
Van az életednek alapja?

Szeretettel köszöntöm az olvasót ezzel a csodálatos Igével 
reformáció havában. Luther felismerése, egyedül hit által, egye-
dül  kegyelemből,  egyedül a  Szentírás,  egyedül Krisztus  által 
van üdvösségünk ebben a világban, ma is a legfontosabb üzenet 
kell, hogy legyen. 

A római levél Igéjén keresztül szólította meg Isten Luther 
Mártont először, s adta világosságát a szívébe. Nem kell, nem 
tudjuk kiérdemelni az  üdvösséget,  nem kell,  haszontalan vezekelni, önsanyargatást 
tartani, mert egyedül Isten kegyelméből, egyedül hit által, egyedül Krisztuson keresz-
tül, van és lehet polgárjoga valakinek a mennyek országába. Ez Isten ajándéka, szere-
tetének legmélyebb jele, hogy Krisztust adta értünk. 

A fent említett Ige, erre szeretne rámutatni. Nincs más alap Krisztuson kívül, 
melyre az életünk biztonságosan épülhetne. Ő az Egyedüli!

Tegyük fel, azonban magunknak őszintén a kérdést: „az én életemnek mi vagy 
ki az alapja?” Nem gondolom túlzásnak azt mondani, hogy a legtöbb ember úgy gon-
dolja, élete biztos alapja a pénz! Jézus azonban arra tanít, hogy ne legyünk pénzsóvá-
rak. Érjük be azzal, amink van, legyünk megelégedettek, és ne aggodalmaskodjunk, ne 
panaszkodjunk állandóan. Jézus biztosít afelől, hogy mennyei Atyánknak gondja van 
ránk. Bízzuk hát életünk anyagi dolgait Őreá.  „…mert tudja a ti Atyátok, mire van  
szükségetek, mielőtt még kérnétek tőle.” 

Vannak, akik életük alapjának családjukat tekintik. Sajnos ebben is könnyen csa-
lódhat az ember, könnyen összedőlhet a felépített vár. Hány családi fészek lett romos-
sá egy-egy felmerülő és megoldatlan probléma miatt? Hány gyermek szenved ebben? 
Hány családban nem sikerül feldolgozni egy-egy halálesetet? A depresszió mélységébe 
zuhan a hirtelen magára maradt, család erejében bízó ember. Ilyenkor szembesül min-

XVI. évf. 9-10. szám
2007. szeptember-október

„Mert más alapot senki sem vethet a meglevőn kívül, 
amely a Jézus Krisztus.” (I Kor 3,11)
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denki legjobban gyengeségeivel, látja elesettségét, és nem találja a választ az élet nagy 
kérdéseire. 

Jézus az, akinek ezeket a kérdéseket bizalommal fel lehet tenni, s aki bizton vála-
szol is nekünk. Ezért Jézus kell, hogy legyen életünk alapja, nem magunk, nem a saját 
erőnk, pénzünk, családunk, hanem maga Jézus, az urak Ura, a királyok Királya, aki 
fenntartja és kormányozza a mindenséget, aki által létezel, és aki által létre jött min-
den ezen a világon.

Zsarnai Krisztián

BESZÉLGETÉS ZSARNAI KRISZTIÁN 
LELKÉSSZEL

Dr. Fabiny Tamás, az Északi Egyházkerület püs-
pöke 2007. augusztus 15-ei hatállyal beosztott lelké-
szi  szolgálatra  gyülekezetünkbe  küldte  Zsarnai  
Krisztiánt és  Zsarnainé  Urbán Nórát.  Krisztiánt  az 
V.  sz.  körzetbe  Bozorády  Zoltánné helyére,  Nórát 
pedig  az  Evangélikus  Általános  Iskolába.  Nagy-
templomi főistentiszteleten először 2007. szeptember 
30-án hirdetett igét Zsarnai Krisztián. Ezen az alkal-
mon  iktatta  be  a  beosztott  lelkészi  szolgálatba 
Sztankó Gyöngyi igazgató lelkész. Szeretnénk a Hír-
mondó olvasói számára kissé közelebbről megismer-
tetni a fiatal lelkészt. 

Hírmondó: Legyen szíves röviden legjelentősebb –Istennel kapcsolatos–, gyermekkori 
élményéről szólni.

Zsarnai Krisztián: Az első komoly élményem Istennel kapcsolatban az volt, amikor 7. osz-
tályos voltam és megkaptuk a félévi bizonyítványt. Rendkívül rossz gyerek voltam, magatar-
tásom 2-es, szorgalmam 2-es, majdnem mindenből 2-3-as voltam. Mikor hazamentem, éle-
temben először letérdeltem és csak azért  imádkoztam Istenhez, hogy ne verjen meg édes-
anyám. Amikor hazajött, és meglátta a bizonyítványomat, egy szót sem szólt, nem mondott 
semmit. Hiszem, hogy Isten meghallgatta az imádságomat, de úgy gondolom, az, hogy nem 
szólt anyukám semmit, több volt, mint egy verés. Ez volt az első megtapasztalásom. 

H.: Hogyan került kapcsolatba az evangélikus egyházzal, a hittel?
Zs.  K.: Korábban  sem a  családomnak,  sem nekem nem volt  kapcsolatom gyülekezettel. 
Azonban családunkban hagyomány volt a konfirmáció. 1991 karácsonyára azt kérte tőlem 
édesanyám ajándékba, hogy konfirmáljak. Így kerültem kapcsolatba egy evangélikus gyüle-
kezettel és jártam hittanórára. Már az első alkalom nagyon megragadó volt számomra.
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A lelkész közvetlensége, fiatalos lendülete, szeretete, és az ifjúsági énekek vonzóak voltak. 
Barátokat  is könnyen tudtam szerezni.  Jól éreztem magam ott, szerettem oda járni.  Ezek 
voltak az első lépések a Pesterzsébeti Evangélikus Gyülekezet felé.

