
Isten három „igen”-je

Isten három igen szavazata: a betlehemi jászol, a golgo-
tai kereszt és a húsvéti üres sír. „Mert úgy szerette Isten a  
világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne,  
el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (Jn 3,16). Adta 
az életét, adta a halálát, adta a feltámadását, az új korszak 
kezdetét, a halál felett az élet győzelmét.

Az ember Éden-kerti rossz döntése totális válságot idé-
zett elő a maga pszichoszomatikus valóságában és egysé-
gében. Bizony önmaga ellen szavazott. Az életet teremtő és 
ajándékozó Isten mégis kezét nyújtotta felé és megoldást kínált Jézus Krisztusban, 
amely az egész emberre érvényes, és nemcsak a jelenére, hanem a jövőjére is vonat-
kozik. 
A megoldás: a bűnbocsánat, az új élet és az örök élet.

A bűnbocsánat által szűnik meg a szakadék a szent Isten és a bűnös ember között, 
ami egyébként reménytelenül áthidalhatatlan lenne. Ennek alapja Jézus Krisztus gol-
gotai kereszthalála. Következménye pedig személyes életünkre nézve az új élet kell 
hogy legyen, az Istenre figyelő és neki engedelmeskedő élet. A béke nyugalmában, a 
váratlan támadások meglepetésében, a harcok zajában, örömben és bánatban is min-
dig előrehaladás az úton, amely az örök életre vezet.

Luther szavai szerint a halálban is az élet által van körülvéve az, aki Krisztusban 
hisz. Róm 8,38-ban így olvassuk Pál apostol tanítását: „meg vagyok győződve, hogy  
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„…az igen valósult meg Őbenne.
Mert valahány ígérete van Istennek,

azokra Őbenne van az igen,
és ezért Általa van az ámen is,

az Isten dicsőségére, általunk.”
(2Kor 1,19-20)
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sem halál, sem élet … nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megje-
lent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban.”

„Kiválasztottál  engemet,  És földre jöttél  értem.” (EÉ 161,2). „Keresztfán én 
üdvösségem, Megváltó szent Jézusom.” (EÉ 205,1) és „Harmadnap, Húsvét hajna-
lán a kő még sírján sötétlett, De Ő mint élő, kilépett. (EÉ 216,2) Isten három igen 
szavazata értünk, a javunkra. Mindannyiunk javára.

Történelmi nagy nevek szerepelnek, pl. Jókai Mór reformkort bemutató nagy re-
gényeiben, s a nagy nevek viselői, a személyek között vannak nagy tetteket véghezvi-
vők és árulók is. Tévedés lenne azt gondolni, hogy a nagy név mindig nagy személyi-
séget takar. Máig fénylő nagy neveket őriz a gyülekezet kollektív emlékezete. Népünk 
tengeréből világítótoronyként kiemelkedő személyek előtt tisztelgünk Nemzeti ünne-
pünkön. Mindez nem gyengíti bennünk azt a bizonyosságot, tapasztalatot, hogy nincs 
az az örökség, amely pótolhatná az élő hitet és biztosíthatná a jövőt.

Isten három igenjére legyen a mi válaszunk: igen, Uram. „Legyen a te beszéded  
szerint”. Ámen.

Bozorády Zoltánné
ny. lelkész

Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk a gyülekezet minden tagjának!

1. ZSOLTÁR
Az igazak és a bűnösök sorsa

Boldog ember az, aki nem jár
a bűnösök tanácsa szerint,
nem áll a vétkesek útjára,
és nem ül a csúfolódók székére,
hanem az ÚR törvényében gyönyörködik,
és az ő törvényéről elmélkedik éjjel-nappal.
Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa,
amely idejében megtermi gyümölcsét,
és nem hervad el a lombja,
minden sikerül, amit tesz.

