
 

VALLOMÁS MEGTÉRÉSEMRŐL 
 

Veres Jánosné vagyok. Nyíregyházán születtem 1948. január 6-
án. Gyermekkorom óta Vargabokorban élek. Szüleim egyéni gazdál-
kodók voltak. Tanúja lehettem szorgalmas és kitartó munkájuknak, 
mely az én életemre is nagy hatással volt és van még ma is. A varga-
bokori általános iskolában végezhettem el az I-VIII. osztályt, majd 
tanulmányaimat a Kölcsey Ferenc gimnáziumban folytattam. Érettsé-
gi után férjhez mentem. Két gyermekünk született, Csaba és János. 
Gyümölcs és dohánytermesztéssel foglalkoztunk hosszú éveken ke-
resztül, majd a rendszerváltás környékén férjem és két felnőtt fiam 
családi vállalkozásba kezdett. 

Az én életemben az előbb említett dolgoknál sokkal fontosabb 
változás történt. A vargabokori gyülekezet új lelkészt kapott, és az egyik alkalommal meg-
hívtak egy esti bibliaórára. Ott az Istennek úgy tetszett, hogy igéjén keresztül megszólítson. 
Bűnről volt szó, s ez nagyon megérintett. Rádöbbentem arra, hogy van VALAKI, aki na-
gyon jól ismer engem. Nincs értelme titkolni azokat a bűnöket, amik az életemet és rajtam 
keresztül mások életét is tönkreteszik. Az igazi öröm, pedig az volt, hogy nem kell ezekben 
a bűnökben tovább élnem, hanem van szabadítás Jézus Krisztus személyében, aki értem is 
meghalt a kereszten. A Szentlélek munkája volt az, ami azon a bibliaórán világossá vált 
előttem. Elhívott Isten, és később elküldött az Ő szolgálatába. 
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Röviddel megtérésem után nagyon szomorú dologról kellett tudomást szereznem. Test-
vérem, Gábor halálos beteg lett. Az első gondolatom az volt, hogy Jézus Krisztus, meg tudja 
őt gyógyítani. A másik gondolat pedig az, hogy a hitetlen testvéremnek hallania kell a bűn-
től szabadító és ÉLETET ajándékozó Úrról. Hívő testvérekkel együtt használhatott bennün-
ket az Isten. Legyen érte áldott a neve. Ez volt életem legnehezebb, és egyben legcsodálato-
sabb időszaka. Öcsém testi betegségéből ugyan nem gyógyult meg, de elfogadta azt a ke-
gyelmet, amit Isten Krisztusban neki is adott, és hazatalált. 

Később gyermekeknek bibliai történeteket tanítottam, és olykor felnőttek között is 
szolgálhattam Isten igéjével. 

A nyugdíjkorhoz közeledve, visszatekinthetek a megtérésem óta eltelt 22 évre, és van 
okom örülni. Felépülhetett Isten kegyelméből Vargabokorban az Immánuel nevet viselő 
imaház, gazdasági vezetőként dolgozhattam az Emmaus Szeretetotthonban, voltam élelme-
zésvezető a „Joób Olivér” Rehabilitációs Otthonban. Az utóbbi időben a Nyíregyházi Evan-
gélikus Egyházközség gazdasági vezetője vagyok. Kaptam és kapok erőt a néha erőn felet-
tinek tűnő feladatokra. 

Hiszem azt, hogy miközben dolgoztam, végezte bennem is munkáját az Isten. 
Sajnos van okom szomorkodni, sőt sírni is, amikor azt látom a gyülekezetben, ami nem 

szolgálja az Isten dicsőségét. „Mert ti testvéreim, szabadságra vagytok elhívva, csakhogy a 
szabadság ne legyen alkalom a testnek a bűnre, hanem szeretetben szolgáljatok egymás-
nak.” (Gal 5,13) 

Ideje lenne felébrednünk, bűneinket felismerve, megvallva, és azokat elhagyva végezni 
azt a munkát, amit a mi Urunk ránk bízott. 

