
ÜDVBIZONYOSSÁG – LEHETSÉGES?

Életünk egyik legnagyobb nyomorúsága, hogy nehezen nézünk szembe az elmúlás-
sal, különösen is saját elmúlásunkkal. A gondolat, - hogy egyszer nem leszek többé - 
sokakat megrémít, depresszióba dönt. Az Úr nem hagy minket kétségek között, igéjé-
ben elmondja, hogy mi vár ránk.

„Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem engedelmeskedik a Fiú-
nak, az nem lát majd életet, hanem az Isten haragja marad rajta.” (Jn 3,36) Az Úr 
Jézus megoldást kínál a mi földi és örök életünkre, de az örök élet nem mindenkié, 
csak azé, aki befogadja a szívébe, az életébe az Úr Jézust.

Hogyan lehetséges ez?
1. Meglátom kicsoda az Isten, és ki vagyok én? Felismerem a bűneimet, hogy 

Isten nélkül elveszett, nyomorult ember vagyok.
2. Megbánom és megvallom bűneimet.
3. Elfogadom a bűnbocsánatot.
4. Behívom az Úr Jézust az életembe, és életem vezetését átadom Neki.
5. Új életet kezdek Vele, és ebben az új életben járok.

Ha mindez megtörténik, akkor is lesznek nehézségeink, de már nem egyedül kell 
küzdenünk, mert az Úr Jézus része az életünknek.

Isten legnagyobb ajándéka, hogy Fiát halálra adta a mi bűneinkért de Jézus legyőz-
te a halált, feltámadt és él ma is! Mindenki, aki átadja az életét Neki, aki hisz Őben-
ne, annak örök élete van, ami itt kezdődik e földi keretek között, és odaát folytatódik.

Jézus azt mondja: „Én élek és ti is élni fogtok.” Aki hisz Őbenne, tudhatja, hogy 
örök életem van. Ez az üdvbizonyosság. Felmerülhet a kérdés: vajon biztosan tudha-
tom, hogy üdvösségem van? Igen, hiszen maga az Úr mondja. Azt is tudnunk kell, 
hogy az örök élet a mennyben nem mindenkié. Nem elég hinni, hogy van Isten, az 
üdvösség, az örök élet alapja, hogy Jézus az életem ura.

XVII. évf. 1-2. szám
2008. január-február

Jézus Krisztus mondja: „Én élek, és ti is élni fogtok.” 
(Jn 14,19)



2 Hírmondó 2008. január - február
                                                                                                                                                                                                                                                                                               

A Mindenható Isten nem adott más utat a mennybe, mint az Ő Fiát. Nem lehet ki-
kerülni, megkerülni az Úr Jézust, csak rajta keresztül van út a mennybe, Ő az egyet-
len út.

Megdöbbentő volt számomra, amikor egy rég nem látott ismerősömmel találkoz-
tam, aki azt mondta: „Mindegy melyik világvallásban találja meg az ember az igaz-
ságot, a lényeg, hogy megtalálja.” Tudnunk kell, az üdvösség, az örök élet egyedül 
Jézusért lehet a miénk. Nem a mi érdemünk, nem a mi cselekedeteink alapján, hanem 
azért, mert Jézus a kereszten kifizette bűneink büntetését, feltámadásával legyőzte a 
halált. Jézus él és ezért élhetünk mi is!

Az év igéjén keresztül az Úr adjon bátorítást annak, aki még nem az Úr Jézusé, 
hogy merje meghozni ezt az örök életre szóló döntést: behívom az életembe az Úr Jé-
zust és új életet kezdek Vele. Annak, aki pedig már Jézussal éli az életét abban adjon 
bátorítást, bizonyosságot, hogy Jézus él, így én is élek itt e földön és majd odaát. 
Ámen.