A hittanórák olyan mély hatással voltak rám, hogy végül már a tanév végén dicséretes 
ötöst kaptam magatartásból, szorgalomból, sőt oklevelet is kaptam, és az iskolában én vol-
tam az, aki a legnagyobb változáson ment át. Sok tanár megdicsért és csodálkozott, hogy mi 
történt velem egy fél év alatt. Utólag is látom, hogy Isten már akkor kezdett munkálkodni az 
életemben. 

Közben természetesen jártam hittanórára is, de azért a világban sem akartam lemaradni, 
jártam diszkóba, és bulizni is a haverokkal. Sokszor tettem olyat, hogy pénteken elmentem 
ifiórára, szombaton elmentem vidékre az unokatestvéremhez, akivel együtt jártam diszkóba, 
majd vasárnap a hajnali  vonattal utaztam fel Pestre, hogy istentiszteletre is elmenjek. Ezt 
„szendvics-életnek” hívtam. Péntek Isten, szombat világ, vasárnap megint Isten. 
Ez így ment három évig, amikor egy nagyon jó barátom a gyülekezetből elhívott egy keresz-
tyén táborba.  Ott  voltunk  egy hétig.  Reggel,  este áhítat  volt,  de nem nagyon érdekelt  az 
egész. Azonban az utolsó este egy táborvezető tartotta az áhítatot, és azt kérdezte tőlünk: ha 
holnap hazamentek, akkor is úgy éltek majd tovább, mint eddig, mintha semmi sem történt 
volna, vagy szeretnétek változást az életetekben? A Jelenések K. 3,16-ban található Igéről 
beszélt:  „Ezért mivel langyos vagy, és sem meleg, sem pedig hideg: kiköplek a számból.” 
Ez által az Ige által szólított meg Isten az életemben és állított döntés elé, hogy vagy hideg 
az ember, azaz a világban él, vagy forró, azaz ég Jézus Krisztusért, és Ő tölti be az ember 
életét, az Ő útján jár. Nem lehet két úrnak szolgálni, azt mondja az Ige. Akkor, ott a tábor-
ban mindazokat  a bűnöket,  melyeket Isten rám nehezített  megvallottam,  és hiszem, hogy 
megbocsátott nekem és a nevem be lett írva az Életnek könyvébe. 

H.:  Hol  töltötte  tanulmányai  után  a  hatod,  azaz  a  gyakorlóévet?  Milyen  területen 
gyűjthetett tapasztalatokat?

Zs. K.:A Pesterzsébeti Evangélikus Gyülekezetben töltöttem a hatod évemet, mely egyben a 
saját gyülekezetem is. 15 éven keresztül jártam ide. Nagyon sok örömöt, áldást kaphattam 
ezen a gyülekezeten keresztül. Részt vettem a látogatásokban, az ifjúsági munkában, ez kü-
lönösen is közel áll a szívemhez, de úgy gondolom, Isten sok területen megpróbált a 15 év 
alatt. A látogatást abban a gyülekezetben is fő pillérnek éreztem a szolgálatomban.

H.: Hogyan érintette a Nyíregyházára történt kiküldés?

Zs. K.: Amikor püspök úr megemlítette, meglepődtünk, mert nem egy ilyen nagy gyüleke-
zetre számítottunk. Azonban ott égett a vágy a szívünkben feleségemmel együtt, hogy bár-
hová megyünk,  mindenhol  az evangéliumot szeretnénk hirdetni,  mert  mindenkinek Jézus 
Krisztusra van szüksége. És mi csak ezt a Nevet hirdetjük bármilyen helyre hív is bennünket 
az Úr.
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H.: Mit tart legfontosabbnak a lelkészi szolgálatban?
Zs. K.: Fontosnak tartom a családlátogatást, a személyes kapcsolatok kialakítását a gyüleke-
zeti tagokkal. Családiasabb hangulatot kell teremteni a gyülekezeti életben, istentisztelete-
ken, bibliaórákon, ifjúsági alkalmakon. Fontos, hogy a gyülekezetnek vonzó légköre legyen. 
Ha valaki ismeretlenként lép be a templomba, az alkalmainkra,  akkor érezze, hogy „jó ide 
jönni, jó itt együtt lenni”. Ez csak úgy valósulhat meg, ha Jézus Krisztus Úr az ember életé-
ben, az Ő szeretete kirajzolódik életünkön, vágyunk arra,  hogy Isten szemében kedves kö-
zösség legyünk, és fontosnak érezzük, hogy emberek megismerjék személyesen Jézus Krisz-
tust, mint Megváltót.

Az ifjúsági életre is szeretnék hangsúlyt fektetni,  hiszen ők a következő generáció, ők 
azok, akik a gyülekezet jövője lesznek. Tanévkezdő grillpartit szerveztünk Labossa Péterrel, 
amire 50 fiatal eljött. Fontos bevonni az ifjúságot, a konfirmandusokat a gyülekezeti életbe, 
az istentiszteletekbe. Szeretnénk egy olyan alkalmat is szervezni, ahol a fiatalok kötetleneb-
bül együtt tudnak lenni,  beszélgethetnek egy csésze tea mellett,  de ugyanakkor Isten Igéje 
sem kerül háttérbe. Ez lenne a Keresztyén Ifjúsági Kávéház, melyen keresztül szintén lehe-
tőség adódik, hogy a fiataloknak Jézus Krisztusról  beszéljünk a fiatalok nyelvén.  Az első 
kávéház 2007. október 20-án 17 órakor kezdődik a gyülekezet imatermében. Szeretet-
tel várjuk a magukat fiatalnak érző testvéreinket erre az alkalomra! 

Köszönjük a beszélgetést.
Közreadta: D. B. I.

Az ifjúság a IX. 30-ai istentiszteleten énekkel köszöntötte azokat a gyülekezeti tagokat, akik 
szeptemberben ünnepelték születésnapjukat.
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BESZÁMOLÓ A 2007. AUGUSZTUS 24-EI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSRŐL

„Isten az én kősziklám és szabadítóm, erős váram, nem ingadozom.”

