
„…ÉS A FÖLD VISSZAADJA AZ ÁRNYAKAT.”

Idén Húsvét vasárnapra  az Ószövetségből,  Ézsaiás  próféta  könyvéből  kapunk 
igehirdetési  alapigét.  Ritkán idézett,  sőt,  talán  azt is  mondhatom, ritkán olvasott 
szakaszt, amely a maga rövid mivoltában különös perspektívába állíthatja a jól is-
mert húsvéti üzenetet. Így szól a két vers:

„A halottak nem élnek, az árnyak nem támadnak föl, ezért büntetted meg és ir-
tottad ki őket, még az emlékezetüket is eltörölted. (…) Életre kelnek halottaid, föl-
támadnak a holttestek! Ébredjetek és ujjongjatok, kik a porban laktok! Mert har-
matod a világosság harmata, és a föld visszaadja az árnyakat.” (Ézs 26,14.19.)

A prófétai  mondatok nagyon érzékletesek, szívünk, félelmeink és reményeink 
közepén szólaltatják meg a feltámadás üzenetét. Legyőzik azt a távolságot, amely 
Jézus feltámasztásától, és visszatérése után, a mi majdani feltámasztásunktól elvá-
laszt minket, hiszen személyes élményeinket érintik meg. Ki ne szorongana közü-
lünk attól,  hogy valami vagy valaki  örökre,  visszahozhatatlanul  elvész,  annyira, 
hogy már az emlékezet sem képes felidézni? Valakinek a neve, arca, élettörténete? 
Életfontosságú tapasztalatok vagy gondolatok, amelyeket át kell adni, mielőtt vég-
leg feledésbe merülnek? Rájuk nehezedhet a tehetetlenség ólma, lassan, de bizto-
san belepheti őket a por, nyomuk sem marad. Halottak lesznek, hozzáférhetetlenek. 
Az ember hihetetlen erőfeszítésre  képes az enyészettel  szemben: családfát  kutat, 
emlékeket gyűjt, rejtjeleket, ősi szövegeket fordít és értelmez, ellentmondásos tör-
téneteket próbál kibogozni, s közben újra meg újra átéli a saját tehetetlenségét. Az 
akadályokat,  amikbe  ütközik,  gyakran  igazságtalanságként,  makacs  bűnként  éli 
meg, amelyek úgy zárják el az útját, mint Jézus sírját a hatalmas kő.

Hozzánk, sok kudarcot megélt emberekhez szól az ige felemelő üzenete: ha Is-
ten akarja, „a föld visszaadja az árnyakat”. Ha úgy tetszik neki, akkor még ebben a 
sok bizonytalanságnak kitett világban is meggyőzhet bennünket éltető erejéről. Fé-
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lelmek zárja lehullhat,  elfojtott  emlékek napvilágra kerülhetnek,  elgyávult  álmok 
mozgásba lendülhetnek. Hiszen Krisztus feltámadt! Valóban feltámadt!

Csepregi András
Egyházközségünk elnöksége, lelkészei és a Hírmondó szerkesztői áldott hús-

véti ünnepet kívánnak a gyülekezet minden tagjának.

Túrmezei Erzsébet: TAVASZI IMÁDSÁG

Tavasz! Színek, fények, illatok!
Simogató, meleg sugarak.
Zsendülő vetések közt járhatok
felhőtlen, kék ég alatt.

Mert az megújult életekből árad,
s minden virágillatnál édesebb.
Felüdül tőle a fáradt,
Begyógyul tőle a seb.

Bimbók bomlanak a fákon, bokrokon,
orgonák nyílnak nemsokára.
S tavaszi reménnyel vágyakozom
„Krisztus jó illatára”.

Megszépül tőle az élet,
könnyűvé lesz a nehéz.
A szív boldog tavaszra ébred,
Segíteni mozdul a kéz.

Élő Krisztus, végy lakozást bennünk!
Virágok illatoznak szerteszét.
Segíts a Te jó illatoddá lennünk,

Árasztani szíved szeretetét!

                                                        
A keresztfához megyek… 

Paulik János igazgató lelkész 1924-ben gyűjtötte csokorba a nyíregyháziak kedves éne-
keit és Nyíregyházi Toldalék címén csatolták a Dunántúli  Énekeskönyv utolsó lapjaihoz. 
Ebben a Toldalékban a 617-es számú ének, A keresztfához megyek kezdetű ének volt.

1940-ben is  az évkezdő Aliánsz-imahetet  megtartotta a  gyülekezet  az  elemi iskolánk 
dísztermében. Az evangélizáló lelkész Sréter Ferenc volt. Hozta magával az Énekem az Úr 
című énekfüzetet, amelynek az 1. sz. éneke A keresztfához megyek kezdetű ének. 