Labossáné Kővágó Anita

Reményik Sándor
A FORDÍTÓ

Károli Gáspár emlékezetének

Alkotni könnyebb: a szellem szabad,
A képzelet csaponghat szerteszét,
Belekaphat a felhők üstökébe,
Felszánthatja a tenger fenekét,
Virágmaggal eget-földet bevethet,
Törvénnyé teheti a játszi kedvet,
Zászlóvá a szeszélyt, mely lengve lázad,
S vakmerőn méri Istenhez magát…
Az alkotás jaj, kísértésbe is visz.
A fordítás, a fordítás – alázat.
Fordítni annyit tesz, mint meghajolni,
Fordítni annyit tesz, mint kötve lenni,
Valaki mást, nagyobbat átkarolva,
Félig őt vinni, félig vele menni.
Az, kinek szellemét ma körülálljuk,
A Legnagyobbnak fordítója volt,
A Kijelentés ős-betűire 
Alázatos nagy gonddal ráhajolt.

Látom: előtte türelem-szövétnek,
Körül a munka nehéz árnyai:
Az Igének keres magyar igéket.
Látom, hogy küzd: az érdes szittya nyelv
Megcsendesíti-e Isten szép szavát?
És látom: győz, érdes beszédinek
Szálló századok adnak patinát.
Ó be nagyon kötve van Jézusához,
Félig ő viszi, félig Jézus őt,
Mígnem Vizsolyban végül megpihennek,
Együtt érve el egy honi tetőt.
Amíg mennek, a kemény fordítónak
Tán verejtéke, tán vére is hull,
De türelmén és alázatán által
Az örök Isten beszél – magyarul.

Kolozsvár, 1929. március 12.
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A Biblia  az  é l e t  könyve. Ró-
lunk, a mi életünkről, a mindenkori em-
ber életéről szól. Ezért  különbözik min-
den  más  könyvtől.  Helyes  önismeretre 
késztet,  amely  nyilvánvalóvá  teszi  az 
ember  önző  természetét,  negatív  tulaj-
donságait,  elesett állapotát.  De kiutat  is 
mutat  ebből a nehéz  helyzetből,  amikor 
Jézus Krisztus személyét állítja a közép-
pontba, aki tud segíteni mindnyájunkon, 
ha  Vele az élet lelki-szellemi  síkján ta-
lálkozunk, közeledését és váltságát  elfo-
gadjuk,  s ily módon új élet  részesei  le-
szünk. A Biblia ilyen életek bemutatásá-
val igazolja, hogy amit Isten készít az Őt 
szeretőknek,  az  lehetséges.  Gondoljunk 
az Ószövetségi Mózes és Dávid példáira, 
akik  ugyan  elestek,  súlyos vétkeket  kö-
vettek el, de nyomorúságukban Istenhez 
kiáltva  bocsánatot  és  megújult  életet 
nyertek. Még szembetűnőbb az Újszövet-
ségben  olvasható  példák  sora.  A  pénz-
imádó Zákeus,  a  test  gyönyörűségeiben 
élvezetet kereső samáriai asszony vagy a 
vallásos fanatikus Saul- Pál mindnyájan 
másként  gondolkodókká  és  más  életstí-
lust elfogadó emberekké lettek. Ma is le-
hetséges az a belső lelki történés, amely 
Júdea  földjén  elkezdődött  és  a  Jézussal 
való  találkozásban  „forrásozik.”  „Hadd 
legyen nekem a Te írásod tiszta gyönyö-
rűség”.(Augustinus).
A Biblia irodalmi alkotás is. A ma elfo-
gadott  formájában  66  könyv  található 
benne. 
Mintegy  fél  száz  szerző  tevékenysége 
nyomán jött létre. Héberül és görögül ír-
ták. Stílusa és tartalma miatt egyaránt  a 
kívülállók  számára  is  gyöngyszemként 

