
El kell mondjam, hogy mi, evangélikusok jól megtanultuk a 
leckét. Ha a konfirmandusokat kérdezném, már ők is tudnák a 
lutheri reformáció legalapvetőbb tanítását:  „Egyedül hit által”. 
Vagyis egyedül hit által lehet üdvösségünk, nem pedig jó csele-
kedeteink alapján érdemeljük ki az üdvösséget.

Ami ebben az értelemben igaz. De súlyos hibát vétünk, és 
becsapjuk magunkat, ha ezt a tanítást kiforgatva, magunkat jó lutheránusnak nevezve azt 
mondjuk, a cselekedet nem számít. Pontosan erre akarja a figyelmünket irányítani Jakab le-
vele: az Isten tökéletes tisztelete az ige hallgatásából és megtartásából áll. Ha megtapasztal-
tátok az Isten kegyelmét, szeretetét, akkor cselekedjétek is akaratát.

„De az igének ne csupán hallgatói, hanem megtartói is legyetek, hogy meg ne csaljátok 
magatokat.” (Jakab 1, 22) A hit és cselekedetek összefüggését vizsgálja ez az igeszakasz, 
melyet három kérdés alapján szeretnék kifejteni.

1. Milyen a mi hitünk és cselekedetünk összhangja, vagyis: 
Milyen a mi kegyességünk?

2. Ehhez képest milyen a példa, vagyis: Milyen volt Jézus kegyessége?
3. Milyen az igazi istentisztelet, vagyis: Milyen az Istennek tetsző kegyesség?
Milyen a mi kegyességünk?- mindennap megélt kereszténység vagy csak vasárnapi ige-

hallgatás? Hányszor beleesünk az un. vasárnapi kereszténység hibájába. Eljövünk, meghall-
gatjuk az igét, és a templomajtót kifelé menet magunk mögött becsukva, búcsút mondunk a 
keresztény hit gyakorlati megélésének. 

Ha a hit és a cselekedet nincs összhangban, akkor a hit csak vasárnapi elmélet marad, és 
nem valósul meg cselekedetekben, a mindennapokban, akkor a hallott ige semmiféle hatás-
sal nincs a mindennapi életfolytatásunkra.

Emlékszem, hogy megdöbbentem kisiskolásként, amikor a technikatanárom azt mondta 
nekem: „Fiam, hinni a templomban kell!” Először hallottam ezt, de mára már megértettem, 
tényleg sokan így gondolják, elég egy héten egy órára hívőnek lenni. 

Milyen a mi kegyességünk? Élő hitből származó cselekedet, vagy templomba zárt elmé-
leti hit?

XVI. évf. 5-6. szám
2007. május-június

MILYEN A MI KEGYESSÉGÜNK?
(Jakab levele 1,22-27)
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Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten beszédét. Ugye ismerős? Vajon mi boldo-
gok vagyunk, vagy becsapjuk magunkat?

Ha csak hallgatjuk, és nem cselekedjük a hallott igét, nem tökéletes az istentiszteletünk. 
Megcsalja magát, aki csak hallgatója, de nem megtartója az igének.

Mindannyiunk számára van egy örömhír, van kiút ebből a becsapottságból (amikor szó 
és tett egysége hiányzik): ha követjük Jézus Krisztust. 

Miért kell követnünk Jézust? Milyen is volt Jézus élete? 
Milyen volt Jézus kegyessége?
Nála a hit és a cselekedet egységben volt. Ezért egyedül Jézus lehet a mérce, a példa az 

életünkben. A hitét cselekedetre váltotta, az Atya akaratát teljesítette. Követendő példát ha-
gyott ránk. Utat mutatva nekünk a kegyes életre, ahol a hit és a cselekedet összhangban van-
nak. Ezért kell, hogy pontosan az Ő példáját kövessük! 

Arról, hogy milyen is ez a követés, hadd mondjak el egy történetet. Egyszer az Alpokban 
találkoztam egy túravezetővel, akinek az volt a beceneve: az Út. Valaki meg is kérdezte, 
hogy lehetséges az, hogy ilyen furcsa neve van. S a megkérdezett azt válaszolta, hogy egész 
életét azon a környéken élte le, ott nőtt fel, s azt a területet, mint a tenyerét ismeri. Ott sötét-
ben és hóviharban is tud tájékozódni. Tudja, hogy mi a biztonságos és mi nem, hol omolhat 
be az ember alatt a talaj, s hol lehet nyugodtan végigmenni. Ezért, ha valaki vele megy és fi-
gyeli, és az ő lába nyomába lép, nem érheti baj. Lehet, hogy az út csak néhány centiméter 
széles, de ha valaki pontosan az ő lábnyomába lép, nem történik baja. Ezért nevezték ilyen 
furcsán, hogy ő az Út, mert ő maga volt a biztosíték, hogy a legnehezebb terepen is kockázat 
nélkül érhessenek le az őt követők. Úgy gondolom a mai igéből kiindulva, hogy Jézus is erre 
hív minket: pontos követésre. Hogy ne csak körülbelül kövessük őt, ne csak nagyjából kö-
vessük tanításait, hanem pontosan oda lépjünk, ahová ő mutatja, hogy a mi hitünk és csele-
kedetünk is –az ő példája alapján–, egységben lehessen. 