A most használatos énekeskönyvünkben a bőjti énekek között 208. számú ez az ének. Itt 
már feltüntették, hogy a dallama Vácott keletkezett 1797-ben. Feltüntették a szerzőjét is, aki 
nem más, mint  Ilauszky Sámuel, aki 1871-ben született és 1965-ben halt meg. 94 évet élt. 
Megtartotta a negyedik parancsolatot: Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj a 
földön. Ilauszky Sámuel leszármazottjától tudom, hogy nyíregyházi ember volt és nyomdász 
volt a mestersége.

Templomunk oltárképe a  megfeszített  Jézus Krisztust  ábrázolja  a  golgotai kereszten. 
Amikor a hívő ember úrvacsorázni megy az oltárhoz, a Kereszthez megy, mert máshol nem 
lel nyugodalmat. Az oltár előtt letérdel és folytathatja az éneket:  „Ott könnyárban leboru-
lok, bűnterhemtől szabadulok, /Hol a bűntelen szenved.” 

Dr. Reményi Mihály
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Böjti evangélizáció Vargabokorban:
Kicsoda számodra Jézus?

Takaró Károly református lelkipásztor válaszai

Böjt ötödik hetében a zsúfolásig megtelt vargabokori imaház-
ban hallgathattuk öt  estén át  a személyes  hangú válaszokat: 
JÉZUS  a  te  Gyógyítód,  Megváltód,  Szabadítód,  Életed  és 
Urad. A nyugalmazott dandártábornok és tábori püspök örömmel vállalta, hogy inter-
jút ad a húsvéti Hírmondó több ezres olvasótáborának. Végső soron ez is egy seregnyi 
keresztyén ember; a kérdés csak az, hogy hadra foghatóak vagyunk-e Jézus ügyéért?!

- Főtiszteletű Püspök Úr! Először engedjen meg egy személyes kérdést.  Néhány éve, 
amikor Biatorbágyon, egy csendeshéten először hallhattam szívhez szóló igeszolgálata-
it, nem hittem el, hogy egy dandártábornok szól hozzám ilyen személyesen. Leginkább 
a példázatbeli tékozló fiú édesapjára emlékeztetett, aki előbb arról tett bizonyságot, ki 
is vagyok én az Úristen számára, s azután azt mondta el, kicsoda ő nekem. Ez az érzé-
sem a mostani szolgálata után sem változott meg. Így harcol egy tábornok a seregéért?

- A tábornoknak van parancsnoka; az Úr Jézus Krisztus, és ő vívja a harcot! Ha elfo-
gadtam az ő győzelmeit, amit értem tett; akkor részesülök a dicsőségéből, a kegyelmé-
ből és az ő életéből. Ezért minden parancsnok tudja, hogy amikor harcba indul, akkor  
valaki indította; és tudja, hogy merrefelé kell hadakoznia.

- A nyíregyházi evangélikusok számára talán nem közismert, milyen szolgálati lehetősé-
gei vannak ma egy nyugalmazott tábori püspöknek, kikből áll a mostani serege?

- A sereg mindig fiakból áll, és kétfelé hadakoznak, két feladatot  teljesítenek. Harcba  
mennek a bűn foglyaiért, és ellenállnak a sátán seregének; annak, aki az Isten népét tá-
madja. A kívülállókkal mindig kevesebb a baj, mint a bejött ellenséggel, a beépült ha-
mis atyafiakkal, hamis tanítókkal, gonosz és álnok munkásokkal, akik azt a parancsot  
kapták, hogy pusztítsák el azt, ami bent van. Amit nem tudnak megszüntetni kívülről;  
átveszik felette a hatalmat. 

- Több évtizednyi lelkészi szolgálat tapasztalatai alapján hogyan fogalmazná meg „ars 
poeticáját” Krisztus jó vitézei számára? 

- Akit szeretnek — szeressen! Akit hordoznak — hordozzon! Akit láttatnak — láttasson!  
Aki irgalmat kapott — legyen irgalmas!

- Végül kérem, hogy a nyíregyházi evangélikus Krisztus hívők számára adjon egy nem 
hivatalos, de önkéntesen végrehajtható húsvéti „napiparancsot”!

- Jézus Krisztus parancsa: „Amint én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást!”
- Olvasóink nevében is, az Úristen gazdag áldását kívánom főtiszteletű püspök úr életére 

és további szolgálataira; „Ragyogtassa rád orcáját az ÚR!” 
(Érdeklődő olvasóink számára közöljük, hogy az elhangzott vargabokori öt evangélizáció 
teljes hanganyaga meghallgatható és letölthető a  http://www.garainyh.hu című, internetes 
honlap Hangzó örömhírtár oldaláról.) —I—S

http://www.garainyh.hu/
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Tájékoztató a 2007. március 12-ei presbiteri és képviselő testületi ülésről (1.)