emlegetett az Énekek Éneke, amely eredeté-
ben szerelmi versgyűjtemény, a Jónás köny-
ve és Pál apostolnak a szeretet himnusza az 
I. Korinthusi levél 13. részében. Aki ezeket 
elolvassa, mély benyomást szerez az iroda-
lom lényegéről.
A  Biblia  az  Isten  cselekvéstörténetének 
foglalata. Elsőként a választott  nép, Izrael 
múltjában,  s aztán  Jézus és az  Őt követők 
táborának életében ismerhetjük ezt fel. Cso-
dálatos,  ahogy  Izrael  népének  történetébe 
beágyazódik  Isten  üdvösséget  munkáló 
szándéka  és  mindez  kibontakozik  a  zsidó 
Messiás,  Jézus  személyében.  Közben  elsu-
han hatezer esztendő. Méltán mondja Szent 
Ágoston:  „Csodálatosak a Te beszédednek  
mélységei…” 
A Biblia  Istentől  ihletett  könyv.  Szerzői 
hús-vér  emberek,  esendő,  de  mindig  újra 
kezdő, teljes erejükkel küzdő, de mindig Is-
ten kegyelmében bízó emberek, az Ő indít-
tatására  rögzítik  Isten  örök  szándékát  az 
ember  megmentése  és  boldogsága  érdeké-
ben. Ezért mindig titkok fátyla lengi körül a 
Szentírást,  mert  megfejthetetlen,  miként 
lesz az emberi szó isteni történéssé.
A Biblia  művészetek  képviselőit  gyönyö-
rűséges alkotásokra késztető könyv. Ezért 
a  Biblia  ismerete  nélkül  alkotásaik  aligha 
érthetők. 
Legyen  szó költeményekről,  egyházi  zené-
ről, festményekről vagy a szobrászat  reme-
keiről.
A Bibliát olvasó ember boldog ember le-
het. Ezt  sugallja  Jelenések  könyve 1,3  is, 
amely Biblia  évünk mottója.  Mivel  sajátos 
alkotás,  ezért  olvasását  sem  úgy ajánljuk, 
mint  egy regényét.  Kezdjük  inkább a  150 
szép  zsoltár  ismeretével,  folytassuk  Máté 

Milyen könyv a Biblia és miért érdemes olvasni?
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evangéliumában ( 5-7. rész) a Hegyi be-
széddel, majd a legrövidebb, de tartalmá-
ban összefoglaló jellegű Márk evangéliu-
mával.  Érdekes  lehet  Jézus  példázatai-
nak  gyöngyfüzérre  szedett  hosszú  sora 
Lukács evangéliumában,  amelyek a Be-
széd forrásból származnak. 
Miért boldog a Szentírást olvasó ember? 
Erasmus, a reneszánsz ismert  alakja ezt 
írta görög Újszövetségének előszavában:  
„Azért végeztem el a munkát,  hogy egy  
napon mindenki olvassa a Bibliát. Hogy  
minden nyelvre lefordítsák, hogy a föld-
műves  ekéje  mellett  szentírási  részlete-
ket énekeljen, hogy a takács vetélőjének  
ritmusára bibliai igéket dúdoljon.”

Útmutatást kap az élet igéjén keresztül a jó 
cselekvésére, a szeretet és az isteni  megbo-
csátás gyakorlására.
Eligazító igét kap, ha útkereszteződésekhez 
érkezik.  Ne csak a magunk  hasznát  keres-
sük, hanem az embertársét  is. Ne csak ön-
magunk életét védjük, hanem a közösségért 
is fáradozzunk.
Bátorító szót kap. Nem egyedül vívja az élet 
küzdelmét,  Valaki  mögötte,  vele,  érte  har-
col.  Luther  így írta:  kérdezed  ki  az,  Jézus  
Krisztus az.... Ő a fogódzó, Ő a kapaszkodó, 
Ő a megmentőnk,  itt  és odaát.  Fogódzunk 
bele!

D. Szebik Imre ny. püspök
Magyar Bibliatársulat Alapítvány elnöke

ÚTON AZ EVANGÉLIKUS FÓRUM

AZ EGYHÁZKÖZSÉG VEZETÉSÉNEK, A GYÜLEKEZET TAGJAINAK
EGYMÁS KÖZÖTT ISMÉTLŐDŐ PÁRBESZÉDE

Az egyházközség vezetése 2008. február 1-jén pénteken 1700 órára döntés előkészítő fó-
rumra hívta a gyülekezet presbitereit, a képviselő testület tagjait, és minden érdeklődő, az 
egyházközségünkért tenni akaró gyülekezeti tagot.