Bárcsak megkönyörülne rajtunk Isten. 
Veres Jánosné 

 
 

Tájékoztató 
a 2006. október 4-én megtartott presbiteri ülésről 

 
 Az egyházmegyei jelölőbizottság levélben kereste meg gyülekezetünket esperes 

jelölés ügyében. A jelölési eljárás előtt Adámi László lelkész úr közölte, hogy 
nem kíván indulni az esperesi választáson. Ennek ismeretében a gyülekezet 
Sztankó Gyöngyit, Labossa Pétert és Réz - Nagy Zoltán debreceni lelkészt java-
solta e tisztségre.  
Az érvényes előírások alapján azonban csak két személyt ajánlhat presbitériu-
munk, így a szavazás után Sztankó Gyöngyi és Labossa Péter lelkészek nevei 
kerültek továbbításra az Egyházmegyei Jelölő Bizottság felé esperes jelöltként 
 
 Második napirendi pontként, Takács Ferenc személyében új igazgatótanácsi ta-

got választott a presbitérium a Nyíregyházi Evangélikus Általános Iskola Igaz-
gató Tanácsába, mert korábbi tagunk, Veczán Zoltán lemondott tisztségéről. 
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 A presbiteri ülés befejezésekor a gyülekezet megrendülve fogadta a Palumbi 
József által közölt gyászhírt, miszerint elhunyt Simkó Mihály testvérünk, aki 
évtizedekig hűséges presbitere volt egyházközségünk 4-es számú körzetének.  

Zalai László 
másodfelügyelő 

 
 

Halloween - maszk mögött a gonosz 
 

Néhány éve hazánkban is terjed a „Halloween-jelenség”; még a magukat keresztény-
nek vallók között is akadnak olyanok, akik ünneplik az egykori druida hagyományo-
kat, szokásokat… 

A Halloween eredete egészen a keltákig 
vezethető vissza, akik Észak-Franciaország és 
a Brit-szigetek területén éltek. Az ő papjaik 
voltak a druidák. Ezek a természetimádó pa-
pok halottkultuszt gyakoroltak, és október 
utolsó napját a „halál istenének” szentelték. 

Az 1. században a rómaiak sok hagyo-
mányt hoztak magukkal Angliából. A keresz-
ténység terjedésével a római katolikus egyház 
835-ben november elsejét mindenszentek ün-
nepének nevezte ki, majd november másodi-
kát a halottak napjává nyilvánította. A 
Halloween október 31-én, tehát éppen a római 
katolikus ünnep, a mindenszentek előtt van, 
mintegy demonstrálva azt, mily vékony is a 
választóvonal a pogány hagyományok és az 
egyházi gyakorlatok között. 

Amerikában a Halloweent ír bevándorlók 
honosították meg 1840 körül. Rémisztő arco-
kat faragtak tökökből, azokat belülről gyer-
tyával világították ki, ezzel kívánták elriasz-
tani a gonosz szellemeket. A jelmezbe öltözés 
is a Halloween egyik eleme. Az ünnep klasz-
szikus figurái közé tartoznak a szellemek, bo-
szorkányok, fekete macskák… A Halloween 
mára jelentős helyet foglal el az USA reklám-
iparában, de Európában is egyre népszerűbb. 

A keresztényeknek mindenesetre tisztá-
ban kell lenniük a következő tényekkel: en-
nek a napnak a szokásai és jelképei a pogány-
ságban és az okkultizmusban gyökereznek. A 
Halloween lényegében a boszorkányságnak 
és az okkultizmus más válfajainak egyik leg-

nagyobb ünnepévé vált. A Halloween meg-
ünneplésében való részvétel közvetlenül is 
okkult tevékenységekhez vezethet, avagy 
ezekre nyitottá teheti az embert. A legkeve-
sebb, amit a Halloweenről elmondhatunk, 
hogy megünneplése „támogatja” a pogány 
praktikákat és filozófiát - az animizmust 
(szellemhitet), a sámánizmust és a druida ta-
nokat. 

A Biblia egyértelműen jelzi, hogy az 
ilyen praktikák „az utolsó időkben” mérhetet-
len módon elszaporodnak majd (1Tim 4,1 és 
Jel 9,21). Ami elsőre oly ártatlannak tűnik, az 
a valóságban halálosan komoly! Az embert 
játékos módon csábítják el, hogy egyre nyi-
tottabbá váljon a démoni tanok iránt, és szíve 
- Isten felé - egyre inkább megkeményedjen. 