2006-ban  az  Egyházmegyei  Közgyűlés  jóváhagyta  a  Nyíregyházi  Emmaus 
Evangélikus Egyházközség megalakulását. Az akkor még 5 körzettel működő nyír-
egyházi egyházközség lelkészei és a Nyírszőlősi Evangélikus Egyházközség lelké-
sze közösen megállapították az Emmaus Egyházközség határait.  Ezt követően tér-
képen ezek a határok bejelölésre kerültek. Nyíregyházán a 2-es számú körzetből 
visszamaradt terület az 1-es számú körzethez került, így tulajdonképpen a 2-es szá-
mú körzet megszűnt működni. Ugyancsak közös egyeztetés folytán határozták meg, 
illetve korrigálták a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területén működő evangélikus 
egyházközségek területi elhelyezkedését is, mely területek határait térképen is rög-
zítették. A térképek több példányban elkészültek, és a hivatalban elhelyezésre ke-
rültek. A gyülekezet hívei és a képviselő testület tagjai a térképeket megszemlélték 
és az így kialakított egyházközségi területeket a 2007. március 12-ei képviselő tes-
tületi ülésen a Képviselő Testület határozatilag jóváhagyta.

Korábbi  presbiteri 
ülésen  elhangzott 
határozat  alapján 
megalakultak  az 
alábbi  presbiteri 
bizottságok:

TÁJÉKOZTATÁSI 
BIZOTTSÁG
Célja: A Bizottság a 
Nyíregyházi Evangé-
likus  Egyházközség 
életének híreit  közli. 
Tevékenységével arra is törekszik, hogy a város hajdan nagyszámú, aktív evangélikusságá-
nak mára már közömbössé vált tagjait Isten segítségével arra serkentse, hogy közülük mind 
többen találjanak vissza egyházközségünkhöz. 
Elnöke: Dr.Loós Tibor.

MŰSZAKI BIZOTTSÁG
Célja: Az egyházközség működési területén jelentkező összes műszaki feladatok feltárása, 
elvégzése, ellenőrzése.
Elnöke: Zalai László.

KULTURÁLIS BIZOTTSÁG
Célja: Az egyházközség működése kapcsán felmerülő és megoldandó kulturális feladatok 
tervezése,  szervezése,  lebonyolítása.  Különböző  megemlékezésekre,  ünnepekre  műsorok, 
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vagy műsorszámok biztosítása, kiállítások szervezése, irodalmi művek kiadásának kezdemé-
nyezése.
Elnöke: Martinovszky István.

GYERMEK-, IFJUSÁGI ÉS KATEKETIKAI BIZOTTSÁG
Célja: A gyermekek és fiatalok között az evangélium hirdetése, keresztyén erkölcsre való 
nevelése, hitéletre tanítása a gyülekezetben és az oktatási, nevelési intézményekben.
Elnöke: Hajagos-Tóth Katalin.

KÜL- ÉS BELÜGYI BIZOTTSÁG
Célja: Hazai és külföldi keresztyén gyülekezetek közötti megértés és együttműködés segíté-
se, a kapcsolatok ápolása. Más társadalmi -, és állami szervezeteknek az őket is érintő pres-
bitériumi döntések bemutatása, illetve a kapcsolatok építése, javítása.
Elnöke: Sallai Gábor.

OPERATÍV BIZOTTSÁG
Célja: Az egyházközség különböző rendezvényeihez kapcsolódó gyakorlati munkák elvég-
zése. Tevékenységével segíti a gyülekezetépítő, külkapcsolatokért felelős bizottságok mun-
káját is.
Elnöke: Demcsákné Balczó Ildikó.
GYÜLEKEZETÉPITŐ BIZOTTSÁG
Célja: Egyházunk elsődleges feladata az evangélium hirdetése és a szentségek kiszolgáltatá-
sa. A bizottság ennek a küldetésnek a szellemében kíván a gyülekezet épülésén és a gyüleke-
zeti tagok üdvösségén fáradozni: a templom falain belül és azon kívül, különböző szolgálati 
területeken. (Misszió, diakonia, csendesnapok szervezése, ökumenikus alkalmak, evangeli-
zációs sorozatok, stb.) A gyülekezet minden területén az evangélium Jézus Krisztus új életre 
hívó szavának közvetítése.
Elnöke: Sztankó Gyöngyi
LELTÁROZÁSI BIZOTTSÁG
Célja: Az egyházközség területén található ingatlanok, tárgyi eszközök felleltározása, selej-
tezése és értékelése.
Elnöke: Műszaki Bizottság soros tagja.
Zalai László másodfelügyelő kérte, hogy a tenni vágyó, hozzáértő testvérek jelentkezzenek a 
bizottságok  vezetőinél  jelezvén  áldozatkész,  önzetlen  segítőkészségüket,  melyet  előre  is 
mindenkinek megköszönjük.
A Képviselő Testület ezután a bizottságok megalakulását és működését megszavazta, illetve 
határozatilag jóváhagyta.