Az érdeklődést helyzetünknek megfelelően részben kétkedés, nagyobbrészt viszont bi-
zalom és tenni akarás jellemezte. Az egyházközség vezetésének nevében e sorok írója is-
mertette az Evangélikus Fórum célját, majd bemutatta az egyház infrastrukturális hátteré-
nek javításához az EU pályázati rendszer által nyújtott lehetőségeket.
Az Evangélikus Fórum célja:

Az evangélikus gyülekezet  tagjainak egymásért-  és a gyülekezetükért  felelős 
közösséggé válásának elősegítése. A gondolatok cseréje és egyeztetése az evan-
gélikus egyházunk jelenéről és jövőjéről, a döntések jobb előkészítése és a közös-
ség építése érdekében.
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A gyülekezet vezetése, a gyülekezet tagjai és a gyülekezeti közösségek egymás közötti 
folyamatos párbeszéde segít bennünket igazi „élő” közösséggé válni.  Ennek a párbeszéd-
nek reménységünk szerint sikeres formája, útja és módja lesz a február elsején útjára bo-
csátott EVANGÉLIKUS FÓRUM.

A rendszeres időközönként ismétlődő párbeszéd az Evangélikus Fórum elsősorban idő-
igényes, és nem az anyagiaktól függő esemény. Egyházjogi értelemben a fórum nem egy 
döntéshozó testület, mégis jelentős közösségépítő erővel, és sok esetben kimutatható anyagi 
haszonnal is szolgálhat.

Természetesen egy párbeszédnek csak akkor van igazi  értéke, értelme és hozama,  ha 
úgymond „húsba vágóan”  őszinte.  Ehhez  azonban  a tolerancia,  a türelem és az egymás 
iránti tisztelet elengedhetetlen kellékek lesznek.

A nyitó alkalmon résztvevők egyértelműen támogatták a fórum beszélgetések rendezé-
sét, kinyilvánítva, hogy ezek tartalma egy előre megadott tematika szerint történjen, elke-
rülve ezzel a parttalan, a közösség számára feleslegesnek gondolt vitákat.

Az elkövetkező Evangélikus Fórumokat a gyülekezet vezetése szervezi és az előre meg-
hirdetett tematika alapján vezeti majd, remélve, hogy a jövőben a körzetekben vagy kisebb 
közösségekben  is  megtaláljuk  a  párbeszédek  levezetésére  alkalmas  jól  felkészült  segítő 
munkatársakat  is. A fórumokat ugyan nem lelkészek vezetik, de szívesen fogadjuk, ha - 
mint  a közösségünk központi szerepet vállaló tagjai  -,  megosztják velünk gondolataikat, 
véleményüket. Örömmel láttuk, hogy a nyitó alkalmunkon minden lelkészünk jelen volt.

Fontos, sőt sokszor égetően sürgető témákban pedig nem lesz hiány . . .

A mindennapi  helyzetünket és a konkrét döntések előkészítését szolgáló fontos infor-
mációk átadása és véleményezése mellett lehetőségünk és szükségünk is lesz az átfogó, na-
gyobb léptékű feladatainkat célzó gondolataink cseréjére is:

 Mai helyzetünk értékelése.
 Milyen jövőt szeretnénk, és mit tehetünk érte.
 Bizalmatlanság, feszültséget keltő gyűlölet, szeretetlenség.
 Egymást segítő gyülekezeti tagok, közösségek, egyházközségek.
 Fiatalok helyzete most, a mai fiatalok szerepe a jövő egyházában.

 „Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól.” 

A Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség internet honlapján is tájékoztatást adunk gyüle-
kezetünk aktuális híreiről, képes beszámolót az eseményekről, és természetesen az EF ter-
vezett időpontjairól és a párbeszéd témáiról: http://nyiregyhaza.lutheran.hu 

Véleményeket, javaslatokat a következő e-mail címre várunk: sallai.gabor@t-online.hu
Sallai Gábor
másodfelügyelő

mailto:sallai.gabor@lutheran.hu
http://nyiregyhaza.lutheran.hu/
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A „Nyíregyházi Evangélikus Nagytemplomért” alapítvány 
2007. évi zárszámadása

1 BEVÉTELEK
1.1 Adományok 592.000 Ft
1.2 SZJA 1% 390.558 Ft
1.3 Folyószámla kamata 835 Ft
1.4 Betét kamata 150.729 Ft
1.5 Banki jóváírás 2.500 Ft
Bevétel összesen: 1.136.622 Ft