Az Ige egyértelműen figyelmeztet, hogy 
a legkisebb mértékben se keveredjünk bele 
pogány vagy okkult praktikákba: „Ha bemégy 
arra a földre (…), ne tanuld el azokat az 
utálatos dolgokat…” (5Móz 18,9) Az 
Újszövetségben Pál apostol megdicséri a 
thesszalonikaiakat, amiért megtérésük után 
egyértelműen szakítottak a bálványimádással 
(1Thessz 1,9-10). 

Feltámadásával Jézus bizonyságát adta 
annak, hogy legyőzte az ördögöt és a halált 
(Zsid 2,14). Nekünk nem kell okkultizmus-
ban, csillagokban vagy jóslásokban keresnünk 
segítséget az életben való eligazodáshoz, hi-
szen Jézus Krisztusban magát az életet talál-
hattuk meg. Isten igéjéből eligazítást lelhe-
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tünk az élet nehézségei közepette. Az 
efezusiak ezért semmisítették meg az összes 
varázskönyvüket, miután hitre jutottak 
(ApCsel 19,18-20). 
Nekünk, keresztényeknek mindazonáltal nagy 
a felelősségünk. Az Úr parancsának engedel-
meskedve hirdetnünk kell az evangéliumot, az 
örömhírt. Szükséges tehát, hogy figyelmez-
tessük embertársainkat - adott esetben még 

hívő testvéreinket is - az ördög által felállított 
csapdákra. Le kell, hogy rántsuk a „maszkot” 
a játékos, ártatlannak tűnő, de nagy veszélyt 
hordozó babonákról, népszokásokról. Az Úr 
adjon ehhez bölcsességet és erőt 
mindannyiunknak!  

Szivos László 

(Megj.: EvÉlet 2004. okt. 31.) 
 
 

„Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz.” 
(2Kor. 12, 9) 

 Ezzel a bibliai idézettel szeretném bátorítani kórházi ágyhoz kötött betegeinket és hozzá-
tartozóikat, jelezzék ha benntartózkodásuk alkalmával igényt tartanak lelkigondozásra, úr-
vacsoravételre, igehallgatásra.  
 

Evangélikus istentiszteleti alkalom: minden hónap második vasárnapján 
15 órától a Megyei Kórház Sóstói úti telephelyén a személyzeti étkezőben. 

 
 Elérhetőségeim: Jósa András Megyei Kórház, Szent Lázár Kápolna  
Tel: 465-666/1532 Mobil: 06 20 824 40 34 

Herpay Gábor  
kórházi lelkigondozó 

 
 

EMLÉKEZZÜNK EZ ÉVBEN IS ELHUNYT  
SZERETTEINKRE! 

 
November 26-án, ÖRÖKÉLET vasárnapján a nagytemplom-

ban 1000-kor kezdődő istentiszteleten név szerint is megemléke-
zünk mindazokról, akik az elmúlt évben hunytak el. Ezúton is hí-
vunk és várunk minden hozzátartozót, barátot és ismerőst, emlé-
kezzünk együtt imádsággal, bátorítást, vigasztalást merítve Isten 
igéjéből. 
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Az októberi missziós óra vendége az ÉLIM Otthonban dr. Bálintné Kis Beáta 
volt. Ő Kenya fővárosában, Nairobiban él férjével 2005 júliusától, aki az ENSZ meg-
bízottjaként a Szomália északi részén tevékenykedő vízrajzi és mezőgazdasági felmé-
réseket végző csoport munkáját irányítja. 

 
Nagyon érdekes és színes ismertetést hallhattunk Afrika gyöngyszemének nevezett or-

szágáról, Kenyáról. Nairobi egy fennsíkra épült város – és hasonlóan sok más fejlődő or-
szágbeli fővároshoz -, ez a település is az „ellentmondások fővárosa”. Viszonylag fejlett 
infrastruktúrával a centrumban, de a külvárosban, az un. bádogvárosban százezrek élnek 
úgy, hogy a legalapvetőbb higiéniai feltételek sem biztosítottak. (Nincs csatornarendszer, 
ivóvízhálózat, WC stb.) 

Bea önkéntes munkás a Bajor Evangélikus Egyház által működtetett un. utcagyerek-
misszióban. A német gyülekezetek egy olyan otthont és átmeneti szállóhelyet létesítettek 
Nairobiban, ahol többnyire AIDS – árva gyerekek élnek, és befogadják, összegyűjtik az 
utcán kolduló, csellengő fiatalokat, hogy ételhez, ruhaneműhöz juttassák őket és lehetővé 
tegyék számukra, hogy bekapcsolódhassanak az iskolai oktatásba. 