Összeállította: Zalai László
másodfelügyelő



14 Hírmondó 2007. március-április
                                                                                                                                                                                                                                                                                               

K R Ó N I K A
Szólnak a harangok…

„Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők.” (Zsolt127,1)

Március 25-én istentisztelet  keretében emlékeztünk meg a Nagytemplom alap-
kőletételének 223. évfordulójáról. 

Őseink engedélyt kértek és kaptak egy 12 öl széles és 22 öl hosszú templom 
építésére, melynek alapjait 1784. március 25-én rakták le. 

II. József 1781. október 29-én adta ki a Türelmi Rendeletet (Edictum Toleran-
tiae). Ennek az intézkedésnek köszönhető, hogy a protestánsok szabadon gyakorol-
hatták vallásukat, és ahol 100 protestáns család élt, ott tarthattak lelkészt, tanítót, és 
építhettek templomot és iskolát. De templomot csak úgy építhettek, ha nincs tor-
nya, harangja, kívül - belül dísztelenek a falai, és nem a nyílt utcára néz bejárati aj-
taja.

Így a mi Nagytemplomunkat is –1786. október 22-én– torony és harangok nél-
kül szentelte fel Coroni Frigyes gömöri esperes. 

A Miklósffy Sámuel által szerkesztett Törvénykönyvben az 1804-es esztendő-
nél viszont ezt olvashatjuk: 

„A templom oldalán homlokzatja s 32 ölnyi magas díszesen fennálló fellül há-
rom alúl  két ablakkal ellátott tornya. (…) a torony is szintilly, de zöldre festett sin-
dellyel fedett mellynek tetején egy cs. sas megaranyozott csillaggal.” 

Ugyanebből az évből a harangokról ezt olvashatjuk: 
„A toronyban függ 3 harang. A nagy, ez Kassán öntetett 1802-ben, mégpedig a  

Nyíregyháziaknak ezen célra tett önkéntes ajánlásukból. Ez a harang 2060 fontot  
nyom. A második harang, mely középsőnek mondatik 800 fontot nyom és 1763-as 
dátum látható rajta. Kisebbik harang mintegy 200 font és 1768-as év található raj-
ta.”

Közreadta: Belyus Beáta

(A harangok történetéről bővebben a következő számban írunk.)
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 „Én vagyok az élet kenyere: 
aki énhozzám jön, nem éhezik meg…” (Jn 6,35)

Ez az  ige volt  a  vezérgondolata  a  március  18-ai  kistemplomi 
csendes-napnak. A délelőtti istentiszteleten és a délutáni szolgálatok-
ban egyaránt e köré csoportosította gondolatait Füke Szabolcs galga-
gutai lelkész. A szolgálatra Labossa Péter körzeti lelkész hívta meg, 
ismeretségük - mint megtudtuk -, gyermekkorukra, a fóti kántorkép-
zések idejére nyúlik vissza. 

Együttlétünk  keresztelővel,  majd  énektanulással  kezdődött. 
„Szelíd hangja megragadott, és felemelt, magához vont…” énekelte 

többször a templomot betöltő gyülekezet Jézus Krisztusról. Igen, szükségünk van arra, hogy 
sokszor elmondjuk, bennünk éljen ez, akár mint megtapasztalt valóság, erősítve bennünket, 
akár azért, hogy „felfogjuk”, hogy esélyünk van arra, hogy felemel, és magához von. Vagy 
azért, mert nem ismerjük őt, vagy azért mert messzire mentünk tőle.  „Urunk Te jössz hoz-
zánk, mert arra is erőtlenek vagyunk, hogy mi tegyük meg az első lépést, és újra és újra eb-
ben a helyzetben találjuk magunkat. Böjt időszakában vagyunk. A böjt: készülődés, a test  
megszorítása a lélekért”- hangzott az igehirdetésben. Alkalmunk úrvacsorai közösséggel zá-
rult.

Závodny Éva

KINEK NYITOK KAPUT?

Korunk  anyagelvűsége,  zaja  leterheli  gondolkodásunkat.  Pedig  életünk 
alapkérdése nem az euró bevezetésének az időpontja, hanem az, hogy: hon-
nan jövök, mi létem értelme, tartalma, célja, hová megyek, mi lesz velem a 
halál után…?
A materializmus mellett másik kísértése a mai embernek a spirituális pia-
con található árubőség, amely nem mindig a minőséget nyújtja.