 Határozat született az Evangélikus Általános Iskola Igazgató Tanácsának ügyrendjéről. 
Dr. Endreffy Ildikót megválasztottuk az Evangélikus Általános Iskola Igazgató Taná-
csának elnökévé.

 Mint arról már korábban is beszámoltunk, Bozorády Zoltánnénak az V. sz. körzet távo-
zó lelkészének helyére dr. Fabiny Tamás püspök úr Zsarnai Krisztiánt küldte ki beosz-
tott lelkészi szolgálatra, feleségét Zsarnainé Urbán Nórát pedig az általános iskola lel-
készének nevezte ki. A lelkészházaspár bemutatkozott a Képviselő-testületi ülésen részt 
vett tisztségviselőknek, és bizonyságot tett  Isten megtapasztalt  kegyelméről,  szereteté-
ről.

 Zalai László 2007. június 21-ei keltezésű írásbeli bejelentésében - melyet az egyházköz-
ség elnökségéhez  intézett-  megromlott  egészségi  állapota  miatt  lemondott  másodfel-
ügyelői tisztségéről és a Műszaki Bizottság elnöki posztjáról. A testület ezt a döntést tu-
domásul vette. 

2006. márciusában Demcsákné Balczó Ildikó a felügyelőséget és Zalai László a másod-
felügyelőséget  együtt  vállalta  el.  Zalai  László lemondása  új helyzetet  teremtett,  maga 
után vonta a felügyelő asszony lemondását. A lemondás akkor lép életbe, amikor az új 
felügyelőt megválasztjuk. A Jelölő Bizottság megkezdte munkáját, új felügyelők jelölése 
folyamatban van.

 Ingatlan ügyekkel kapcsolatos változások: a Vécsey utcai ház és a rozsrétszőlői imaház-
nak megtörtént a teljes átírása a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség nevére. Az ön-
kormányzat elvégezte a tulajdonlapok átírását.

  Az Országos Presbitérium májusi ülésén határozatot hozott arra nézve, hogy Nyíregy-
háza, Árok utca 1 sz. alatt lévő lakást a nyíregyházi gyülekezet rendelkezésére bocsátja, 
igazgatólelkészi és esperesi lakásként. A Luther tér 13 sz. alatti lakás felszabadul, azt a 
műszaki tervek alapján felújítják és az új lelkészházaspár szolgálati otthona lesz.

 2007. június 3-án éjjel, a Nagytemplom ereszcsatornáit megrongálták,  részben eltulaj-
donították, és a sekrestye tetőszerkezetét megbontották. A nyomozást a Rendőrség meg-
szüntette,  mert  a tettes ismeretlen.  Az Országos Egyház  gyorssegély címén 200,000.- 
Ft-ot utalt ki a károk helyreállítására.

 Bejelentés történt arra  vonatkozóan, hogy a konfirmációi oktatás október elején elkez-
dődik és a konfirmációi istentisztelet pünkösdkor lesz.

Sztankó Gyöngyi igazgató lelkész
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LELKÉSZIKTATÁS SZENTENDRÉN
Ülök a különleges hangulatú – az ég kékjét idéző szép, kicsiny 

– szentendrei evangélikus templomban, ahol a lelkésziktató isten-
tisztelet több mint egy óra múlva kezdődik. Horváth-Hegyi Olivér 
nyíregyházi anyagyülekezetének egyik tagjaként, Isten iránti hálát 
és megrendülést  érzek.  Az áhítatos csendben elmerengek,  hol  is 
kezdődik egy lelkészi pálya? „Mielőtt az anyaméhben megformál-
talak,  már ismertelek,  és mielőtt  a világra jöttél,  magamnak vá-
lasztottalak…”–tolmácsolja Jeremiás az Úr szavait.

Olivérről  tudom,  hogy még  meg  sem született,  amikor  már 
nem csak a szülei, de a két hívő nagymama imádságának is tárgya 
volt ő. Az anyai nagymamát Krisztusban testvérként tisztelhettem 
és szerethettem,  a  másik nagymamának  csak áldott  hírét  hallot-
tam. Bár egyik sem érhette meg ezt a szép napot, de hiszem, hogy 
Istennél nincs elveszett imádság és tudom, hogy örökkévaló szere-
tete nemzedékről nemzedékre való.

Vajon a teológia elvégzése után kezdődött el ez a lelkészi pálya? Nem papi szolgálatot 
végzett-e Olivér már, mint serdülő fiú a gyermek-bibliakörösök és az ifjúsági csoport tagjai 
között édestestvéreivel együtt? 

Ez a nap csak egy mérföldkő a szolgálatban, amiről  dr. Fabiny Tamás püspök úr is be-
szélt  lelkésziktató igehirdetésében.  Olivér  négy évig püspöki titkárként  dolgozott  és az is 
marad – mondta. Nem úgy, hogy a szentendrei gyülekezet visszavonná megválasztását, ha-
nem úgy, hogy Isten titkára parókusként is Isten titkainak sáfára lesz. Az iktatási liturgiát 
követően a szolgatársak részéről záporoztak Olivérre az igei áldások s a „confirmát” 46 (!) 
lutherkabátos lelkész énekelte együtt.

Olivér beszédének textusát Jézus főpapi imádságából választotta  „…mindnyájan egyek  
legyenek  úgy,  ahogyan  te,  Atyám,  énbennem,  és  én  tebenned,  hogy  ők  is  bennünk  
legyenek…” A szívhez szóló igehirdetésből csak pár mondatot idézek: „Jézus azért imádko-
zik, hogy mi mindannyian, keresztyén, hívő emberek, akik megérezték Isten országának jó 
illatát, egyek legyünk. Gondolataink, életcélunk, akaratunk, egy helyen találkozzanak, szét-
húzás nélkül szeretetben és békességben.”