Milyen az Istennek tetsző kegyesség? 
Amikor a hívő ember Jézus példáját követve az Úrral közösségben van. Az Istennek tet-

sző kegyesség nem csak azt jelenti, hogy hallgatjuk az igét, hanem azt is, hogy meg is való-
sítjuk. Meghallani Jézus szavát, megérteni mindazt, ami követendő, s mindezt megvalósítani 
az életünkben.  Meghallani,  megérteni és megvalósítani,  csupa cselekvésre szólító igék. 
Úgy, ahogy a mi hitünknek is cselekvő hitnek kell lennie. Ahogy Luther mondja: az igazi hit 
nem kérdezi, hogy mit kell tenni, hanem mielőtt még kérdezné, már meg is cselekedte. 

Milyen az Istennek tetsző kegyesség? Az olyan hit, ami nem marad elméleti, hanem cse-
lekszi a szeretetet. Mert a cselekvő hit a legjobb prédikáció a másik ember számára. Amikor 
a keresztyén ember az életével és cselekedetével prédikál. Az apostolok korában a keresz-
tyénség nem azért terjedt olyan gyorsan, mert nagyon jó prédikátorok voltak. Ők sokszor 
írástudatlan emberek voltak, és dadogva hirdették az evangéliumot, de az életükkel prédikál-
tak, a cselekedeteikkel, szeretetükkel, tiszta élettel tették vonzóvá és követendővé a keresz-
tyénséget a többi ember számára.

Három kérdés alapján vizsgáltuk ezt az igeszakaszt.  Milyen a mi kegyességünk? Mi-
lyen volt Jézus kegyessége? Milyen az Istennek tetsző kegyesség?

Ezek kapcsán bennem egy negyedik kérdés merült föl: Hogyan lehet mindez a miénk? A 
válaszom pedig az, hogy imádkozással, és a Szentlélek ereje által. Imádkozzunk és kérjük a 
Szentlélek életünket megújító és átformáló erejét, hogy hitünk és cselekedeteink egységben 
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legyenek, hogy Jézus példáját követve a keresztyén életünk ne csupán elméleti hit legyen, 
hanem cselekvő szeretet.

Lőrincz Csaba

Lőrincz Csaba a Kossuth Lajos gimnázium iskolalelkésze. Az alábbiakban rövid élet-
rajzát olvashatjuk, és a Hírmondó kérdésére válaszol.

1977. november 5-én születtem egy Nógrád megyei kisvárosban, Pásztón. A szüleim most is ott élnek. 
Az általános  iskolát  Pásztón  végeztem.  1992-től  a  Soproni  Berzsenyi  Dániel  Evangélikus 
Gimnázium Líceum diákja lettem. Az érettségi után pedig Budapesten az Evangélikus Hittan-
tudományi Egyetemen folytattam tanulmányaimat. Egyetemi éveim ideje  alatt  lehetőségem 
nyílt ösztöndíjasként Németországban, a Lipcsei Egyetem Teológiai karán tanulni. Diploma-
munkámat gyakorlati teológiából (Szenvedélybetegek lelkigondozása) írtam. Egy évet töltöt-
tem el hatodévesként Kecskeméten, gyülekezeti gyakorlaton. Lelkésszé szentelésem után D. 
Szebik Imre püspök úr 2004. augusztusától gimnáziumi lelkészi szolgálatra küldött ki.

Hírmondó: Mi a feladata, munkája az iskolalelkésznek? 

Lőrincz Csaba: Iskolalelkészként feladatom a hitoktatás a 10-12. évfolyamokban illetve a diákok és 
kollégák lelkigondozása, valamint a tanári – és diák alkalmakon (reggeli áhítat, tanári áhítat, 
kollégiumi áhítat) való szolgálat. Az iskolában az egyházi esztendőnek és ünnepeinknek meg-
felelően diák-istentiszteleteket és megemlékezéseket (tanévnyitó,  reformációi, ádventi,  kará-
csonyi, vízkereszti, nagypénteki, húsvéti, pünkösdi, tanévzáró istentiszteleteket) tartunk. Ter-
mészetesen elmaradhatatlan a tanév folyamán a félévenkénti 1-1 csendesnap, valamint az év 
elején (az új elsősökkel) a „közösségépítő” ismerkedési un. csendes napok megtartása.

Hírmondó: Mik a szépségei és mik a nehézségei ennek a szolgálatnak?

Lőrincz Csaba: Tisztában vagyok azzal,  hogy az iskolában végzett  lelkészi szolgálat  nem mindig 
könnyű, és nem mindig „látványos”. Látványos, hiszen felemelő érzés közel hatszáz embernek 
hétről hétre Isten igéjét hirdetni. Ugyanakkor megvan a nehézsége is annak, hogy hogyan tu-
dok az igéről úgy beszélni, hogy a 12 éves diák is megértse, és a nyugdíjas kolléga is magával 
vihesse a „heti útravalót”. Mégis bízom abban, hogy sok diáknak olyan keresztény szemléletet 
tudunk átadni, ami egész későbbi életét meghatározza majd. A lelkész feladata a hit plántálása, 
viszont az Úristen ajándéka az, ha az elvetett „mag” beérik és szárba szökken. Biztos vagyok 
benne, hogy Isten nem hagy magamra ebben a feladatban, ahogy eddig is velem volt életem 
során, és megadja majd a szükséges erőt a „plántáláshoz”, a diákoknak, pedig a növekedéshez.