2. KIADÁSOK
2.1 Templombelső világítás felújítás 374.452 Ft
2.2 Külső biztonsági világítás 40.684 Ft
2.3 Hirdetés Evangélikus Életbe 1.517 Ft
2.4 Fényképmásolás /feszület/ 2.400 Ft
2.5 Postaköltség 1.426 Ft
2.6 Irodaszer, nyomtatvány 2.931 Ft
2.7 Bankköltség 2.596 Ft
Kiadás összesen: 426.006 Ft

ZÁRÓMÉRLEG
Előző évi maradvány: 1.974.260 Ft
2007. évi bevétel 1.136.622 Ft
Összesen: 3.110.882 Ft
Kiadások: - 426.006 Ft

Pénzeszközök: 2007. december 31-én 2.684.876 Ft
Pénzeszközök megoszlása

Készpénz 70.704 Ft
Folyószámla 49.178 Ft
Lekötött betét 2.564.994 Ft
Összesen: 2.684.876 Ft

Összeállította: Demcsákné Balczó Ildikó
a kuratórium elnöke

Szeretnénk megköszönni mindazoknak az áldozatkészségét, akik a 2007. év folyamán 
adományukkal ill. az adózó testvéreink 2006. évi adójuk 1%-ával támogatták az alapítvány 
célkitűzéseit. Az előbbiek személye ismert, nekik levélben vagy személyesen köszönetün-
ket már ki tudtuk fejezni.
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Az adójuk 1%-át  felajánlók nevét  az APEH nem közli  velünk,  csak a végösszeget 
adja meg. Hisszük, hogy Istenünk látja készségüket, és ígérete szerint megfizet nekik titok-
ban maradt adományukért.

Kérjük, hogy akinek még van módja rá, a 2007. évi adójának egyik 1%-át legyen szí-
ves felajánlani a Magyarországi Evangélikus Egyháznak, technikai szám: 0035

A  másik  1%-ot  a  Nagytemplom  felújítása  céljára,  a  „Nyíregyházi  Evangélikus 
Nagytemplomért” alapítványra, adószáma: 18801703-1-15

Az alapítvány kuratóriuma

Gyülekezetünk 2007. évi statisztikai adatai

Isten iránti hálával számolunk be a testvéreknek gyülekezetünk mögöttünk lévő eszten-
dejéről a statisztika tükrében. A számok mögött figyeljünk azokra az emberekre, akik gyá-
szukban  vigasztalásra  szorultak,  vagy örömüket  hozták  az  Úr  elé,  és  tekintsünk  Jézus 
Krisztusra, akinek szava minden felsorolt alkalmon szól hozzánk.

Házasságot kötött: 43 jegyespár: 4 tiszta evangélikus vallású, 34 vegyes és 5 egyéb feleke-
zetű. Ez 16-tal kevesebb, mint az előző esztendőben.

Megkereszteltünk: 103 gyermeket: 58 fiút és 45 leányt, valamint 20 felnőttet. Ez 20 fővel 
több, mint 2006-ban.

Konfirmált: 62 gyermek: 27 fiú és 35 leány, valamint 7 felnőtt. Ez 19 fővel keve-
sebb, mint az előző esztendőben.

Eltemettük: 158  testvérünket:  94  férfit  és  64  nőt.  Ez  39  fővel  kevesebb,  mint 
2006-ban.

Összeállította: Horváth Csabáné

„Áldott  az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja, az  
irgalom Atyja és minden vigasztalás Istene, aki megvi-
gasztal minket minden nyomorúságunkban…”

Lapzárta után kaptuk a szomorú hírt, hogy
2008. február 14-én, 62 éves korában elhunyt 

NAGYVÁTI PÁL

egyházközségünk egykori hűséges kántora.
Isten vigasztalását kérjük családjának. 