Az elmúlt években elárasztották hazánkat olyan könyvek, tanítások, szokások, amelyek el-
lentétesek a Bibliával, az Élet beszédével. Ezek a jelenségek leginkább a New Age világ-
szerte terjedő szellemi áramlatában fedezhetők fel.

A 2005-ben kiadott Révai új lexikon többek között ezt írja:
New Age <jelentése: (angol) ’új korszak’>: a 20. sz.-ban létrejött új vallási, világnézeti 
mozgalmak összefoglaló elnevezése. 
Teológiai-filozófiai gyökerei között a gnoszticizmus, az okkultizmus, a mágia, a spiri-
tizmus, a reinkarnáció tana, a teozófia, az antropozófia, a jóga, a modern pszichológiai 
iskolák, tanításai stb. egyaránt megtalálhatók. 
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A ~ mozgalmainak közös vonása egy, a korábbi vallási hagyományokkal szembefordu-
ló új világszemléleti modell. A ~ úgy tagadja az egyházakat (főként a keresztény egy-
házakat), hogy új spiritualitást vezet be. A ~ szerint az egyes embernek egyfajta koz-
mikus egész részeként kell élnie, s az állandó tudatbővüléssel eljuthat az együttműkö-
dés, a tolerancia, a nyíltság, a békülékenység állapotába; 

A New Age e rövid cikkben írtnál is sokkal összetettebb, szerteágazóbb szellemi áramlat. 
Sokan hatása alatt vannak úgy, hogy nem is sejtik, mibe bonyolódtak.
Ezek hatására terjedt el sok más mellett az a szemlélet, hogy Jézus is fontos, de ő csak egy a 
sok isteni testet öltés közül. Tovább kell lépni személyétől, a megváltás hitétől a kozmikus 
szeretetbe. E tanítás szerint Isten nem személy, aki szól, ítél, megvált vezet, stb., hanem koz-
mikus energia, amelynek az ember is része, tehát az ember is isten. 
Isten helyett az ember lehet újra a középpontban. Ez az ősbűn lényege, a kígyó hamis igére-
te: „olyanok lesztek, mint az Isten”. A személytelen isten mellett azt lehet tenni, amit csak 
akarok. 
Korábban megjelent egy plakát az utcákon, melynek ez volt a felirata:  „Jöjjön el az én or-
szágom!” Ennek hatására írtam meg az öntörvényűek Miatyánkját:
EGÓM, aki a lényemet betöltöd, legfontosabb legyen az ÉN nevem, jöjjön el az ÉN orszá-
gom, legyen meg az ÉN akaratom, amint a saját életemben, úgy a környezetemben is.
Mindennapi  kenyeremet  előteremtem  ÉN,  magamnak  megbocsátok,  mások  véleménye  
amúgy sem érdekel, gátlástól mentesen engedek minden kísértésnek,, mert ENYÉM az or-
szág, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen

A New Age fényről, szeretetről, békességről, pozitív gondolkodásról, szellemi fejlő-
désről beszél, „világosság angyalaként”, „Krisztusként” jelenik meg, de a valóság és a kö-
vetkezmény egészen más, sok esetben kiábrándító.
Az ezoterikus ember életébe lazán befér a paráznaság, pletyka, hazugság, spiritizmus, anya-
giasság, stb. 
Az ilyen ember nem kiált bűnbocsánatért, és nem éli át a szabadulást sem. Saját kezébe ve-
szi életét, függetlenedik az élő, beszélő, ítélő és üdvözítő Istentől, viszont felveszi a kapcso-
latot titokzatos, „mennyei spirituális tanítókkal”, un. „angyalokkal” és elhunytak szellemé-
vel, legalábbis akiket annak gondol. 
Isten ezt mondja Ézsaiás próféta által:
„Ha majd azt mondják nektek, hogy forduljatok a halottidézőkhöz és jövendőmondók-
hoz, akik suttognak és mormolnak, ezt feleljétek: Nem Istenéhez kell fordulnia a nép-
nek? A holtakhoz kell fordulnia az élő helyett? A törvényre és intelemre figyeljetek! 
Hiszen ők olyan dolgokról beszélnek, amelyeknek nincs jövője.” 
(Ézs 8, 19-20)
Ugyanis a ripacskodás, bohóckodás mellett a kapunyitogatások egy része működik. Valóban 
megnyílnak ajtók, de ki előtt? Isten féltő szeretetből tiltja a „tudás fáját”, mert nem tudjuk 
elhordozni a következményeket.

A Tíz Ige, a Hegyi Beszéd, a Szeretethimnusz ad annyi programot, tartalmat, hogy tel-
jesen kitölti leheletnyi létünket. 