Beáta az 5-8 éves korú leányokkal foglalkozik. Tanítja őket, foglalkozik velük, hiszen 
legtöbbjük a legalapvetőbb gyakorlati tudnivalóval sem rendelkezik, igénylik a gondosko-
dást, törődést.  

Zoli és Bea Nairobiban az angol nyelvű evangélikus egyházközség tagja. Ez a gyülekezet 
egy mobil rendszerű orvosi rendelő működésének feltételeit biztosítja a külterületi „bádog-
városban”. 

Érdeklődésünkre, hogy mi nyíregyházi evangélikusok milyen módon tudnánk segíteni 
ebben a szolgálatban, Bea azt az ígéretet tette, hogy a Hírmondó következő számában Nai-
robiból válaszol erre a kérdésünkre. 

Feleségén keresztül Zoli is testvéri köszöntését küldi a Hírmondó olvasóinak. 
p.s. 
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A NAPRAFORGÓK PÉLDÁJA 
 

Édesanyám minden évben kertjének végébe napraforgót vet. Tavasz elejétől nyárig tel-
jesen jelentéktelen „ruhájukban ácsorognak” a veteményes szélén, senki sem figyel rájuk. 
De mikor kibontják pompás, sárga virágszirmaikat, ámulatba ejtő látványt nyújtanak. Sok-
szor megcsodáltam már őket! 

Szeretem a napraforgókat, mert nevükhöz méltóan élnek! Bár éjszaka – mikor sötét 
van – lehatják hatalmas, „tányér” fejüket, mint a búsuló menyasszony, aki hiába várja vő-
legényét. Reggel azonban, amikor pirkad, hatalmas leveleiket és gyönyörű fejüket felemel-
ve a Nap felé fordulnak és „tekintetükkel” követik azt, míg le nem száll az est. 

Neked is ugyanígy követned kell tekinteteddel az Úr Jézust! Ne lankadj, és ne alku-
dozz! Lehet, hogy mások csalnak a dolgozatnál, neked Jézusra kell szegezni tekinteted, és 
becsületesen megírni a felmérődet. Vagy talán arra gondolsz, mikor rossz jegyet kapsz: 
„Nem mondom meg!” Ez a kis füllentés, még nem a világ. Ne tedd! Légy őszinte szüleid-
hez. Mint a napraforgók „tekintete” a Napot, szemeid úgy kövessék az Úr Jézust! Ő mindig 
a Mennyei Atya akaratát kereste! 

Jézus mondta magáról: „Én vagyok a világ világossága” (Jn 8,12a) majd ezt mondta 
követőiről: „aki engem követ, nem jár sötétségben” (Jn 8,12b) Tanulj meg a keresztyén 
névhez méltóan, Krisztust szemlélve élni! 

SZÍNEZD KI!  
(S:sárga, Z:zöld, VK: világoskék, 
SK: sötétkék, B: barna) A lelkészi 

hivatalban adhatod le dec. 3-ig 
vasárnap de. 10 órától a gyermek 

bibliaórán. 
 

ÁLLANDÓ ALKALMAINK:
Gyermek bibliakör (3-14 év): 

Minden vasárnap de. 10 órától a 
lelkészi hivatalban. 

EHKE (Evangélikus Hittanosok 
Kiránduló Egyesülete) 

gyermekmissziós nap (2-16 év) 
minden hónap első szombatján. 

 
 

(Az oldalt szerkesztette:  
Hajagos-Tóth Katalin) 
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HÍREK AZ EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLÁBÓL 
 Október 2-án tanulóink rendhagyó hétfő reggeli áhítaton vettek részt a templomban. 

Nagy vetítővászon, eddig nem látott, számukra ismeretlen kedves hölgy fogadott ben-
nünket. Ezen a napon Bálint Zoltánné Kis Beáta tartott vetítettképes előadást, és mesélt 
a gyerekeknek Kenyáról, és beszámolt az ott folyó missziói munkáról is. 

 Iskolánk diákjainak egy csoportja részt vett 
október 6-án az evangélikus Nagytemplom-
ban, az aradi vértanúk kivégzésének évfordu-
lóján megtartott városi ünnepségen.  
 Az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. 