Gyászukban osztoznak gyülekezetünk tagjai.
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GYERMEKOLDAL
Kedves Gyerekek!
Közeleg a tavasz! Ilyenkor a természet új ruhát ölt. Kivirágzik, megszínesedik az egész te-
remtett világ, és hirdeti a mindenség Urának csodáit. Az Úr Jézus is gyakran a természet-
ből vette a példázatait. 
A lenti képen is az egyik példázatát láthatjátok, de a szövegből kimaradtak a magánhang-
zók. Írjátok be, és hozzátok el vasárnap a gyermek bibliaórára! A helyes megfejtők ajándé-
kot kapnak.
Ovisok! Ha szépen kiszínezitek a képet,  és elhozzátok nekünk,  akkor az ajándékot ti  is 
megkapjátok.
A középső képen látható a M_GV_T_

„_K_KN_L P_D_G _  J_  F_LDB_ _S_TT, _Z_K _G_Z _S J_  SZ_VV_L 
H_LLG_TJ_K _Z _G_T,  M_G _S T_RTJ_K,  _S T_RM_ST H_ZN_K 
_LLH_T_T_SS_GG_L.” (Lk. 8,15)

A teljes történetet Lukács Evangéliumának 8. fejezetében olvashatjátok.
ÁLLANDÓ ALKALMAINK:

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



9 Hírmondó 2008. január - február
                                                                                                                                                                                                                                                                                               

EBBEN A SZÁMBAN A KÖZELMÚLT FELEKEZETKÖZI ALKALMAIBÓL ADUNK ÍZELÍTŐT.

Szövetségben egymással – Imahét, nem csak időseknek
„Ha például délután négykor érkezel  majd,  én már háromkor elkezdek örülni. Minél  
előrébb halad az idő, annál boldogabb leszek. Négykor már tele leszek izgalommal és  
aggodalommal, fölfedezem: milyen drága kincs a boldogság. De ha csak úgy akármikor  
jössz,  sohasem fogom tudni,  hány órára öltöztessem díszbe a szívemet… Szükség van  
ezekre a szertartásokra!” /Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg/

Valahogy így érzek az év első hetében megrendezett Aliansz imahéttel* kapcsolat-
ban. Amikor elmúlik a hét, már kezdem várni a következőt, a jövő évit. Az igazat megvall-
va egyetlenegy igehirdetést sem tudnék egyértelműen kiválasztani, ha meg kellene nevez-
nem, hogy melyik jelentett számomra a legtöbbet. Talán a január 8-án elhangzott szolgálat 
lenne az, melyet valahogy így foglalnék össze:

Egy hívő embernek mindig tettre készen kell állnia. Nem keresztes lovag módjára, 
hanem sokkal inkább Fülöphöz hasonlóan, akihez szólt a Lélek és ő azonnal készen állt a 
feladatra.  Nem feltétlenül kell messzire mennünk, talán a közelben is van valaki, akinek 
szüksége van bátorításra,  vigasztalásra vagy éppen csak arra,  hogy meghallgassák. Aho-
gyan a kis fűszál körül is megolvad a hideg hó, úgy a szűk környezetünkre is hatással lehe-
tünk. Talán nem lesz látványos, nem az egész réten olvad el a hó.

Örülök, hogy nem csak az év első hetére korlátozódhat az Aliansz imahét, hanem 
kiterjed minden év 365 napjára,  vagy ahogy a Biblia írja  a Jakab Levele 5,16. versben: 
„Mert igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése.”

Tomasovszky Tibor

*protestáns felekezetek évenkénti találkozója

Szövetségben a diákokkal – Misszió felsőfokon

A megismétlésre váró találkozások jegyében telt az a négynapos konferencia, 
melyet  a  MEKDSZ (Magyar  Evangéliumi  Keresztyén  Diákszövetség)  hívott  életre 
február második hétvégéjén. A már évek óta hagyományosan Egerben megrendezett 
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„Téli Tábor” szervezői idén is egy különleges csemegével, Mikeás próféta méltatlanul ke-
veset emlegetett alakjával adtak biblikus keretet a nagysikerű összejövetelnek.

Az  ökumenikus  gondolkodás  elhintését  nem  lehet  elég  korán  elkezdeni.  A 
MEKDSZ alapelvei szerint  ugyanis „nincs zsidó, sem görög”, csak a „lényeg”, a közép-
pont. Egyik történelmi egyházban sem tapasztalt rugalmassággal kezelik a szervezők pél-
dául az úrvacsora szentségének kiszolgálását, az istentiszteleti rendet, vagy általában a fe-
lekezeti  sokszínűséget,  egyfajta  „őskeresztyéni”  közösséget  megvalósítva  ezzel  –  teljes 
mértékben jézusi alapokon.