A lelki-szellemi zavarból meg kell, meg lehet térni, ezeket meg kell, meg lehet tagadni. 
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Amíg időnk és lehetőségünk van, béküljünk meg Istennel és egymással! 
Ennek következtében felépülhetne egy tisztább, jobb, hatékonyabb testi-lelki-szellemi kö-
zösség.

Jegyzet a Kossuth rádióban – 2007. március 26. – Szeverényi János

 TALÁLKOZÁSOM JÉZUSSAL 
Evangélikus, tirpák családba születtem. Konfirmáltam és házasságkötéskor egyházi es-

küvőnk volt, de mindez számomra lelkileg nem sokat jelentett. Templomba nagyon ritkán 
jártam, és Isten igéje nem maradt meg a szívemben.

Nagyon örültem gyermekeink megszületésének, de mivel a férjem igen sokat dolgozott, 
és ezért keveset volt itthon, én nagyon magányosnak éreztem magam 1 és 2 éves gyermeke-
immel. A mozgalmas ifjúkori évek után egyhangúnak tűnt az életem. Ekkor érdeklődésem a 
természetgyógyászat felé fordult. Hitelesnek találtam mindazt, amiről ebben a témakörben 
olvastam, hallottam. Az un. természetes „szelíd” gyógymódokat, az akupunktúrát, a jógát, 
reikit, homeopátiát. Ekkor nagyon fontosnak tartottam, hogy minél többet foglalkozzak ma-
gammal, a testemmel, a külsőmmel. Ettől vártam életem megváltozását. 

Evangélikus kolléganőm látva tévutamat, szeretettel figyelmeztetett arra, hogy rossz he-
lyen keresem a megoldást, hiszen a mi testi és lelki gyógyítónk egyedül az Úr Jézus Krisz-
tus. Tanácsának engedve, elutaztam Biatorbágyra egy csendeshétre. Itt nemcsak azt ismer-
tem fel, hogy a természetgyógyászat életem valós problémáira nem ad választ, hanem azzal 
is szembesültem, hogy bűneim elválasztanak Istentől. Itt helyére kerültek a dolgok. Megáll-
hattam a kereszt előtt a lelkigondozómmal, és minden – Isten által eszembe juttatott – bűnö-
met megvallottam az Úr Jézusnak. Felszabadult, boldog örömben lett részem. A kapott bib-
liai igém is Isten üzenetét tolmácsolta felém: „Hiszen az Isten országa nem evés és ivás, ha-
nem igazság, békesség, és a Szentlélekben való öröm…” (Róm 14,17)

Ennek már 12 éve. Ez volt életem legjobb döntése. Nemcsak Istennel, hanem férjem-
mel, édesanyámmal szemben is rendezni kellett bűneimet, hiszen sajnos azokat bántjuk meg 
legjobban, akik ezt a legkevésbé érdemlik. Tőlük a legnehezebb bocsánatot kérni.

Azóta nagy „mélységeket és magasságokat” éltem meg, de az Úr Jézus mindig velem 
volt. Ő sohasem hagy el. Azt kívánom az olvasóknak, hogy szívükben támadjon fel Jézus 
Krisztus, hogy meghalva a bűnnek, új életre, és üdvösségre jussanak.

– a – é
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GYERMEKOLDAL
A nagy kő

Egy szombat reggel egy kisfiú a homokozójában játszott. Ott volt nála egy doboznyi autó-
ja és teherkocsija, a műanyag vödre és egy fényes, piros műanyaglapát. Ahogy utakat épített, 
és alagutakat ásott a puha homokban, talált egy nagy, követ a homokozó közepén. A fiúcska 
körülásta  a követ,  és így sikerült  kiszabadítania a homokból.  Nem csekély vesződséggel 
nyomta, taszigálta a követ a lábával. (A fiúcska nagyon kicsi volt, a kő pedig nagyon nagy.) 
Amikor a homokozó láda falához ért a kővel, azt látta, hogy nem tudja átgurítani rajta.

A kisfiú csak tolta, nyomta, és a lapáttal feszítve emelte, de valahányszor azt gondolta, 
hogy előbbre jutott, a kő megbillent, és visszaesett a homokozóba. Annyit ért el, hogy a kő 
visszagurult, és meghorzsolta pufók ujjait. Végül csalódottságában sírva fakadt. 

Közben édesapja a nappali ablakából követte az események alakulását. Ahogy eleredtek a 
könnyek, egy óriási árnyék vetődött a homokozóban sírdogáló kisfiúra. A fiúcska édesapja 
volt az. Szelíden, de határozottan kérdezte: 

- Fiam, miért nem vetettél be minden rendelkezésedre álló erőt?
A kisfiú megsemmisülten zokogta:
- De hát azt csináltam, apa, hát azt csináltam! Minden erőmet beleadtam!
- Nem, fiam! – helyesbített az apa kedvesen. – Nem adtad bele minden erődet. Nem kértél 

meg engem!
Azzal az édesapa lehajolt, megragadta a követ, és kirakta a homokozóból!