Szolgálatára Isten áldását kérjük.
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VENDÉGEK LÉVÁRÓL

Cantate vasárnapján, május 6-án első alkalommal lehettünk istentiszteleti közösségben a 
Nagytemplomban azokkal az evangélikus testvéreinkkel, akik 60 évvel ezelőtt kerültek el 
Nyíregyházáról és a környékbeli tanyabokrokból Szlovákiába.

Most 130-an érkeztek Léváról, és a közeli településekről. Voltak közöttük, akiket ebben 
a templomban kereszteltek, és itt tettek konfirmációi fogadalmat.

Eljöttek az utódok is, hogy hálát adjanak Istennek irgalmáért, kegyelméért, és tisztelegje-
nek templomépítő őseik emléke előtt.

Az igehirdetés szolgálatát Moncoľová Bíró Zsuzsanna 
Hontfüzes-Gyarmat lelkésze végezte magyarul. Prédikációjá-
nak választott igéje: Ézsaiás 55, 8-9 versek voltak „Bizony,  
a ti  gondolataitok  nem az én gondolataim,  és a ti utaitok  
nem az én utaim – így szól az Úr. Mert amennyivel maga-
sabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én utaim a ti  
utaitoknál, és az én gondolataim a ti gondolataitoknál.”

Az istentiszteleten hallhattuk a vendégek és gyülekezetünk énekkarát is. Az ünnepi alka-
lom résztvevőit, közvetlen hangvételű köszöntőjével megtisztelte Csabai Lászlóné városunk 
polgármestere, és dr. Csepregi András az Oktatási és Kulturális Minisztérium Egyházi Kap-
csolatok Főosztálya titkárságának vezetője.

Az istentiszteletet követően az ezen alkalomból a nagytemplom főbejárata mellett elhe-
lyezett magyar– és szlovák nyelvű emléktábla avatására került sor, tiszteletünk jeléül temp-
lomépítő elődeinkre emlékezve.

A táblán az alábbi felirat olvasható:
EZT A TEMPLOMOT 1784 TAVASZÁTÓL
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1786 ŐSZÉIG ISTEN DICSŐSÉGÉRE
ÉPÍTETTE AZ 1753-TÓL IDETELEPÜLT

SZLOVÁK AJKÚ, EVANGÉLIKUS
HITVALLÁSÚ LAKOSSÁG.

NYÍREGYHÁZI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG,
ANNO DOMINI 2007.

Végül Vargabokorba indultak a vendégek, ahol a gyülekezet asszonyai ebéddel várták a 
nem csak távolról, hanem a közelről érkezetteket is.

Egyházközségünk elnöksége ez úton is köszönetet mond minden adományért, szolgála-
tért, a szorgos asszonykezek munkájáért.

p.s.

EGYHÁZKERÜLETI CSENDESNAP – GYÖNGYÖS 2007.

Gyöngyös… Győr… Rákoskeresztúr… három hely, ahonnan egy időben  hangzott  az 
ima, szállt az ének az ég felé, a térbeli távolság ellenére egy szívvel, egy lélekkel, egy aka-
rattal. Ami összekötött minket az, hogy evangélikusként Isten gyermekei vagyunk, hallani és 
érteni akarjuk az Ő szavát és megerősödve továbbmenni a megújulás útján. A Magyarorszá-
gi Evangélikus Egyház három egyházkerülete tartotta 2007. május 19-én missziói napját. Mi 
„északiak” a gyöngyösi piciny gyülekezet vendégszeretetét élvezhettük példaértékűen test-
véries, figyelmes szervezésben. Ennek a gyülekezetnek az életre hívását a nálunk is jól is-
mert gyermekmentő Sztéhló Gábor lelkész kezdte el 1934-ben. Jelenleg a hatvani evangéli-
kusokhoz tartoznak, templomuk nincs. A törékeny, de igen határozott, Isten ügye iránt elkö-
telezett lelkésznő, Fatalin Helga pásztorolásával élő, megmaradni és fejlődni akaró közösség 
él itt. A változatos program teljesen lekötötte a több mint 500 résztvevő figyelmét, maradan-

dó és építő szellemi, lelki élményt 
nyújtva. Blatniczky János kerületi 
missziói lelkész, dr. Fabiny Tamás 
püspök és  Balicza  Iván budavári 
lelkész, valamint a Nagytarcsa-pé-
celi  Jubiláte  énekkar  végezték  a 
főbb szolgálatokat a nap mottójá-
nak  jegyében:  „Én  újat  cselek-
szem…” (Ézs 43, 19) 
Szívélyes fogadtatás, finom ebéd, 
a testnek való táplálék sem hiány-

zott.
Mégis, a legfontosabbat,  ami átjárhatta a szívet,  lelket, azt  a megerősödött  vágyat, mely 
megszülethetett a részvevők szívében - a tanult ének sorai fejezik ki legszebben:
„Szentlélek, söpörj végig az országon!
Hozd az ébredést és a felüdülést…” Horváth Csabáné
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A Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség 2006. évi gazdálko-
dása