évfordulójának alkalmából a felső tagozatos 
tanulók megtekintették a „Mansfeld” című 
filmet. Az emlékezés részeként iskolánkban 
történelmi eseményeket leíró és bemutató kiál-
lítást rendeztünk, a 8. évfolyamosok előadásá-
ban ünnepi műsort tekintettünk meg. 

 Az október 22-ei ünnepi istentiszteleten nagy számban vettek részt 
iskolánk dolgozói, a tanulók szülei, hozzátartozói. Gyermekeink mű-
sort adtak, bemutatkoztak a nagytemplomi gyülekezet előtt. A meg-
hirdetett offertórium bevételét ezúton is megköszönjük minden 
adományozónak. 

Kocsisné Sárossy Emőke ig 
 
Köszönjük az Evangélikus Általános Iskola nevelőinek, tanulóinak, hogy a Nagy-
templom felszentelésének 220. évfordulóján tartott istentiszteleten velünk ünnepel-
tek, és szolgálatukkal gazdagították az ünnepi alkalmat. 
 
Pecznyík Pál  EMLÉKEZÜNK 
Celldömölk, 2006. 

Isten kegyelméből, 
kétszázhúsz éve már; 
úgy áll szép templomunk, 
mint erőd: sziklavár! 
Háborúk, viharok 
zúgtak át fölötte; 
de nem érhette kár, 
mert Isten befödte! 
Bár egy alkalommal, 
földrengés rázta meg; 
ma is áll szilárdan, 
benne: szent Ige zeng. 

Becsüljük templomunk, 
késői nemzedék. 
Áldhassuk Urunkat 
sokáig, benne még! 
Óvjuk és szeressük, 
őseink templomát; 
szerető szívük azt, 
örökül hagyta ránk! 
Szívünkből Istenhez 
szálljon most a hála; 
hisz lelki otthonunk, 
Istennek e háza. 
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GIMNÁZIUMI HÍR 
Szeptember 28-án, három napon át tartó diákfesztivállal folytatódott a jubileumi emlékév 

esemény sora a Kossuth Lajos gimnáziumban. 
A 200. évforduló alkalmából testvér –és partnerintézményeinek ifjúságát hívta találkozó-

ra a nyíregyházi iskola. 
Ez volt a VI. EGOT (Evagélikus Gimnáziumok Országos Találkozója), a rendezvénye-

ken azonban részt vettek az iskola külföldi partnerintézményei is. Egyházunk aszódi, bé-
késcsabai, két budapesti, győri, kőszegi, miskolci, orosházi és két soproni középiskolája 
mellett Hollandiából, Németországból, Olaszországból, valamint Erdélyből, 
Székelykeresztúrról érkeztek vendégek. 

Az istentiszteleten a Nagytemp-
lomban dr. Fabiny Tamás, az Északi 
Egyházkerület püspöke hirdette az 
igét. 

A müncheni vendégek rézfúvós 
együttesének közreműködése után a 
fennállásának kétszázadik évforduló-
ját ünneplő gimnázium történetét ele-
venítette fel az a zenés emlékjáték (ld. 
a mellékelt fotót) amelyet erre az al-
kalomra írt Tapolczai Zoltán és Csá-
szár Zoltán „Hallom szólít a történe-
lem” címmel, és amit az iskola jelen-
legi és volt diákjai adtak elő. 
 
 
Október 8-án a Nagytemplomban a gyülekezettel együtt ünnepelt a Luther Márton Kol-

légium diáksága. A 
délelőtti istentisztele-
ten először 
Martinovszky István 
igazgató ismertette 
röviden a kollégium 
történetét, majd szólt 
az otthonban folyó 
munkáról, a fiatalok 
számára felkínált spi-
rituális lehetőségekről 
is. Az énekkartól igé-

nyesen előadott -szólóénekkel is kiegészített-, műveket hallhattunk, valamint szavalattal és 
hangszeres előadással, is megörvendeztették a gyülekezetet. Köszönjük mindannyiuknak. 
Jó volt látni a sok fiatalt templomunkban. 