Az istentiszteletet követő közgyűlésen sok szeretetteljes köszöntés hangzott el, számomra 
nagyon megragadóak voltak az egykori  előd, a 87 éves  Szentpétery Péter szavai  melyből 
áradt a Krisztus iránti és drága hazánk iránti őszinte szeretet. Az ünnep fényét emelte a bu-
dapesti Cantate kórus „profi” éneklése, valamint testvéreinek, unokatestvéreinek és a nyír-
egyházi fiataloknak zenés közös könyörgése: „Tégy engem békeköveteddé…”

Kedves Olivér, légy valóban békekövetté ebben a békétlen világban! Kívánjuk továbbá az 
ének szavaival: „Legyen áldás az úton, amit ma kezdesz el / Legyen veled az Isten, kérjük,  
kísérjen el.  /  Kérjük oltalmazzon meg és adjon néked erőt / Utadon vezessen,  formáljon,  
szeressen, legyen a te őriződ.”

A nyíregyházi gyülekezet nevében: Demcsákné Balczó Ildikó 
2007. szeptember 23. felügyelő
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„Vigyázzatok, hogy meg ne tévesszen valaki titeket!”

Egyik napilapunkban rendszeresen megjelenik az alábbi hirdetés:
„Egy erős csodatevő jósnő, sokak kérésére érkezett az önök városába, hogy megoldja az 

átkok által okozott problémákat. A jó Istentől kapott fehérmágia erejével és szentelt, csoda-
tevő növényeivel nagyon sok problémát meg tud oldani. Megszabadít az átoktól, meggyógyít 
mindenféle betegséget. Kiveszi a félelmet, segít a szerencsében, vállalkozásban. Készít vé-
delmező és szerencsét hozó talizmánokat. Teljes bizalommal hívják a következő számon… ”

Nincs új a nap alatt! Mert ha ez a hirdetés igaz, akkor itt van már a Kánaán, vagy vala-
mi más? A tőke és a munkaerő mellett az eszmék szabad áramlása megvalósulásának egyik 
jele ez a sokak megbotránkozását kiváltó, fehér báránybőrbe álcázott sátáni tévtanítás! 

Nincs új a nap alatt! Lukács így tudósít egy ciprusi találkozásról: „De Elimás, a varázs-
ló, szembeszállt velük, és igyekezett eltéríteni a helytartót a hittől. Saul pedig, akit Pálnak  
is hívnak, megtelve Szentlélekkel erősen ránézett, és így szólt: »Te mindenféle csalással és  
gonoszsággal tele ember, te ördögfajzat, te minden igazság ellensége, nem szűnsz meg el-
ferdíteni az Úr egyenes útjait?«” (ApCsel 13,8–10) Ma, az ideológiák szabad áramlása ide-
jén, csak az Isten véleménye kerül elhallgatásra, a tolerancia zászlaja alá bújva?

Nincs új a nap alatt! Fülöp Samáriában hirdette Krisztust; éppen ott, ahol élt  „egy Si-
mon nevű férfi, aki varázslással foglalkozott, és ámulatba ejtette Samária népét, mert vala-
mi igen nagynak állította magát. A város apraja-nagyja hallgatott rá, és azt mondták: »Ő 
az Isten Hatalmasnak nevezett ereje.« Hallgattak rá, mert varázslásával már jó ideje ámu-
latban tartotta őket” (ApCsel 8,9–11). 

Nincs új a nap alatt!  Filippiben – írja Lukács –,  „amikor az imádkozás helyére men-
tünk, egy szolgálóleány jött velünk szembe, akiben jövendőmondó lélek volt, és jóslásával  
nagy hasznot hajtott gazdáinak”. De Pált bosszantotta ez, (minket már nem is zavar?!) „és 
ezt mondta a léleknek: »Parancsolom neked Jézus Krisztus nevében, hogy menj ki belőle!«  
És az még abban az órában kiment belőle” (ApCsel 16,16.18).

Mondhatnánk;  mi nem vagyunk Pál,  nincsenek ilyen kegyelmi ajándékaink! De Isten 
élő és ható igéje nekünk adatott,  hogy mondjuk azt alkalmas és alkalmatlan  időben. Az ő 
törvénye örökkévaló az ő népe számára. Isten ezt üzeni: „Ne legyen köztetek varázslást űző,  
se jelmagyarázó, kuruzsló vagy igéző! Ne legyen átokmondó, se szellemidéző, se jövendő-
mondó, se halottaktól tudakozódó. Mert utálatos az Úr előtt mindaz, aki ilyet cselekszik. De  
neked  nem engedi  azt  meg Istened,  az Úr.  Prófétát  támaszt,  őreá hallgassatok!”  (5Móz 
18,10–15) Mi már személyesen is ismerhetjük őt: „Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyör-
ködöm, reá hallgassatok!” (Mt 17,5) 

Isten gyermekeinek boldog bizonyossága az Úr Jézus szava:  „Nem ti választottatok ki  
engem, hanem én választottalak ki, és rendeltelek titeket arra, hogy elmenjetek és gyümöl-
csöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon” (Jn 15,16)!

Garai András írásának szerkesztett változata. Forrás: www.garainyh.hu
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JÉZUS ÉL-, ÉS MA IS GYÓGYÍT!

Hálával és nagy örömmel köszönöm meg az Úr csodálatos gondoskodását, ahogy megsza-
badított engem a szenvedéstől, és kigyógyított betegségeimből. Az Úr Jézus sok testi nyomo-
rúságból emelt ki, és én ezt az ajándékot érdemtelenül kaptam. Én hiszem, tudom, és bi-
zonyságot teszek arról, hogy Jézus él és ma is gyógyít. Hívjuk segítségül Őt. Megadja a Ben-
ne hívőknek azt, amire szükségük van, hiszen Ő maga a szeretet. Ha megbánjuk bűneinket 
Ő megszabadít és örömteli életet élhetünk még akkor is, ha nem vagyunk egészségesek, de a 
reményt ne adjuk fel, imádkozzunk hittel és kitartóan.

Engem is – engedetlen gyermekét – aki pedig kárhozatra méltó voltam és vagyok, kigyó-
gyított halálos betegségemből.

Kegyelméért boldogan adok hálát, nála nincs lehetetlen, ne fáradjunk meg az imádkozás-
ban, és kövessük Őt!

Jánószki Jánosné

NE FÉLJ!