Az egyházközség 2006. évi gazdálkodására jellemző a szigorú, ésszerű takarékosság.
Az összes bevétel a 2005-ről áthozott maradvánnyal együtt 43,2 millió Ft. Évről-évre 

láthatjuk, hogy az egyik fő bevételi forrásunk a gyülekezeti tagoktól, 17,2 millió Ft, a másik 
fő bevételi forrás központi támogatásból 17,3 millió Ft származik. Az egyházközség levéltá-
ra szintén központi támogatásból 0,5 millió Ft-ot kapott. Bérleti díjból származó összeg 0,4 
millió Ft. Ezen túl pályázatokból 0,5 millió Ft-ot nyerhettünk, és egy rendkívüli bevétel 0.4 
millió Ft személygépkocsi értékesítésből keletkezett. A fent említett hat tétel összesen 36,3 
millió Ft. A bevétel többi része átfutó tétel,  illetve előleg és elszámolásra kiadott összeg 
visszavételezése.

Az összes kiadás 42,7 millió Ft. Lényeges kiadási tételek: illetmény 18,6 millió Ft, eh-
hez tartozó közteher 5,4 millió Ft. Az illetmény és a közteher a bevételi forrás közel 2/3-a. 
A dologi kiadás 6.1 millió Ft, Országos járulék, Egyházmegyei járulék, Nyírszőlősi Egyház-
községnek járadék összesen 1,1 millió Ft. 

Továbbítandóban 2,9 millió Ft-ot utaltunk tovább, mely tartalmazza az Evangélikus Ál-
talános Iskolának juttatott perselypénzt is. Itt szeretném megjegyezni, hogy lehetőségünkhöz 
képest egy szerény összeggel ugyan, összesen a biztosítási összeget is beleértve 0,45 millió 
Ft-al támogathattuk az iskolánkat is. Felújításra 3.2 millió Ft-ot, felszerelés pótlására 0,4 
millió Ft-ot költhettünk. Az egyházi autók összköltsége 1,5 millió Ft. Belmisszióra 1,8 mil-
lió Ft jutott.

A Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség 2007. évi költségvetése
A 2007. évi költségvetést alaposan átgondolva, minden részletre ügyelve, és az elmúlt év 
gyakorlati tapasztalatait figyelembe véve készült.
Az egyházközség egyik jelentős bevételi forrása az Evangélikus Országos Egyháztól kapott 
járadék 14 millió Ft, és a hitoktatói díj 3,5 millió Ft. A bevétel egyéb forrásainak megterve-
zésekor nagyon óvatos bevétel növekedésre számítunk. A gyülekezet tagjai által befizetett 
egyházfenntartói járulék, adomány, perselypénz, céladomány, stóla összes tervezett bevétele 
17,8 millió Ft. Bérleti díjból 0,5 millió, közgyűjteményi támogatásból 0,5 millió Ft-ra, szá-
mítunk.
Ha a tervezett bevétel (60 millió Ft-ban) megvalósul, akkor a gyülekezet tervezett kiadása-
it (60 millió Ft-ban) meg tudja valósítani.
Ígéretet kaptunk az Országos Egyháztól:

• Béla u. 1. szám alatti ingatlan állagmegóvására10 millió Ft.
• Luther tér 13. szám alatti ingatlan (parókia, vendéglakás) felújítására 2 millió Ft. 

támogatást nyújtanak.
• Gyülekezeti beruházásra 3 millió Ft (Luther tér 13.) támogatást kértünk a Hajdú-

Szabolcsi Egyházmegyétől is.
Tárgyalás folyik az Érpataki Polgármesteri Hivatal polgármesterével, telek eladás ügyben. 
Sikeres értékesítés esetén a befolyt összeget a borbányai kerítés megépítésére fordítjuk 
Az egyházközség levéltára is pályázott 1 millió Ft összegben.
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A költségvetésből az is látható, hogy a gyülekezet minden évben végez saját erejéből is fel-
újítást. Ebben az esztendőben már 2,1 millió Ft-ot fizettünk ki erre a célra.
Azt is látjuk, hogy sok a bizonytalansági tényező a gyülekezeti beruházást, felújítást illetően. 
Amennyiben az ígéretek valósággá válnak, egy lépéssel előrébb vagyunk a céljaink elérésé-
hez, ami az épületeink állapotát illeti.
Végül, de nem utolsó sorban a kálmánházi gyülekezet 2,2 millió Ft-járól sem feledkeztünk 
meg. Számon tartjuk ezt az összeget is.

Veres Jánosné
az egyházközség gazdasági vezetője

TÁJÉKOZTATÓ A NYÍREGYHÁZI EGYHÁZKÖZSÉG PRESBITÉRIUMA ÉS 
KÉPVISELŐ - TESTÜLETE (TOVÁBBIAKBAN: TESTÜLET)

2007. ÁPRILIS 18-AI ÜLÉSÉRŐL

 A testület a Luther Márton Kollégium Igazgatótanácsába Takács Ferenc presbitert dele-
gálta, a Kossuth Lajos Gimnázium Igazgatótanácsába pedig Zelenyánszky László peda-
gógust, presbitert. Megbízatásuk hat évre szól.