15Hírmondó 2006. november 
   
 

EMLÉKEZÉS TÚRÓCZY ZOLTÁNRA 
Múlnak napok, évek, 
s már harmincöt éve, 
hogy Túróczy Zoltánt, 
még láthattuk élve. 
Isten hazahívta 
egyházunk pásztorát, 
lelke örök honba 
szállt, a halálon át. 
Jézus töltötte be 
szívét, egész lényét, 
évtizedeken át  
hirdette igéjét. 
Imádkozó szívvel 
emlékezünk rája; 

illatos rózsákat  
helyezünk sírjára. 
Hálával gondol rá, 
kis egyházunk népe, 
szívében – csillagként –  
fénylik az emléke. 
Drága, szent örökség, 
melyet reánk hagyott, 
hű szívvel pásztorolt 
szegényt és gazdagot. 
Élete olyan volt, 
mint szép, lelki ének, 
tanulság az, Atyánk 
minden gyermekének. 

(1971. november 22-én halt meg egykori püspökünk.) 
Pecznyík Pál Celldömölk, 2006. 

 
Anyakönyvi hírek 

 
Házasságkötés: „Amit Isten egybeszerkesztett, ember el ne válassza…” 

Bartal Attila és Morauszki Andrea, Németh Tibor és Brtka Éva, 
Szitha Miklós és Rinyu Orsolya, Szurovcsák István és Csengeri 
Mónika, Bukovinszki István és Gönczi Eszter, Czinkovszki Ist-
ván és Hetei Edit, Bécsi Zoltán és Keresztyén Anikó, Bartos Jó-
zsef és Molnár Timea. 

 
Keresztelés: „Bizony az Úr ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom.” 

Szántó Ádám, Bercel Bálint, Csikós Petra, Varga Nóra, Magyar 
Marcell, Bálint Dorina Ramóna, Bálint Roland, Németh Petra. 

 
 
 

Halálozás: „Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg.” 
Miklós Gyuláné Smid Zsuzsanna (97), Balogh József (66), Antal 
András (82), Fabu Lajosné Jósvai Zsuzsanna (84), id. Csordás Jó-
zsef (57), Morauszki Mihályné Gyebrószki Ilona (80), Asztalos 
István (65), Simkó Mihály (88), Kiss Lászlóné Fedor Julianna 
(90), Frandczel Józsefné Timkó Zsuzsanna (84), Kovács Istvánné 
Vári Ilona (81), Bartos Mihály (88), Sztankó Pálné Pápai Ilona 

(96), Karsai Györgyné Karasz Ilona (74), Potoczki Jánosné Gyurján Zsuzsanna 
(81). Összeállította: Horváth Csabáné 
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A szülők, keresztszülők a gyermekek keresztelésekor Isten előtt vállalták, hogy az 
evangélikus egyház segítségével gondoskodnak hitbeli nevelésükről. Ennek egyik 
lehetséges és szükséges formája a hittanoktatás és a konfirmáció. A hittanoktatás az 
iskolákban folyik, a tanulók bekapcsolódhatnak a képzésbe.  
Megkezdődött a konfirmációi oktatás is, melyre még szeretettel várjuk a 12 éves 
gyermekeket. 

 
KONFIRMÁCIÓI OKTATÁS 

Lelkész neve Helyszín Időpont 
 szombat 1030Adámi László Gyülekezeti terem Luther tér 14 
 szombat 1000Bozorády Zoltán Korányi F.u 160/a Emmaus Otthon 
 szombat   900Bozorády Zoltánné I. Manda 
 csütörtök 1600Labossa Péter Kistemplom Széna tér 
 csütörtök 1400Sztankó Gyöngyi Rozsréti iskola 
 péntek  1500Gyülekezeti terem Luther tér 14. 

 
Október 31-e – kedd – REFORMÁCIÓ ÜNNEPE 

Istentiszteleti rend a nagytemplomban: 
reggel:   800  istentisztelet úrvacsorával 
de.:  1000  istentisztelet úrvacsorával 
este: 1800  istentisztelet református testvéreinkkel együtt. 

Igét hirdet Sípos Kund Kötöny református esperes. 
Előadást tart: Máté Zoltán, a Kossuth gimnázium tanára. 

 
 

ÓRAIGAZÍTÁS! 
Október 29-én áttérünk a téli időszámításra! 

E naptól kezdve, a gyülekezeti teremben tartandó esti istentiszteletek, és bib-
liaórák kezdési időpontja 18 óráról 17 órára módosul. Kivétel a Reformáció 

ünnepi esti istentisztelet és a kéthetente csütörtökönként tartandó biblia-
tanulmányozó óra, mely 18 órakor kezdődik! 