Joseph Schaitberger (1658–1733) éneke után németből
(a hitükért hazájukból kiüldözött salzburgi evangélikusok egyik vezetője volt)

Nem bírom már.
Eddig békén viseltem.

Most leroskaszt keresztem,
rabságba zár.

Elhagy minden reményem,
s az Isten is egészen.

Lelkem hiába vár.
Nem bírom már.

De bírod még,
Istennel győztes lehetsz.
S ha leroskaszt a kereszt,

az sem a vég.
Bánatot öröm követ.

Ne félj, ha Isten veled,
derül újra az ég,

és bírod még.

Nem bírom már.
Isten keze elejtett.

Mind mélyebbre süllyedek,
elnyel az ár.

Halálos ínségben
elrepedt testem-lelkem,
Jézus, csak téged vár.

Nem bírom már.

De bírod még.
Vége lesz nemsokára.
Isten kinyújtja már a

kezét feléd.
Kérd Őt kitartó hittel!

Melléd áll nem veszít el!
Övé legyen a hála

és dicsőség!

Forrás: HÍD evangélikus magazin 
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Lelkész elődök nyomában…
Látogatás a szlovákiai Felsőszeliben

Augusztus  utolsó va-
sárnapján  gyülekezetünk 
három  tagja  ellátogatott 
a  szlovákiai  Galánta 
szomszédságában  lévő 
Felsőszelibe,  az  ottani 
kétnyelvű  evangélikus 
gyülekezetbe. 

A ½ 11-kor  kezdődő 
magyar  nyelvű istentisz-
teleten  az  igehirdetést 
Márk evangéliumának 7, 
31-37  versei  alapján 
Endreffy  Géza budaörsi 
lelkész  végezte,  a  helyi 
gyülekezet  énekkarának 
tagjai szép énekekkel szolgáltak. Az istentisztelethez kapcsolódva - a betegsége miatt a fel-
sőszeli gyülekezetben végzett munkáját feladni kényszerülő presbitertől - kedves szavakkal 
és ajándékokkal búcsúzott az egyházközség fiatal lelkésznője, Tóth Zsuzsanna.

Ezután  vendéglátóink  a templomkertben  süteményekkel,  üdítőkkel  és finom gulyással 
kedveskedtek nekünk.  Az ebéd végeztével az  emlékező  Endreffy család egybegyűlt  tagjai 
sorra bemutatkoztak a felsőszelieknek, majd közösen átvonultunk a templom szomszédságá-
ban lévő temetőbe, néhai  Endreffy János lelkész (szerk. megj. néhai  Endreffy Zoltán nagy-
apja) sírjához, aki a felsőszeli gyülekezet szeretett lelkipásztora volt. A megemlékezés ko-
szorúit a családtagok és mi, a nyíregyházi gyülekezet nevében helyeztük el. Rövid imádság-
gal, amelyet az utódok nevében Endreffy Géza lelkész mondott, és egy Tranoscius énekkel 
(EÉ 380) zártuk az együttlétet, amelyen egykor a mi gyülekezetünkben szolgáló néhai End-
reffy János és Endreffy Zoltán lelkész elődökre emlékeztünk.

A temetőből  Oros László nyugdíjas mérnök úrhoz  mentünk,  aki  megmutatta  páratlan 
könyv- és levéltári gyűjteményét, amelyben a magyar nyelvű szlovák irodalom remekei mel-
lett a felsőszeli gyülekezetről és az Endreffy lelkészcsaládról fellelhető képeket, dokumentu-
mokat tekintettük meg.

Késő délután indultunk haza, megőrizve szívünkben a felsőszeli gyülekezet szeretetteljes 
vendéglátását. Reméljük, hogy vendéglátásukat majd mi is viszonozhatjuk.

Sallai Gábor
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KRÓNIKA

Szólnak a harangok…

„Ha az URat tartod oltalmadnak, a Felségest hajlékodnak, nem érhet téged baj,  
sátradhoz közel sem férhet csapás.” (Zsolt 91,9-10)

Milyen csodálatos, hogy az Úr megőrzi övéit! 1834. október 15-én néhány percig tartó 
földrengés sújtotta Nyíregyházát. A földrengés Dél-kelet felöl északi irányba történt. Az em-
berek az utcára rohantak ijedtségükben.

A tisztviselők a templomhoz mentek, hogy lássák milyen károk keletkeztek. A templom-
ajtót nyitva találták, mert istentisztelet közben történt a földrengés. Az akkor éppen orgoná-
ló Kollmann Sámuel a játékot abbahagyta, mert a boltozatról hullott a vakolat. A földrengés 
olyan károkat okozott a toronyban, hogy a vakolat és a téglák is hullottak. A hívek közül 
senkinek sem esett baja. A földrengés súlyossága abban is megmutatkozott, hogy Nyíregyhá-
zán több ház is megrongálódott.

1834. október 31-én újabb földrengés történt,  de ez már nem volt olyan nagy mértékű, 
mint amilyen a hónap közepén.

A templom körüli károkat felmérték, de arról nem esik szó, hogy a harangoknak bármi 
baja is történt volna.

Korabeli dokumentumok alapján közreadta: Belyus Beáta

GYERMEK-, ÉS IFJÚSÁGI HÍREK
Istennek hálát adva gondolunk a mögöttünk álló nyári és kora őszi alkalmainkra:
2007. nyár:
Június 9. Tanévzáró családi csendes nap (gyermek bibliaóra, EHKE és kisifi közös szerve-

zésben)
Július 2-7-ig: Gyermektábor Újhután. Egyházközségünkből 20 gyermek és 2 kísérő vett részt 

(4 gyülekezet szervezésében: Nyíregyháza, Nyírszőlős, Nyírtelek, Kisvárda -74 gyer-
mek, 13 kísérő).
Országos nyári misszionáriusképzés Vargabokorban a VISZ (Vasárnapi Iskolai Szö-
vetség) szervezésében.