 A testületet az oktatási intézmény gazdasági vezetője, Zsoldosné Bucsi Katalin tájékoz-
tatta arról, hogy az Általános Iskola 25 millió Ft költségvetési hiánya rendezéséről az 
Országos Presbitérium dönt. Az Országos Oktatási Irodával történt egyeztetésnek meg-
felelően 5 fő nyugdíjazására kerül sor. Ezen kívül több takarékossági intézkedést is be 
kellett vezetni, pl.: tanuló-csoportok összevonását, az oktatási forma átszervezését és 
személyi juttatások visszavonását, stb. 

A testület egyben meghallgatta és elfogadta a pedagógusok teljesítmény-értékelésre vo-
natkozó szabályozást.

 Demcsákné Balczó  Ildikó  „A Nyíregyházi Evangélikus Nagytemplomért”  alapítvány 
kuratóriumának elnöke arról  tájékoztatta az együttes ülés résztvevőit,  hogy a Városi 
Önkormányzatot képviselő dr. Vincze István helyére a kuratórium tagjainak sorába Szo-
kol Tibor önkormányzati képviselőt ajánlja delegálni. A javaslattételi jogkört a képvise-
lő-testület gyakorolja. A kuratóriumba delegálandó új tag személyéről júniusban várha-
tó döntés.

 Veres  Jánosné,  egyházközségünk  gazdasági  vezetője  tájékoztatást  adott  arról,  hogy 
2006-ban 1048 gyülekezeti tag fizetett egyházfenntartói járulékot. Az elmúlt évben 197 
temetés volt. Az elhunytak közül korábban csak tizenhatan fizettek egyházfenntartói já-
rulékot. Amennyiben az elhunyt egyházfenntartói járulékkal vagy más, un. céladomány-
nyal sem támogatta a gyülekezetet -tekintettel egyházközségünk igen nehéz anyagi hely-
zetére-, az elhunyt hozzátartozójának a temetési szertartásért 20 ezer Ft-ot kell befizet-
nie a gyülekezet pénztárába.

 Zalai László másodfelügyelő, a 2002-ben összeállított és jóváhagyott Szervezeti és Mű-
ködési  Szabályzat  módosítására  tett  javaslatokat  terjesztette  elő.  Erre  többek  között 
azért is szükség van, mert az öt körzet négyre csökkent, megváltoztak a körzethatárok 
stb. Véleménykülönbség egy kiegészítő javaslat miatt alakult ki. 
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Az elnökség az un. Tisztségviselők körét bővítette volna a Presbiteri Bizottságok elnöke-
inek személyével. Zalai László ezt azzal indokolta, hogy ezek a gyülekezeti tagok fele-
lősségteljes, szakmai munkát önkéntesen végeznek, tájékoztatásukat a presbiteri ülésen 
elhangzottak is segítenék, az információ kölcsönös cseréje, pedig hasznos lenne mind a 
presbitérium, mind pedig a bizottsági munka hatékonyabb működéséhez. Az I. és III. sz. 
körzetek lelkészei ezt a kiegészítést nem támogatták. A javaslatot a testület nem szavazta 
meg. A Szervezeti és Működési Szabályzat további módosítása a következő ülésen foly-
tatódik.

Pelles Ferencné

K R Ó N I K A
SZÓLNAK A HARANGOK

„Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők.” (Zsolt127,1)
A Hírmondó előző számában olvastunk arról, hogy az 1800-as évek elején templomunk tor-
nyában három harang függött. Jelenleg két harangunk van. 
A nagyharang történetéről a palástján lévő feliratok vallanak. Az első még latinul íródott, 
melynek magyar fordítása így hangzik:
„EGYEDÜL ISTEN  DICSŐSÉGÉRE  LÉTESÜLT  A NYÍREGYHÁZI LUTHERÁNUS 
EVANGÉLIKUS  EGYHÁZKÖZSÉG  GONDOSKODÁSA  RÉVÉN,  KÖZADAKOZÁS-
BÓL, SCHULEK JÁNOS ÉS NAGY SÁMUEL SZOLGÁLATA ÉS FEDOR JÁNOS FEL-
ÜGYELŐSÉGE ALATT.”
A további felirat: 
„LEBRECHT KRISZTIÁN KASSAI HARANGÖNTŐ MŰVE, AZ ÚR 1802. ÉVÉBEN.”
A harangpalást hátoldalán már magyarul a következő felirat található:
„ÚJRA ÖNTETETT 1833. SZ. MIH. HAV. N.N. KOVÁTS ANDRÁS INSPEKTOR N. 
BALLA SÁMUEL KURÁTOR T.T. FARBAKY DÁNIEL ÉS MIKUS SÁMUEL PRÉDI-
KÁTOROK IDEJÉBEN N.S. SZATHMÁRI ANTAL FÜLESD HARANGÖNTŐ ÁLTAL.”
A harmadik, sorrendben utolsó felirat a harang alsó peremén a következő:
„KÖZADAKOZÁSBÓL ÚJJÁ ÖNTETETT:  GEDULY HERNRIK ÉS PAULIK JÁNOS 
LELKÉSZEK, MÁJERSZKY BÉLA ÉS DR TRAJTLER SAMU FELÜGYELŐK ÉS VIE-
TÓRISZ DÁNIEL GONDNOK HIVATALOSKODÁSA ALATT A SELTENHOFER FRI-
GYES FIAI SOPRONI GYÁRÁBAN 1903. 1783. SZ.”
A nagyharang jelenlegi adatai: átmérője 1440 mm, magassága 1380 mm, tömege 1800 kg, 
hangja „D”
Az utóbbi 30 év történetéből néhány mozzanat: 1975-ben a harangokat elektromos működte-
tésűvé alakították át. A konstrukció nem volt szerencsés, mert a villanymotor fordulatszáma 
és a harang lengésideje nem volt azonos, ezért 1982-re mindkét harang ütője eltört. A haran-
gok hat hétig nem szóltak, mert egyetlen harangöntő sem vállalta legyártásukat.
A Debreceni MÁV Járműjavító Üzem nyújtott végül is segítséget, az általuk készített ütők 
működnek ma is. Egyúttal az elektromos meghajtást is korszerűsítették.