(W. Rice: Fején a szöget!)
Neked vannak „kövek” az életedben? Talán arra is rájöttél már, hogy a legnagyobb kő az 

életedben a bűn. Megtapasztaltad már, hogy saját erődből nem vagy képes megszabadulni? 
Ne feledd, hogy Istenhez mindig odafordulhatsz! Isten képes volt húsvét reggelén az Úr Jé-
zus sírja elől elmozdítani a követ, hogy láthatóvá váljék az Élet! És képes a te életedből is 
kiemelni nemcsak a nyomorúság „köveit”, de a bűn elmozdíthatatlan kövét is!
„Isten a mi oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban” 

(Zsolt 46,2)
SZÍNEZD KI! 

A lelkészi hivatalban add le 2007.05.13-ig 
vasárnap 10 órától a gyermek bibliaórán.

ÁLLANDÓ ALKALMAINK:
Gyermek-bibliakör (3-14év): 
Minden  vasárnap 10 órától a lelkészi hiva-
talban.
EHKE (Evangélikus Hittanosok 

Kiránduló Egyesülete) 
gyermekmissziós nap (2-12 év) 
Minden hónap első szombatján.

(Az oldalt szerkesztette: Hajagos-Tóth Katalin)
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ANYAKÖNYVI HÍREK

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

Földesi  Luca,  Varga Erik,  Kiss  Mónika Evelin,  Németh Flórián,  Maleczki 
Sándor, Takács Gábor, Kulifai Károly.
Felnőttek: Kiss Emese, Németh Gábor.

Házasságkötések: „Amit Isten egybekötött, ember el ne válassza…”

Ádám Balázs és Banga Tímea, Morauszki Mihály és Éles Edit.

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

Bogár István (73),  Palicz  Istvánné Cseh Ilona (93),  Márkus András István 
(79), Grexa Mihály (74), Gönczi Lászlóné Trócsányi Ilona (87), Márkus Mi-
hály (72), Csernyik Andrásné Nyüsti Irén (81), Polgári József (83), Pazár Mi-
hály (79), Jávor Pál (63), Szabó Béláné Merkószki Irén (74), Dankó Béláné 
Gerbár Ilona (82), Hurai Józsefné Harman Erzsébet (78), Hugyecz János (71), 
Z.Kovács Józsefné Mócsán Anna (87),  Huczman József (87), Kató Tivadar 
(75), Ács Józsefné Paul Valéria (59), Merkovszki János (67), Bajusz Ferenc 
(76), Hupczej István Gyuláné Farkas Margit (56), Vajda András (87), Lakatos 
Andrásné  Babicz  Erzsébet  (84),  Szegedi  János  (39),  Gulyás András  (82), 
Mándoki József (44).

KÉZFOGÓ…

„Nagy öröm számomra és a gyülekezet szá-
mára is, hogy a Pakson tartott első találko-
zóból immáron élő hagyomány született, s a 
tizedik évforduló alkalmából újra nagy sze-
retettel hívhatjuk testvéreinket.
Kézfogóra  hívunk mindenkit!  Egyházunk-
kal, egymással és az Úrral.
A paksiak nagy örömmel várnak minden-
kit! Békesség néktek!”
Szabó  Vilmos Béla  paksi  lelkész  írásából  
(részlet – EvÉlet).

Jelentkezés és információ: a lelkészi hivatalban.

BÉKESSÉG
NÉKTEK!
5. Országos Evangélikus Találkozó
Paks, 2007. június 22-23.
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MI TÖRTÉNT?

…mire a kő 
végül elhengerült,
a sötétség a sírban
kimerült.
Harc volt,
és győzött
a Fény
a feltámadás reggelén!
Robajjal történt-e,
vagy nesztelen:
a végest
áttörte a végtelen.

Új törvényt szült
új dimenzióval
az első húsvét reggelen!
Pontokká válnak
a kérdőjelek:
miért és hogyan?
- Ezt nem érti meg,
csak az,
akit elöntött a Fény
saját húsvétja reggelén!