Július 9-13-ig a misszionáriusképzésen részt vevő fiatalok a gyakorlatban is alkalmazhatták 
a tanultakat az 5 napos örömhír klub 3 helyszínein: az Evangélikus Általános Iskolá-
ban, Vargabokorban és Nagykállóban.

Augusztus 4-én EHKE csendes nap.
Augusztus 6-10-ig 5 napos örömhír klub Rozsréten.
Imádkozzunk a nyári misszionáriusképzőn, az 5 napos klubokon ill. táborban részt vett fia-
talokért, gyerekekért, hogy a jó kezdetnek legyen folytatása is!
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2007. ősz:
Szeptember 8-án tanévnyitó családi csendes nap (gyermek bibliaóra és az EHKE közös szer-

vezésében)
Szeptember 29-én ifjúsági grill parti.
Előzetesek:
Szeretettel hívunk és várunk minden kedves érdeklődőt a következő alkalmainkra:

Kistemplomi alkalmak (kezdési időpont 18 óra):
- minden hónap 2. csütörtök: fiatal felnőttek bibliaórája.
- minden hónap 3. csütörtök: férfiak bibliaórája.
- minden hónap 4. csütörtök: fiatal házasok bibliaórája.
- vasárnaponként az istentisztelettel párhuzamosan (11 órától) gyermek biblia-

óra indult.
Október 20-án ifjúsági keresztyén kávéház indul –a továbbiakban minden hónap 3. szombat-

ján lesznek az alkalmak.
November 2. felében tartjuk a már hagyományos karácsonyi ötlettár bemutatónkat a VISZ 

szervezésében. Erre minden gyermekek, ifjak között szolgáló testvért szeretettel vá-
runk!

2007. tél:
December 16-án  16 órától  Karácsonyi  ünnepséget  tartunk,  melyen  a gyülekezet  gyermek 

bibliakörösei és ifjúsága szolgál.
Közreadta a Gyermek és Ifjúsági Bizottság

Meghívó

KERESZTYÉN IFJÚSÁGI 

KÁVÉHÁZ

Helyszín:

Nyíregyházi Evangélikus Gyü-

lekezeti terem

Luther tér 14.

Vendégzenekar: LARGE ROOM
Időpont: 2007. október 20. 17 óra

Belépés díjtalan!

Meghívó

Minden kedves érdeklődőt szeretet-
tel várunk a 2007. december 16-án 

(vasárnap) 1600-kor tartandó

Karácsonyi ünnepségre

 az Evangélikus Általános Iskola 
dísztermébe, ahol a gyermek biblia-
kör és az ifjúság tagjainak szolgála-

tát tekintheti meg a gyülekezet.
Az ünnepség után vendégeinket sze-
retetvendégségre hívjuk és várjuk.

Gyermek-, Ifjúsági és Kateketikai Bizott-
ság tagjai
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GYERMEKOLDAL
A fiú képe

Még a második világháború előtt élt egy férfi és annak volt egy fia. Nagyon szerették a 
művészeteket és sok-sok értékes képet gyűjtöttek össze. De amikor kitört a háború a fiút be-
sorozták katonának. Elment a háborúba, és meghalt. 

Az apa végtelenül szomorú volt. De egy napon megjelent egy fiatalember és a következő-
ket mondta ennek a kétségbe esett apának:
 „Uram, az Ön fia nagyszerű ember volt. Miközben mások életét mentette, köztük az enyé-
met is, és akkor érte őt egy halálos lövés. De én annyira megkedveltem őt, hogy lefestettem  
Önnek. És most elhoztam ezt a képet.”

Az apa, mikor meglátta a képet teljesen meghatódott. Nem volt egy nagyszerű műalkotás, 
de a szeretet, amilyen módon ábrázolták a fiát, az ő szívét is teljesen átjárta. Elfogadta a ké-
pet és a nappaliban a kandalló mellé akasztotta. Bárki járt nála, mindenek előtt ezt a képet 
mutatta meg, amely a fiát olyan hűen ábrázolta. Telt múlt az idő, amikor ez a férfi meghalt, 
mivel nem voltak örökösei, árverést írtak ki a képekre. Jöttek az emberek, mert tudták, hogy 
sok értékes kép kerül kalapács alá. Az árverező elkezdte:
- Árverezésünk első tárgya  „A fiú képe”. Ki ad érte 100 dollárt?

Az emberek háborogtak:
- Ne ezt a kacatot, hanem az értékes képeket mutassa! Lássuk a többi festményt.

De az árverező nem tágított:
- Ki ad érte 50 dollárt? 30 dollárt? 20 dollárt? 10 dollárt?

Ekkor a hátsó sorban egy idős ember felemelte a kezét. Az öreg kertész volt, aki nagyon 
szerette a gazdáját és annak fiát, de nem volt sok pénze.

- Nekem nincs több pénzem, mint 10 dollár. De én megveszem ezt a képet. 
- 10 dollár először… Másodszor… Harmadszor… - és a kalapács koppant! – A fiú képe 10 

dollárért elkelt. 
Az árverező összepakolt és indult kifelé. A tömeg felhördült.

- És a többi kép?
De ekkor előlépett egy ügyvéd, elővette a végrendeletet, és a következőket olvasta fel:

- Aki megveszi a fiam képét, azé minden festményem és vagyontárgyam!
Ismeretlen szerző nyomán

Isten is hasonlóképpen viselkedik velünk, mint ez az ember. Felkínálja számunkra az Ő 
Fiát, Jézus Krisztust! Ha elfogadod az Úr Jézust, akkor örök élettel ajándékoz meg. Azt ol-
vassuk a 1Jn 5,12- ben : „Akié a Fiú, azé az élet…” sőt Jézus Krisztusban mindent nekünk 
akar  ajándékozni.  A Róm 8,32-ban  azt  találjuk:  „Aki  tulajdon Fiát  nem kímélte,  hanem  
mindnyájunkért odaadta, hogyne ajándékozna nekünk vele együtt mindent?” 

ÁLLANDÓ ALKALMAINK:
Gyermek bibliakör (3-14 év): Minden vasárnap 10 órától a Lelkészi Hivatalban.