Palumbi József írása nyomán
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Reviczky Gyula
PÜNKÖSD

Piros pünkösd öltözik sugárba,
Mosolyogva száll le a világra.
Nyomában kél édes rózsa-illat,
Fényözön hull, a szívek megnyílnak.

Hogy először tűnt fel a világnak,
Tüzes nyelvek alakjába’ támadt.
Megoldotta apostolok nyelvét,
Hirdeté a győzedelmes eszmét.

Piros pünkösd, juttasd tiszta fényed’
Ma is minden bánkódó szívének,
Hogy ki tévelyg kétségbe’, homályba’:
Világító sugaradat áldja.

Habozóknak oldjad meg a nyelvét,
Világosítsd hittel föl az elmét.
Hogy az eszme szívből szívbe szálljon,
Diadallal az egész világon!

Piros pünkösd, szállj le a világra,
Taníts meg új nyelvre, új imára.
Oszlasd széjjel mindenütt az éjet,
Szeretetnek sugara, Szentlélek!

BERGSZÁSZI GYEREKEK A NAGYTEMPLOMBAN

A Húsvét utáni első vasárnap kedves színfoltjaként mintegy 30 kárpátaljai gyermek vo-
nult be a tízórás nagytemplomi istentiszteletünkre. Beregszászról jöttek, a Luther Márton 
Kollégium vendégeiként a mieink múlt évi ottani látogatásának viszonzására. 

Amint megtudtuk, a kis csoport tagjai a beregszászi Zrínyi Ilona középiskola tanulói, a 
hét végét Nyíregyházán töltötték. A kollégium vezetősége a három nap folyamán gazdag 
programot szervezett számukra. Ennek mintegy köszöneteként előadták előre megtanult mű-
sorukat, a verseket és énekeket. A versekkel és dalokkal az oltár előtt hitet tettek keresztény 
és magyar voltukról, az anyaországhoz való kötődésükről és arról a várakozásukról, hogy ki-
sebbségi sorsukban mindig számíthassanak a nagyobbik testvér támogatására. 

E kedves látogatás jelen krónikása, aki nem sokkal a trianoni békeszerződést  követő 
nemzeti katasztrófa idején született –de az istentiszteleten jelen levő fiatalabb generációkhoz 
tartozó  gyülekezeti  tagok egy része is– elérzékenyülve hallgatta befejező éneküket,  amit 
gyermekkorukban gyakran énekeltek: „Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában… hiszek 
Magyarország feltámadásában”. Ma persze tudjuk, hogy ez már szó szerint így nem valósul-
hat meg, de csak a hitünk tarthatja meg kereszténységünket, magyar nemzeti identitásunkat.

Kérjük Urunkat, hogy segítse meg ebben őket, és mi-magunkat is. 
Dr. Loós Tibor
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A NAGYTEMPLOMBAN 2007. –ÁPRILIS 29-ÉN 
KONFIRMÁLT 

FIATALOK NÉVSORA

Felkészítő lelkész: Adámi László
Felügyelő: Veres Jánosné 

Balogh Dávid, Belme Bence, Belme Lilla, Berze Zsófia Vivien, Borvíz Zsuzsanna, Cen-
teri Dorina, Halász Viktória, Magyar Dóra, Nagy Zoltán, Simkó Kitti, Tancsik Róbert 
Tibor.

Felkészítő lelkész: Bozorády Zoltánné
Felügyelő: Németh Lászlóné

Barta Henrietta, Barzó Gergő, Csernák Judit, Garai Adrienn, Garai Richárd,
Huczman Richárd, Mező Anita, Miholecz Gábor, Petris Fruzsina, Petris Mihály.

Felkészítő lelkész: Lelkész Labossa Péter
Felügyelő: Babicz Pálné

Bereczki Dávid, Bukovinszki Enikő, Dzsugán Péter, Grexa István, Hankóczki Gitta, 
Jámbor Zoltán, Juhász Rita, Kántor Enikő, Kántor Fruzsina, Kántor László, Márta Alex, 
Márta Erik, Nagy Zsanett.