 
 
A Hírmondó önkéntes munkával készül, de a nyomdai költség így is jelentő-
sen megterheli a gyülekezet kiadását, ezért a kiadvány megjelenésének tá-

mogatására adományt köszönettel fogad az egyházközség. 
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GYÜLEKETI ALKALMAK, AHOVÁ SZERETETTEL 
HÍVUNK ÉS VÁRUNK MINDENKIT 

 
Az énekkari próbákat vasárnaponként 18 órakor tartjuk. Szeretettel hívjuk és 
várjuk az énekkar régi tagjait és mindazokat, akik szeretnek énekelni. 

 
November 4-én szombaton 1730 órai kezdettel ifjúsági istentisztelet lesz a gyülekezeti te-

remben. 
November 5-én a Nagytemplomban a délelőtti istentiszteleten emlékezünk a városunkból 

1944. nov. 2-án elhurcolt egykori gyülekezeti tagokra. 
November 26-án ÖRÖKÉLET vasárnapján a Nagytemplomban a 10 órai istentiszteleten 

név szerint emlékezünk meg az elmúlt évben elhunyt testvéreinkről. 
 

 
 

MEGHÍVÓ 
  

Kedves Fiatalok! Kedves Fiatalok! 
November 4-én szombaton, várunk benneteket a Luther tér 14. sz. alá  November 4-én szombaton, várunk benneteket a Luther tér 14. sz. alá  

  
a gyülekezeti teremben 1730a gyülekezeti teremben 1730 órakor kezdődő 

Ifjúsági találkozóra és istentiszteletre. 
 

„Mi történt veled, mióta nem találkoztunk?” 
 

Az istentiszteleten énekkel, zenével az ifi tagjai szolgálnak. 
Szeretettel hívunk és várunk. 

Hozd el barátaidat is! 
 
 

 
DECEMBERI ELŐZETES 

 
December 3-án Ádvent 1. vasárnapján a Nagytemplomban a dél-

előtti istentiszteleten énekkarunk szolgál. 
December 4-8-áig hétfőtől – péntekig esténként 17 órától ádventi 

igehirdetés – sorozatot tartunk a gyülekezeti teremben. 
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NOVEMBER 5-ÉN, VASÁRNAP CSENDESNAPOT 

TARTUNK, AMELYRE MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK! 
 

A nagytemplomban a de. 10 órai istentiszteleten SZEVERÉNYI JÁNOS, 
ORSZÁGOS MISSZIÓI LELKÉSZ hirdeti az igét. 

 
Ezt követően a gyülekezeti terembe szerény ebédre hívunk minden 
résztvevőt. 
A program 13 órakor az Evangélikus Általános Iskola dísztermében 
Szeverényi János „Egység Jézus Krisztusban” c. szolgálatával, majd 
csoportos beszélgetéssel folytatódik. 
1530 órakor missziói előadást tart a vendéglelkész. Szeretettel várjuk 
a Szolgáló Női Közösség alkalmait látogató testvéreinket is. Az esti 
istentisztelet is itt lesz megtartva. 
 
A csendesnapon a gyermekeket egész napos programmal 
várják a gyermek – bibliakör vezetői. 
 
 

 
 
Köszönettel vesszük észrevételeiket, javaslataikat, közlésre szánt írásaikat, amelyeket vagy 
a Lelkészi Hivatalba, vagy az alább feltüntetett e-mail címre legyenek szívesek eljuttatni.  

A Hírmondó legközelebbi számának tervezett megjelenési időpontja: december 23-a. 
Lapzárta: december 8. 

 
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, Sztankó Gyöngyi 

nyiregyhazi.hirmondo@lutheran.huE-mail: 
Kiadja: a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség, 

belső használatra, ingyenes terjesztésben.  
Készült: Jedlik Kiadó nyomdájában 1150 pld.-ban. 

 

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

	Ez úton is szeretném megköszönni az egyházmegye gyülekezeteinek a bizalmát, és kérem, hogy imádságukban hordozzanak, hogy megbízatásomat Isten dicsőségére és az ő javukra teljesíthessem.  
	 A NAPRAFORGÓK PÉLDÁJA 