Nem így járnak a bűnösök,
hanem úgy, mint a polyva,
amelyet szétszór a szél.
Ezért nem állhatnak meg
A bűnösök az ítélet idején,
és a vétkesek az igazak közösségében.
Mert ismeri az ÚR az igazak útját,
A bűnösök útja pedig semmibe vész.
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 TALÁLKOZÁSOM JÉZUSSAL 
„Óh, Önök csak azért hisznek, mert a szüleik így tanították!”- olvastam fiatalként ezt a 

mondatot Isobel Kuhn misszionárius élettörténetében. Hála érte Istennek, nekem is olyan 
szüleim voltak, akik az akkori kor tilalma ellenére  így neveltek bennünket.  Gyermekként 
ismerkedtem meg a Bibliával. Az ének és az imádság mindennapos volt családi otthonunk-
ban.  Mégis,  egyszer  - fiatalként  - nekem is komolyan szembe kellett  néznem az idézett 
mondat megállapításával: tényleg csak ezért hiszek? Miért is hiszek? Ki nekem Jézus?

Ugyanebben az időszakban egy házi bibliaórán,  addig soha nem tapasztalt személyes-
séggel hangzott a kérdés: Isten gyermeke vagy-e? Megtértél-e? Van-e új életed? Értetlenül, 
kicsit megbántottan álltam meg: miféle kérdések ezek? Hozzám, aki mióta az eszemet tu-
dom, hiszek? Lelkem felbolydult, háborogni kezdett: megtérés, új élet?

Testvéreimmel, s néhány ifjúsági órás fiatallal együtt éltük át ezeket a vívódásokat.
Párhuzamosan  e felkavaró történésekkel,  pozitív élmények, imameghallgatások,  Isten 

szeretetének, élő valóságának megtapasztalásai gazdagították fiatal éveimet.
Majd egy sorsdöntő szomorú esemény állította meg családunkat: édesapánk korai halá-

la.
Ennek feldolgozása – Isten szeretetének csodája! – nem eltávolított Istentől, hanem to-

vább érlelte éledező hitünket. Nem a bűntető, kifosztó, félelmetes Istennel, hanem a Szere-
tet Urával találkoztunk.

Peregtek a lelki történések. Hívő testvérek – akik már találkoztak Jézussal –vettek kö-
rül, s terelgettek az élő hit útja felé. Következett az első nyári csendeshét, ahol intenzív igei 
légkörben mindaz, ami eddig felkavarodott bennem, rendeződhetett. Először szembesültem 
igazán  bűneim  súlyával,  s  annak  következményével,  elveszett  voltommal.  Megértettem, 
hogy a magam erejéből nincs megoldás, de Jézus megmentett! Helyettem is meghalt, bűne-
im büntetését átvállalta,  s nekem szabad, örök életem lehet a Mennyei Atya országában. 
Úgy éreztem magam,  mint  az  a  rabszolga,  akit  új gazda  vásárolt  meg,  s a  piac sarkán 
szembefordulva vele ezt mondta neki: „Megvásároltalak, enyém vagy, szabad vagy! Azért  
vettelek meg, hogy felszabadítsalak!”

Azon a nyáron megálltam az úton, amin addig jártam, (a magam útján), s én is azt kér-
tem,  mint  a rabszolga: „Uram engedd meg,  hogy szolgád maradhassak mindvégig!” Új 
élet kezdődött ekkor: fontossá vált, ami addig csak a fali táblán lógott: „Hát Jézus mit szól  
hozzá?”

A Jézussal való találkozás folytatása a máig is tartó, élő kapcsolat Vele. S külön méltó-
ság, hogy szabad Őt szolgálni, mert „Isten… Krisztusért megbékéltetett önmagával, és ne-
künk adta a békéltetés szolgálatát.” (2Kor 5,18)

Bálint Éva
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KEDVES TESTVÉREIM, TISZTELT GYÜLEKEZET!

Nehéz szívvel osztom meg versbe foglalt gondolataimat a gyülekezet tagjaival, mert 
tudom, hogy Jézus Krisztus feltámadásának napján nem könnyű mondanivalómat beillesz-
teni  az  ünnep  üzenetébe.  Társadalmunk,  egyházunk,  gyülekezetünk  helyzetét  tekintve, 
nincs sok okunk optimizmusra. De Jézus győzött a halálon, és Vele megadatott a lehetősé-
günk arra, hogy mi is legyőzzük önmagunkat, és a jobb jövőbe vetett reménységgel hirdes-
sük nevének dicsőségét mindenkor. Alkalmas és alkalmatlan időben egyaránt.