Felkészítő lelkész: Sztankó Gyöngyi
Felügyelő: dr. Csepregi András

Bajkó Ádám, Balázs Eszter, Bencs Máté, Gyureskó Andrea, Majoros Boglárka, Melnik 
Mónika,  Miholecz  Tamás,  Nádasi  Gábor,  Salamon Gergő,  Sándor  Boglárka,  Szokol 
Emese, Tóth Tamara.
Rozsréti konfirmandusok:
Anda Szimonetta Fatime, Bódi Miklós, Bogár Dávid, Horváth Beatrix, Horváth Réka, 
Jávor Ildikó, Kosztik Dávid, Kőszegi Mária, Leszkoven Bernadett, Linzenbold Gergő, 
Linzenbold Kinga, Maleczki Sándor, Vári József, Vári Nikoletta.

Június 3-án a Nagytemplomban a délelőtt 11 órakor kezdődő istentiszteletről felvé-
telt készít a Duna TV.
Igét hirdet: dr. Fabiny Tamás, az Északi Egyházkerület püspöke.
A felvétel miatt, kérjük a gyülekezet tagjait, hogy ¾ 11-ig foglalják el helyüket a 
templomban.

Tehát az istentisztelet ezen a vasárnapon kivételesen nem 10 órakor kezdődik!
Szeretettel kérjük testvéreinket, hogy imádkozzanak ezért az alkalomért, hogy az Úr 
áldása kísérje az istentiszteletet és a majdani közvetítést. Imádkozzunk azért, hogy 
sok televíziót néző nyissa meg szívét az Úr előtt. Kérjük, hogy minél nagyobb szám-
ban jelenjenek meg az alkalmon, mert az ez az istentisztelet egyben a gyülekezet kö-
zös szolgálata is a TV nézői számára világszerte.
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GYERMEKOLDAL
Anyák napja volt

Május  6-án  a  Nagytemplom-
ban, a délelőtti  istentiszteleten 
Lippai  Lilla,  az  Evangélikus 
Általános Iskola tanulója  Dsi-
da  Jenő  versével  köszöntötte 
az édesanyákat, nagymamákat, 
keresztanyákat.

Gyakran eltűnődtem: „Miért pont ő az édesanyám?” 
Vagy: „Miért pont én vagyok a gyermeke?” 

Biztos szebbre, jobbra vágyott, - mikor engem várt – de engedelmesebbre biztosan. 
És nem kapott mást… csak engem. Jól van ez így?

Hát nem érdemelt volna jobbat, szebbet, engedelmesebbet nálam? Ó, igen!
Hozzáillőbbet, tökéletesen rászabottabbat mégsem! Mert Isten választott ki neki. 
Engem az ő számára, és őt az én számomra. Mert Isten úgy tervezte, hogy velünk, 

így kettőnkkel szeretne valami csodásat cselekedni.
„Bizony, az ÚR ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse  jutalom.” 

S ha ajándék, és jutalom vagyok, akkor nagy körültekintéssel tett édesanyám kezé-
be az Úristen,

hogy szeressen, hogy szeressem…
Köszönet neked ezért, Istenem!

Egy gyermek, aki a fenti sorokat szeretettel ajánlja édesanyjának.

SZÍNEZD KI! 
Szeretettel az édesanyáknak!

ÁLLANDÓ ALKALMAINK:
Gyermek  -  bibliakör (3-14  év):  Minden 
vasárnap 10 órától a lelkészi hivatalban.
EHKE (Evangélikus Hittanosok Kirándu-
ló  Egyesülete)  Gyermekmissziós nap  (2-
12 év) Minden hónap első szombatján.
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HÍREK A GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI BIZOTTSÁG MUNKÁJÁRÓL

• 2006. október 11-én megalakult a gyülekezet Gyermek és Ifjúsági Bizottsága.
„Menjetek  el  tehát,  tegyetek  tanítvánnyá  minden  népet… tanítva  őket,  hogy  megtartsák  
mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ vé-
gezetéig.” (Máté 28,19-20)
A bizottság célja - a fenti igét alapul véve - a gyermekek és fiatalok között az evangélium 
hirdetése, keresztyén erkölcsre nevelése, hitéletre tanítása a gyülekezetben és oktatási, neve-
lési intézményekben.

• A bizottság minden hónap első szerdáján ima- és munkaközösségi megbeszélést tart.

• 2007. áprilisától új gyermek-bibliakör vezetőt köszönthetünk a körünkben: Urbán Mik-
lósné (Emese) személyében.

• A hittanos gyermekek a Budapesten megrendezett XVI. országos evangélikus hit-
tanversenyen – Istennek hála érte–, igen szép eredményeket értek el. (Részletesebb 
beszámolót a Hírmondó következő számában adunk közre.)

3-4. osztályosok
1. Nyíregyházi Evangélikus Általános Iskola. Felkészítő tanár: Keveháziné Antal Enikő

5-6. osztályosok
1. Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium

7-8. osztályosok 
2. Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium

Felkészítő tanár: Bozorády Zsuzsa
A gyülekezetet a rozsréti hittanosok képviselték, akik emléklapot kaptak.

Felkészítő tanár: Hugyecz Jánosné

• A Magyarországi Evangélikus Egyház Ifjúsági és Gyermekosztálya által 2007. évben ki-
írt pályázatán:

 A gyülekezet gyermek-bibliaköre  40.000  Ft-ot  kapott  a  teljes  Bibliát  felölelő 
szemléltető eszköz megvásárlására.