A bibliatanulmányozást alapvető feladatának érző szövetség története a XX. szá-
zad első évtizedére nyúlik vissza. Ekkor kezdtek szervezeti szinten mozgolódni a keresz-
tyén értékeket képviselő egyetemi és főiskolai hallgatók. A megmerevedett egyházi struktú-
ráktól tudatosan elhatárolódó szervezet is átélte ugyanazt a 40 évig tartó kényszerszünetet, 
melyet a kommunista rezsim diktált.  A vége felé közeledő elnyomó rendszerrel párhuza-
mosan egyre erősödött a már nemzetközi kapcsolatokat is építgető MEKDSZ. A kilencve-
nes évektől azonban új kihívások késztették cselekvésre, emberhalászatra  a szervezetet: a 
diákélet kínálta számtalan pótcselekvés között kell felmutatnia egy sokak számára nehezen 
érthető krisztusi utat.

Az idei konferencia sem szólt másról: a kb. 500 regisztráló (mind valamelyik ma-
gyarországi felsőoktatási intézmény MEKDSZ bibliakörének jelenlegi, vagy egykori, rend-
szeresen vagy hébe-hóba járó tagja) amellett, hogy az egymással és Istennel való találko-
zásnak szentelte minden percét, új „halászati stratégiák” lehetőségét is felvetette. Szeretné, 
ha minden utolsó éves középiskoláshoz is már  eljutna a szervezet híre.  E cél érdekében 
vállalta azt a feladatot, hogy legalább az egyházi gimnáziumokban még ebben a félévben 
elkezd egy info-dömpinget, tájékoztatva a továbbtanulókat a bibliakörhöz való csatlakozás 
lehetőségéről. 

Horváth-Hegyi Dénes

Ha írásod vagy bármilyen ötleted, észrevételed van az Ifjúsági rovattal kapcsolatban, 
bátran vedd fel velünk a kapcsolatot az  ifirovathirmondo@gmail.com címen! Várjuk 
jelzéseidet!

Az ifirovat szerkesztői: Hódi Eszter és Horváth-Hegyi Dénes

Megköszönjük mindazoknak, akik a Lelkészi Hivatalban leadták a 
forgalomból kikerülő egy-és kétforintosokat. Többen – nem evangéli-
kusok is –, szívügyüknek tekintették ezt a nemes kezdeményezést, hi-
szen a befolyt összeget evangélikus egyházunk a gyermek – és óvodai 

munkára fordítja.

mailto:ifirovathirmondo@gmail.com
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HÍREK AZ EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉLETÉBŐL

Az Evangélikus Általános Iskola életében igen tartalmas volt a december és a január hó-
nap. 
A nagyon sok program közül csak néhányról szeretnék beszámolni.
 December 3-5.-éig iskolánk vendége volt a rimaszombati testvériskola vezetősége, is-

kolalelkésze és tanári küldöttsége. Köszönetet szeretnénk mondani iskolánk fenntartó-
jának, hogy szakmailag és anyagilag is támogatták intézményünket a vendégek foga-
dásában. Tartalmas, szeretetteljes, emlékezetes 3 napot töltöttünk együtt.

 A nagy érdeklődésre való tekintettel külön-külön /alsó és felső tagozaton/ rendeztük 
meg a gyerekek körében a „Bimbózó hittel” című szavalóversenyt.

 Iskolánkban már hagyomány, hogy karácsony előtt bazárt rendezünk a gyerekek, és a 
pedagógusok által felajánlott és készített tárgyakból, kézműves munkákból. A befolyt 
összegből a rászoruló tanulókat támogatjuk.

Több karácsonyi rendezvényen is szolgáltak tanulóink és pedagógusaink. A Keresztyén 
Értelmiségiek Szövetsége által szervezett alkalmon, és a rozsréti gyülekezetben, vala-
mint a Nagytemplomban istentiszteleten.

 Február 13.-ától ismét elindult az „Iskolára hangoló” című foglalkozások sorozata az 
óvodások részére, minden szerda délután 16 órától. Nyitott szívvel várunk minden ér-
deklődő gyereket, szülőt, hozzátartozót, akik szeretnének megismerkedni az iskolánk-
ban folyó nevelő-oktató munkával.