Uram, Uram, miért hagytál el bennünket?
Hova lett a tűz, ami bennünk égett?
Hova lett a láng, mely mindent feléget? 
Mi, magyarok!
Mi, evangélikusok!
Szép hazánkra mi hozott romlást?
Már nem mondhatod, hogy „Nincs sza-
badság!”
Ma már mindent szabad!
Szabad a rablás,
országunk a préda.
És nem volt elég az ezeréves példa.
Isten nélkül rajtunk átok ül és béklyó!
Gúzsba kötve, lelked összetörve.
Mint szeretnél élni?
Vagy már az is jó,
ha porba hulló kezedbe
koncot löknek az Urak?

Egyél, igyál, vegyél…
Erről szól az Élet!
Csak ne gondolkozz…
Hamis próféták, hajrá!
Tiétek a pálya!
Üssétek, üssétek a szent kereszttel
ki még élni akar és magyar!

De egyben tévedtek!
Mert mi Feltámadunk!
Mert eljő egyszer a nap…
Fel… Támadunk!
Igaz hittel,
Isten segedelmével,
Szent seregében bízva,
kezünk imára kulcsolva.

2008. március 7.
Veczán Zoltán 

egyházközségi felügyelő

Május 12-én, Pünkösd 2. ünnepén

P ü n k ö s d h é t f ő i  c s e n d e s n a p

Vargabokorban – az evangélikus imaházban – de. 10 órától du. 16 óráig:
A Szentlélek a sötétségből Isten szeretetének a világosságába,

a Fiúban való hitre hív (Jn 3,16-21)
reménység szerint Dr. Fabiny Tamás püspök – és mások – szolgálatával!
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2008. február 14-én, 62 éves korában elhunyt Nagyváti Pál egyházközségünk 
egykori hűséges kántora.

PALI HAZAMENT…

Huszonhat  évi  nyíregyházi  szolgálatomnak  legcsodálatosabb  ajándéka  és  gyümölcse 
volt Nagyváti Pali.  Isten már fiatal korában elültette szívében evangélikus egyházunk két 
kincsét: Luther és Bach iránti érdeklődését, amely hamarosan hitvallássá és mély szeretetté 
vált.

Éjszakákon át beszélgettünk… Hullott a mag, és Pali szívében szárba szökkent… De 
nem csak nyitott szívet kapott Istentől, hanem tehetséget is. Orgonán, énekkarban megszó-
laltatta Bach koráljait, és keze alatt megszülettek, a „kezek evangéliumai”: intarziák, fafa-
ragások, ige-ábrázolások, festmények, – az egyházművészet remekei.

Járt  teológiára  is,  hogy ne csak művészetével,  de teljes életével prédikálhasson  élete 
Uráról, arról a Jézusról, akit Bach zenéjében újra meg újra keresett.

Még élete utolsó hónapjaiban többször felhívott telefonon. Beszélgettünk, -hosszan.
– Nem fáraszt, hogy én mindig az orgonáról beszélek? – kérdeztem aggódva.
– Nem. Én magam is mindig ilyesmiről gondolkodom – felelte.
Lassan elhallgattak telefonjai. A szerető család azonban naponta beszámolt állapotáról. 
Hol sírtunk, hol bizakodtunk… De ő csodálatos békességgel készült a Nagy Útra…

Viszontlátásra Palikám, míg Odafenn találkozunk!
Gáncs Aladár

        
ÚJ TESTBEN!

Létünk itt
mulandó,
csupán egy
pillanat,
alig volt
föld felett,
már pihen
föld alatt.

Szomorú
volna, ha
csak ennyit
érne az,
s már télbe
fordulna
virágos,
szép tavasz.

Nekünk a
száz év már
igencsak
magas kor,
meghalunk
bűn miatt,
porrá lesz,
ami por.

Hála, hogy
lelkünknek
nem árthat
a halál,
új testben
élünk majd,
ha testünk
sírba száll.