Összeállította: Hajagos-Tóth Katalin
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ANYAKÖNYVI HÍREK

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

Charbaux Lujza, Pájer Kristóf, Gyurkovics Ferenc, Garai László, Dubay Márk 
Erik, Bur Fanni Laura, Magyar Maja, Lakatos Alex, Czura Zsóka, Varga Ben-
ce,  Pokoraczki  Álmos,  Gerle  Virág  Dóra,  Bacsóka  Hanna  Viktória,  Fekete 
Ákos, Szikora Zsanett, Szekeres Petra, Bukóczy Balázs, Pinke Dávid, Halász 
Bálint, Virányi Bianka, Hajling Balázs István, Nagy – Partizer Emma, Matos 
Miksa, Szabó Adorján, Bocskai Liza, Bocskai Péter.

Felnőtt keresztelés: Gerda Tamás, Kiss László. 
Konfirmáció: Kiss László.

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

Lippa Roland és Gutyán Valéria, Szász Árpád és Siska Ildikó, Nagy János és 
Kerekes Marianna,  Szuetta András és Gajdos Zsuzsanna,  Nyesti Szabolcs és 
Fodor Ágnes, Bholah Sunjiv és Molnár Eszter, Szenes István és Kalakai Valé-
ria, Jens-Uwe Schütte és Gál Orsolya, Veczán Zoltán és Márk Borbála,
Dr. Sárváry Attila és Horváth Andrea, Sajben Róbert és Kovács Anita, Nagy 
Krisztián  és Hajósi Edina,  Szabó Zoltán  és Bánszki  Enikő,  Oláh  László és 
Verdes Nikoletta,  Kecskeméti Gábor és Varga Anikó, Dr. Gerhard Weiss és 
Molnár Rita, Görögh László és Udvari Anikó Marianna, Bába Kornél és Pus-
kás Ildikó.

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

Borbély József (59), Rausch István (79), Kovács László (60), Takács Sándorné 
Merkovszki Anna (74), Koczka Zoltán (53), Kalotai András (70), Melich Ist-
ván (57), Szilágyi Györgyné Márföldi Julianna (52), Drenyószki László (47), 
Deák Lászlóné Halasi Ilona (95), Nagy Györgyné Gincsai Erzsébet Ilona (63), 
Dankó Mihály (84),  Papp Jánosné Juhász Mária  Erzsébet  (93),  Krajcsovics 
Pálné Hurai Julianna (75), Szikszai János (77), Sztankó Istvánné Lippa Mária 
(79), Csernyik Erzsébet (69), Tóth József (80), Lippa Ilona (71), Török János 
(74),  Pálvölgyi  Mihály (32),  Farkas  Imréné  Sziszák  Katalin  (61),  Marcsek 
Pálné Henzsel Zsuzsanna (88), Dr. Orbán László (82), Henzsel Mihály (37), 
Gráf János (84), Magera Zsuzsanna (83), Szmolár Jánosné Gerliczky Julianna 
(84), özv. Molnárné Nagy Judit (43), Gerbár Józsefné Franczel Erzsébet (71), 
Hogyinszki Józsefné Kukucska Julianna (86).

Közreadta: Horváth Csabáné
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KONFIRMÁCIÓI OKTATÁS 

A szülők,  keresztszülők  a  gyermekek  keresztelésekor  Isten  előtt  vállalták,  hogy az 
evangélikus egyház segítségével gondoskodnak hitbeli nevelésükről. Ennek egyik lehet-
séges és szükséges formája a hittanoktatás és a konfirmáció.

Gyülekezetünkben megkezdődött a konfirmációi oktatás, melyre szeretettel várjuk a 12.  
életévüket betöltött gyermekeket!

Felkészítő lelkész Helyszín Időpont
Adámi László Gyülekezeti terem 

Luther tér 14. sz.
szombat
1030

Labossa Péter Kistemplom
Széna tér

csütörtök
1530

Sztankó Gyöngyi Gyülekezeti terem 
Luther tér 14. sz.

péntek
1500

Zsarnai Krisztián Evangélikus Általános Iskola
 Luther u. 7. sz.

péntek
1330

SZÜLETÉSNAP

SOLI DEO GLORIA ! Egyedül Istené a dicsőség!

Ezzel a mondattal indította útjára 15 évvel ezelőtt, 1992 szeptemberében Bozorády Zol-
tán igazgató lelkész és dr. Bálint Zoltán felügyelő a Hírmondót. Valóban a dicsőség Istené, 
aki viszont munkáját áldott eszközeinek segítségével végezte és végzi ma is. 

Hálát adunk az imádkozó testvérekért, akik szívükön viselik gyülekezeti újságunk ügyét. 
Köszönjük az igemagyarázatokat, a bizonyságtételeket, melyek a hitbeli növekedést segítik. 
Köszönjük a nyomdai előállítás költségére szánt adományokat.

Az elmúlt 15 évben többen dolgoztak a szerkesztőbizottságban, voltak hűséges és pontos 
cikkírói a lapnak,  ha nem is soroljuk fel név szerint  őket, hisszük, hogy Istennél  számon 
vannak tartva.

Az első szerkesztőbizottságból dr. Loós Tibor és Pelles Ferencné megszakítás nélkül, hű-
séggel és odaadással állnak ebben a szolgálatban. Az utóbbi években Pelles Ferenc a tördelő 
szerkesztéssel segíti a munkát.

A név szerint  említettek  szolgálatát  sem meghálálni,  sem méltóképpen  megköszönni 
nem tudjuk, de biztosan reméljük, hogy szerető Urunk segítsége, áldása kíséri őket életútju-
kon!

Kívánjuk, hogy a Hírmondó legyen továbbra is az Úristen dicsőségére, emberek javára, 
tájékoztatására.