Lukátsi Vilma

MEGHÍVÓ

Szeretettel hívjuk és várjuk április 8-án 18 órára
A Nagytemplomban tartandó

HÚSVÉTI ZENÉS ÁHÍTATRA

amelyen ének és hangszeres előadásban
– többek között – J. S. Bach, Buxtehude,

Liszt, C. Frank, Schütz műveiből hallhatnak
Közreműködnek: Szentpáli Roland (tuba)

Fenyvesi Zsolt (ének)
Balogh Melinda (fuvola)
Szokody Ildikó (orgona)

és a Nagytemplom kamarakórusa

Orgonán kísér: Takács Julianna

Vezényel: Dobos Zsuzsanna
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KERESZTÉNY IFJÚSÁGI TALÁLKOZÓ – KOSSUTH ISKOLÁK ORSZÁGOS TA-
LÁLKOZÓJA

A Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium volt a házigazdája március 14-
én a Keresztény Ifjúsági Találkozónak. A régió kilenc felekezeti gimnáziumából mintegy 
120 diák volt a vendégünk. Közösen ünnepeltünk március 15-e alkalmából.

A Nagytemplomban iskolánk színjátszó köre előadta Császár Zoltán és Tapolcai Zoltán: 
Nem három, most tizenkettő című zenés emlékjátékát.

Másnap –március 15-én– Erdélybe, Székelykeresztúrra látogatott a gimnázium színtár-
sulata, és a város főterén adták elő azt az ünnepi műsort, amelyet a fent említett szerzőpáros 
állított össze az iskola 200. évfordulója tiszteletére.

A jubileum jegyében, a Kossuth Szövetség támogatásával rendezte meg iskolánk a Kos-
suth Lajos nevét viselő intézmények országos találkozóját is. M. Z.

ÁPRILISI ELŐZETES

Április 8. Húsvét 1. napja 18oo zenés áhítat a Nagytemplomban.
Április 28-án, szombaton lesznek a konfirmációi vizsgák, minden csoportnak a lelkésszel 

való megbeszélés szerinti helyszínen és időpontban. A konfirmandus gyerme-
kek az előző évek hagyományához hűen pénzbeli adományt gyűjtenek a Gusz-
táv Adolf segélyszervezet számára. Kérjük, fogadják őket megértéssel és szere-
tettel. Az idén is várjuk a jubiláns konfirmandusok jelentkezését, hogy megerő-
síthessék régen tett fogadalmukat.

Április 29-én, vasárnap 1000 konfirmációi istentisztelet a Nagytemplomban.

MÁJUSI ELŐZETES
Május 4-én, pénteken 17 órakor lesz a Kossuth Lajos gimnázium ballagási ünnepsége.
Május 5-6-án szombat - vasárnap a II. világháború után Lévára és környékére került evan-

gélikusok látogatnak egyházközségünkbe. Vasárnap, a 10 órai istentisztelet után 
közös ebédre hívjuk a gyülekezet tagjait. Erre az alkalomra szívesen fogadunk 
sütemény és gyümölcs adományt.

Május 19-én, szombaton Gyöngyösön lesz megtartva az Északi Egyházkerület csendesnap-
ja. Autóbuszt indítunk, bővebb információt a Lelkészi Hivatalban kaphatunk. Itt 
lehet jelentkezni május 4-éig.

Május 28-án, Pünküsd 2. ünnepén csendesnap lesz Vargabokorban, az imaházban.

Előző számunkban „A nyíregyházi evangélikus nagytemplomért” alapítvány 2006. évi zár-
számadása címmel közzétett tájékoztatás egyes számszaki adatai tévesen kerültek közlésre, 
ezeket most helyesbítjük. Olvasóink szíves elnézését kérjük a hibáért.
A zárómérleg sorai helyesen:

2006. évi bevétel összege: 1 536 463 Ft
Pénzeszközök 2006. december 31-én: 1 974 260 Ft
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FELHÍVÁS

Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy adójuk 1 %-ával támogassák az 
evangélikus egyházat és intézményeit. Nagyon fontos, hogy egyhá-
zunk és gyülekezetünk iránti felelős döntést hozzunk, mert min-
den felajánlásra szükség van ahhoz, hogy működhessenek intéz-
ményeink.

A Magyarországi Evangélikus Egyház technikai száma: 0035

A másik 1 % a következő alapítványainkra adható:
A „Nyíregyházi Evangélikus Nagytemplomért” alapítvány,

mely templomunk felújítását szolgálja. Adószám: 18801703 -1 -15

Az Evangélikus Általános Iskola alapítványa: „Szülők a gyermekeinkért”
Adószám: 18790256 -1 -15

A „Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnáziumért”
 Adószám: 18796104 -1 -15

„A Luther Márton Kollégium Tanulóiért” alapítvány
Adószám: 18803640 - 1-15

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

gatására adományt köszönettel fogad az egyházközség.

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: 2007. Pünkösd.
Lapzárta: 2007. május 5.

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
E-mail: nyiregyhazi.hirmondo@lutheran.hu

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

Készült: Jedlik Kiadó nyomdájában 1500. pld.-ban.

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