Pecznyík Pál
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A NYÍREGYHÁZI TORONYÓRÁK TÖRTÉNETE
Nagy Ferenc* „Egészet és fertályt üssön!”

című tanulmánya alapján. 1. rész

A toronyórák, a közelmúltban még a falvak, városok féltett kincsei voltak, a közösségi 
tulajdon szép példáiként  tájékoztatták  a lakosságot az  idő múlásáról,  figyelmeztettek  a 
feladatokra,  intettek a pihenésre. Ma, a digitális órák világában ki-ki a karjára csatol-
va hordja saját óráját és így már az idő is magántulajdoná vált. A közös idő, a közös cselek-
vések, a közös fohászok toronyórái, pedig jobbára állnak. Megfakult számlapjaik mögül ga-
lambok bámulnak a járókelőkre.

Szerencsére Nyíregyháza  kivételnek számít.  Sok vihart  megélt  toronyórái  a  helyükön 
vannak  és  a  rövidebb-hosszabb üzemzavartól  eltekintve  tisztességgel  szolgálják  a  város 
lakosságát.  Nyíregyháza  első  toronyórája  valószínűleg  az  evangélikus  templom  tornyát 
díszítette.  Margócsy József hívta  fel a figyelmet arra,  hogy a  városi  toronyóráról  az  első 
hiteles forrás  1808-ból való.  Levéltári  adatok alapján  bizonyítható, hogy 1858-ban már a 
harmadik  óra  szolgálta  a város közönségét,  melynek kezelése Hlaváts János órásmesterre 
„…bizattatott a város törvénybírája Sulyán József, Pleskó József, Benki István urak által.” 
E forrásból nemcsak  az  derül  ki,  hogy  1808-ban már  volt órája  az  evangélikus  templom 
tornyának,  hanem  az  is,  hogy  ez  az  óra  a  városé  volt  és  annak  kezeléséről  a  város 
gondoskodott. 1823-ban  Kühne  Kristóf nyíregyházi  mester  lett  a  toronyóra  kezelője,  aki 
azonban  1832-ben  elhalálozott.  Özvegye szerette  volna  megtartani  az  órakezelői  állást, 
ezért  kéréssel  fordult  a  városi  közgyűléshez:  „…neveletlen  árvái  tekintetiből  kéri 
meghatározandó fizetés mellett a toronybeli órának igazítását.” A város teljesítette kérését, 
de  kikötötte:  „a toronybeli  órát  nemcsak  minden  nap  felhúzni  és  igazítani,  de  a  körül 
minden  kisebb  újításokat  azon  konventióért  pontosan  megtenni  tartozik.”  1832. 
decemberében  „nemzetes Benkő István  főbíró jelenti,  hogy a  toronybeli  óra  kötelei  már 
használhatók.”  Hiába volt meg minden  igyekezet a régi  óra  javítására,  1836-ra – több 
évtizedes szolgálat után – alkatrészei teljesen elkoptak.

Ekkor a város saját költségén új órát készíttet és a régit a római katolikusoknak ajándé-
kozta. Az új órára vonatkozóan a közgyűlés igen szigorú feltételeket fogalmazott meg, me-
lyek szerint  azt „egészen finom rézkarikákkal,  aczél tengelyekkel, ágyú értz perselyekkel” 
kellett a mesternek készítenie. Kikötötték azt is, hogy „az egész óra-mív esztergályozott 
legyen és készítője három esztendeig álljon jót” munkája minőségéért.

A kemény és szigorú feltételek ellenére több mester is vállalkozott a toronyóra elkészítésé-
re.  Megtette ajánlatát  Kéhler  Sándor  Nyíregyházáról,  Treffler  József Pestről,  Trach  Ádám 
Debrecenből, Stantzel József Egerből. 

Végül ez utóbbi ajánlatot fogadta el a város, erről tanúskodik a közgyűlés 1836. július 10-i 
jegyzőkönyve. E szerint nevezett „840 pengő forintokért kész az új órát a kívánt mód szerint 
elkészíteni, és a mostani toronybeli ótska órát is a római katolikusok tornyába igazítani és 
felállítani.”