 Az Evangélikus Általános Iskola 60.000 Ft-ot kapott táboroztatási célokra.
• Az Egyházi Iskolák Szakalapítványa által 2007. évben kiírt pályázaton:

 Az Evangélikus Általános Iskola 40.000 Ft-ot kapott rendezvény szervezésére.
Közreadta: Hajagos Tóth Katalin a Gyermek és Ifjúsági Bizottság elnöke

Június 3-án vasárnap délután 4 órakor (a megszokottól eltérő időpontban) tartja 
szeretetvendégségét a Szolgáló Női Közösség, az Evangélikus Általános Iskola dísz-
termében. Ezen az alkalmon dr. Fabiny Tamás püspök úr fog szolgálni. Terv szerint 
a Túróczy Zoltánról készült portréfilmet fogja vetíteni, valamint az agapé utáni záró-
áhitatot is ő tartja. A szeretetvendégség miatt az esti istentisztelet elmarad, ezért erre 
az eseményre várjuk az odakészülő testvéreket.



13Hírmondó 2007. május-június
                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ANYAKÖNYVI HÍREK

Keresztelések: „Bizony az Úr ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom”
Bánszki Nikolett, Majoros Ramóna Olivia, Zajácz Krisztián, Csengeri Orso-
lya, Karácsony Zsuzsanna Tünde, Barta Andrea, Reményi Boldizsár, Simon 
Kristóf, Balogh Artur Rajmond, Máté Kevin Krisztofer, Nádassy Rebeka, Ná-
dassy Kornél, Riharenkó Péter, Riharenkó Réka, Benicsák Máté, Tóth -Mikita 
Szabolcs, Bogár Dorina, Halász Viktória, Györe Sára Zsuzsanna.
Felnőttek: Barta László, Bodnár Péter.

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

Kósa Szabolcs és Bodó Beatrix, Berendi Norbert és Duszka Angéla, Kovács 
Tamás és Kóder Zita, Bodnár Péter és Vidoven Krisztina, Bánszki Richárd és 
Hugyecz Ágnes.

Halálozások: „Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg...”
Laczkóvszki József (81), Smidt Pál (68), Sztankó Zoltán (40), Cseh Andrásné 
Pokoraczky Ilona (86), Simon László (56), Juhász Csaba (62), Dániel József 
(64), Kupás Sándorné Csernyik Ilona (71), Szász Andrásné Gyurján Zsuzsan-
na (93), Kiss János (66), Nanszák Pálné Gyugos Mária (95), Kárpátfalvi Er-
zsébet (82), Nagy Józsefné Morauszki Julianna (100), Vaskó János (81), Ocs-
enás Istvánné Takács Erzsébet (79), Balogh Mihály (77), Hulvej József (39), 
id. Erdei József (76), Adonyi Istvánné Bálint Ildikó (56), Czeilinger Lajosné 
Fortunyák Zsuzsanna (82), Krajcsovics János (77), Szalontai János Sándor 
(60), Smid Jánosné Kerekréti Julianna (75), Oleksza Miklós (58). 

Közreadja: Horváth Csabáné

OSZTOZUNK A DENKENDORFI GYÜLEKEZET GYÁSZÁBAN

Testvér-gyülekezetünkből Denkendorfból kaptuk a szomorú hírt, hogy öt évvel Alfred 
Fetzer halála után, özvegye Marta Fetzer asszony elhunyt, 81 éves korában.

Alfred barátunkkal, aki hosszú évek során vezetője volt a denkendorfi fúvószenekarnak 
csaknem húsz évvel ezelőtt együtt kezdtük építeni egyházközségeink gyümölcsöző kapcso-
latait. A Fetzer házaspárban őszinte barátainkat veszítettük el.

Dr. Loós Tibor
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Gyülekezeti alkalmak, ahová szeretettel hívunk és várunk mindenkit

Pünkösd ünnepének 2. napján a Nagytemplomban a vasárnapi rend szerint lesznek megtart-
va az istentiszteletek. 18 órakor a gyülekezeti teremben van az istentisztelet.

Pünkösd 2. napján 1000 –kb. 1600 óráig Vargabokorban, az imaházban csendesnapot tartunk. 
Szolgálnak: Adámi László, Göllner Pál, Herkely János és mások.

JÚNIUSI ELŐZETES
Június 2-án, szombaton 15 órára a gyülekezeti terem udvarára közös szalonnasütésre várjuk 

a gyermekes családokat, fiatalokat. Az étkezést egyénileg kell megoldani.
Június 3-án, vasárnap 11 órakor kezdődik az istentisztelet a Nagytemplomban a TV felvétel 

miatt.
Június 3-án, vasárnap 16 órakor lesz a szeretetvendégség a szolgáló Női Közösség szervezé-

sében.
Június 22-23-án Pakson kerül megrendezésre az Országos Evangélikus Találkozó. Az utazás 

egyénileg történik, információt a Lelkészi Hivatalban kapnak az érdeklődők. 
Mindenkit szeretettel várnak a szervezők.

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. augusztus.
Lapzárta: 2007.július 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, Sztankó Gyöngyi
E-mail: nyiregyhazi.hirmondo@lutheran.hu

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

Készült: Jedlik Kiadó nyomdájában 1200. pld.-ban.
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