Ezzel szeretnénk megkönnyíteni a leendő első osztályosok és szüleik iskolaválasztását.
Bízunk abban, hogy a gyülekezetünkből is sokan fogják ránk bízni gyermekük nevelé-
sét, mert itt a tudáson kívül az élethez hitbeli és erkölcsi alapokat is kapnak.

Hálatelt szívvel  mondunk köszönetet azokért az adományokért, amelyeket a gyü-
lekezet tagjaitól kaptak az iskolánkba járó, rászoruló családok tanulói.

Balogh Józsefné igh.

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

Mogyorósi Dominik, Benkó Zsuzsanna, Tóth Georgina Dorina, Laczkovszki 
Patrik, Jaczkó Hanna Júlia, Kozák Dóra, Kazár Dávid, Ménesi Levente, Ha-
vacs Tibor,  Ambrus Anett Amira,  Szikora Patrik,  Kovács Dominik,  Mora-
uszki Mihály, Kertész Kinga Olivia, Dunai Marcell Attila, Salamon Tivadar 
Sándor, Frecska Bianka, Kukucska Dominik, Bogár Laura, Márton Marcell, 
Palicz Timea, Nádasi Dorka Lili, Figeczky Ákos, Szimcsina Richárd Dániel.

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

Berze Zsolt és Dr. Merki Gabriella.
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Halálozások: „Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg…”
Karasz László Mihály (47), Bajkó András (77), Závaczki József (66), Kiss József 
(57), Zatureczki György (60), Nándori Sándorné Ferencz Julianna (93), Radnai 
József (92), Smidt Jánosné Illés Erzsébet (72), Gutyán Erzsébet (66), Smidt Jó-
zsefné Csaba Gizella (75), Gyurkó Józsefné Turcsán Mária (92), Pristyák András 
István (63), Franczel Tibor (70), Gulyás Ferencné Ambrusz Zsuzsanna (68), To-
masovszki Istvánné Vágner Zsuzsanna (83), Koczka István (77), Brondics András 
(64), Lakatos Antalné Pristyák Julianna (85), Moravszki János (72), Grexa And-
rás  (76),  Ragányné Bagaméri  Katalin  (56),  Nagy Józsefné Mócsán  Jolán  (73), 
Lippai Sándorné Sipos Mária  (78), Sztanyó József (74),  Sztankovics Andrásné 
Jaczkó Zsuzsanna (82), ifj. Szakos József (35).

MÁRCIUSI ELŐZETES
Isten keres az alábbi alkalmakon is.

Március 9-én, böjt 5. (Judica) vasárnapján a Nagytemplomban a délelőtt 10 órakor kezdődő is-
tentiszteleten Bálintné Varsányi Vilma – (Bálint László n. esperes özvegye) óbudai 
lelkész hirdeti az igét.

Március 9-én, délután 16 órakor a gyülekezeti teremben tartandó szeretetvendégségen szintén 
Bálintné Varsányi Vilma lesz a vendég előadó.

Március 16-án virágvasárnap 16 órától a gyermekek és az ifjúság húsvéti műsorát láthatják a 
gyülekezet tagjai az Evangélikus Ált. Iskola dísztermében.

Március 17-19-éig, hétfőtől–szerdáig esténként 17 órától a gyülekezeti teremben nagyheti soro-
zatot tartunk. Nagycsütörtökön az esti istentisztelet a szokott módon, a Nagytemp-
lomban lesz megtartva úrvacsoraosztással.

Március 21-e NAGYPÉNTEK ÜNNEPE. Az istentiszteletek a vasárnapi rend szerint lesznek 
megtartva.

A Hírmondó legközelebbi számának tervezett megjelenési időpontja: 2008. március 21.
Lapzárta: 2008. március 7.

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:
Demcsákné Balczó Ildikó, Dr. Loós Tibor, 

Pelles Ferencné, Závodny Éva.
Felelős szerkesztők: Sztankó Gyöngyi, Veczán Zoltán.

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

belső használatra, ingyenes terjesztésben. 
Készült: Jedlik Kiadó nyomdájában 900 pld.-ban.

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