Sztankó Gyöngyi, Demcsákné Balczó Ildikó
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MISSZIÓS KIADVÁNYAINKBÓL AJÁNLJUK

CD HANGANYAG:
EGY ÉLETEN ÁT ISTENNEL – DÁVID

Szeverényi János országos missziói lelkész evangélizációs sorozatot tartott a Pasaréti 
Református Gyülekezetben 2006 szeptemberében Dávid története alapján. A hat alka-
lomból álló sorozatot Cseri Kálmán helyi református lelkipásztor egy-egy igehirdetése 
foglalja keretbe. A többórás hanganyag csak CD –n kapható, és mp 3 formátum leját-
szására alkalmas készülékkel hallgatható meg. Ára: 1200 Ft. 

IRATMISSZIÓS KIADVÁNY: 
AKARSZ-E MEGGYÓGYULNI? SEGÍTSÉG ALKOHOLBETEGEKNEK – ÉLŐ VÍZ FÜ-

ZETEK 1.
Jézus a radikális fordulatot kínálja fel kérdésével: Akarsz–e meggyógyulni? Ha igen, 
akkor nem valamiféle megfoghatatlan szabadságra van szükséged, hanem az élő, sze-
mélyes Szabadítóra. A kötet szerzői mint teljes empátiát és szolidaritást vállaló útitár-
sak vallanak  az Ő hatalmáról,  a gyógyulás nehéz,  de járható útjáról,  s a szabadulás 
megtapasztalható öröméről. Ára: 300 Ft. 

A kiadványok megrendelhetők az Evangélikus Missziói Központ címén: 1656 Budapest, Pf. 22.
Tel.: 06 1 400 3057. E-mail: evmis@lutheran.hu Honlap: http: // misszio.lutheran.hu

HÍREK

 Szeptember 9-én az Emmaus templomban dr. Fabiny Tamás püspök úr lelkésszé szen-
telte Schütte- Gál Orsolyát és Herpay Gábort.

Ezen  az  ünnepi  istentiszteleten  iktatta  be Sztankó Gyöngyi  esperes az  Em-
maus Egyházközség parókus lelkészi állásába Bozorády Andrást, aki édesapja 
munkáját viszi tovább. Isten áldását kérjük mindhárom lelkész életére és szol-
gálatára.

 Elkezdődtek az énekkari próbák. Várjuk az énekelni szerető fiatalokat és idősebbeket 
is vasárnap esténként 19 órára a gyülekezeti terembe.

 A nagytemplomi iratterjesztés szolgálatára várjuk olyan gyülekezeti tag jelentkezését, 
aki vállalni  tudná ezt a feladatot.  Érdeklődni a Lelkészi Hivatalban Sztankó Gyöngyi 
igazgató lelkésznél lehet.

 Örömmel  tájékoztatjuk testvéreinket,  hogy  a  Nagytemplom  csapadék-vízlevezető 
rendszerét,  a lopásból eredő rongálás után,  helyreállíttattuk.  A Műszaki Bizottság há-
rom árajánlat közül Kiss István bádogos mesterét fogadta el, aki a munkát szakszerűen 
elvégezte. Ezúton is köszönetet mondunk mindazoknak, akik erre a célra adakoztak.

 Október 28-án –vasárnap– áttérünk a téli időszámításra, így az esti istentiszteletek 
és bibliaórák kezdési időpontja a Nagytemplomban és a gyülekezeti  teremben 17 
órára módosul.

mailto:evmis@lutheran.hu
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Gyülekezeti alkalmak,
ahová szeretettel hívjuk és várjuk testvéreinket

 Folytatódnak a bibliatanulmányozó órák, 18 órai kezdettel a gyülekezeti teremben a 
hónap 2. és 4. csütörtök estéjén. Szeretettel várjuk az érdeklődőket.

 Október 20-án, szombaton  17 órakor kezdődik a gyülekezeti teremben a keresztyén 
kávéház, ahová minden érdeklődő fiatalt szeretettel várunk. Ez az együttlét reménység 
szerint minden hónap 3. szombatján más-más programmal kerül megrendezésre.

 Október 21-én, vasárnap ünnepeljük a Nagytemplom felszentelésének (1786. október 
22.) 221. évfordulóját.  A 10 órakor kezdődő istentiszteletet az Evangélikus Általános 
Iskola tanulóinak közreműködése teszi ünnepélyesebbé. Ennek a vasárnapnak az offer-
tóriuma iskolánk támogatását szolgálja.

 Október 28–30-áig,  azaz  vasárnaptól-keddig esténként  17 órától  reformációi  sorozat 
lesz a gyülekezeti teremben.

 Október 31. szerda –REFORMÁCIÓ ÜNNEPE. Istentiszteletek  a Nagytemplom-
ban a vasárnapi rend szerint. Este 18 órakor a református templomban lesz meg-
tartva az ünnepi istentisztelet.

                                             

Köszönjük  mindazoknak  az  adományait,  akik  a  Hírmondó  előállításának  nyomdai 
költségéhez hozzájárultak.
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. december 24.
Lapzárta: 2007. november 30.

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.

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

	Ez így ment három évig, amikor egy nagyon jó barátom a gyülekezetből elhívott egy keresztyén táborba. Ott voltunk egy hétig. Reggel, este áhítat volt, de nem nagyon érdekelt az egész. Azonban az utolsó este egy táborvezető tartotta az áhítatot, és azt kérdezte tőlünk: ha holnap hazamentek, akkor is úgy éltek majd tovább, mint eddig, mintha semmi sem történt volna, vagy szeretnétek változást az életetekben? A Jelenések K. 3,16-ban található Igéről beszélt: „Ezért mivel langyos vagy, és sem meleg, sem pedig hideg: kiköplek a számból.” Ez által az Ige által szólított meg Isten az életemben és állított döntés elé, hogy vagy hideg az ember, azaz a világban él, vagy forró, azaz ég Jézus Krisztusért, és Ő tölti be az ember életét, az Ő útján jár. Nem lehet két úrnak szolgálni, azt mondja az Ige. Akkor, ott a táborban mindazokat a bűnöket, melyeket Isten rám nehezített megvallottam, és hiszem, hogy megbocsátott nekem és a nevem be lett írva az Életnek könyvébe. 
	„Isten az én kősziklám és szabadítóm, erős váram, nem ingadozom.”