Az új órát nyíregyházi mester, Kéhler Sándor gondozta, aki 1843-ban Suták Sámuel pol-
gármester előtt hét esztendőre vállalta el a megbízatást.
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1853-ban a tornyot bádoglemezzel fedték be. A munkálatok költségeihez a város is hoz-
zájárult 500 pengő forinttal. A közgyűlés a döntést a következőkkel indokolta: „miután a fo-
lyamodó egyház tornya, mint e helyűtt  legmagasabb pont, egyszersmind a város tulajdonát 
képező közóra alkalmatosságául, a községi tűzi-őrök lakása és éj napontai működési szín-
helyéül is használtatik... ötszáz pengő forint ajándékul adatni határoztatik.”

Stantzel  József azonban  a szigorú feltételek vállalása  ellenére is gyenge órát  adott  át 
1856-ban,  ezért  1858-ban már  a harmadik  órát  készíttette a város.  Ezt  Schelle János 
órásmester csinálta.  Munkájáért  a város 685 pengő forintot fizetett, amit a derék mester 
nagyon is megérdemelt, mert ez az óra 1927-ig működött.

ls
* Dr. Nagy Ferenc a Sz. Sz. B. Megyei Levéltár igazgatója

TÁMOGASSA ADÓJÁBÓL AZ EVANGÉLIKUS EGYHÁZAT!
Technikai szám: 0035

A személyi jövedelemadó törvény alapján idén is lehetőség van adónk kétszer 1%-ának 
felajánlására.  Az első 1%-ot valamely közhasznú tevékenységet folytató alapítvány illetve 
társadalmi szervezet részére, és még egyszer 1%-ot valamely egyház részére lehet eljuttat-
ni. 
Ehhez nem kell mást tenni, mint egy rendelkező nyilatkozatot kitölteni és azt a jövedelem-
adó-bevalláshoz mellékelni. Akinek adóját a munkahelye intézi, annak a munkahelyén kell 
leadnia rendelkező nyilatkozatát.
Ha valaki nem rendelkezik erről a 2x1 %-ról, úgy ez az összeg is az állami költségve-
tésbe kerül. Ez a támogatási forma a megelőző években a Parlament által évenként 
megszavazott költségvetési támogatást váltja ki, külön terhet nem jelent, kiadást nem 
ró a rendelkezőkre, hiszen az adó összegét amúgy is meg kell fizetnie.
Csupán arról van szó: meghatározhatjuk ezen összeg sorsát.
Egyházunk számára nagyon fontos ez a támogatás, amely hozzájárul ahhoz, hogy fedezni 
tudjuk egyházunk mindennapi működését. 
Ezért  szeretettel  kérjük egyházunk  tagjait:  SZJA-juk első 1%-át  valamelyik  evangélikus 
gyülekezet, vagy iskola alapítványa, társadalmi szervezete számára ajánlják fel, a második 
1%-ot pedig a Magyarországi Evangélikus Egyház (technikai száma 0035) részére ajánlják 
fel. 
A rendelkező nyilatkozat kitöltése után azt egy borítékba kell tenni.  A borítékon tüntesse 
fel nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, zárja le és a lezárást azon keresztülmenő aláírásával 
hitelesítse. Ezután,  ha önadózó, a beküldendő adóbevalláshoz mellékelje, ha munkahelye 
intézi, adja oda az ügyintézőnek.
Kérjük, hogy a templomban található rendelkezési nyilatkozatot legyenek szíve-

sek eljuttatni adózó, evangélikus hozzátartozóik, ismerőseik részére is.
Köszönettel az egyházközség elnöksége.

http://www.lutheran.hu/z/portal/hirdetes/1szazalek#szerv%23szerv
http://www.lutheran.hu/z/portal/hirdetes/1szazalek#szerv%23szerv
http://www.lutheran.hu/z/portal/hirdetes/1szazalek#szerv%23szerv
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GYERMEKOLDAL
A szitakötőlárva és a pióca

Egyszer egy hatalmas tóban, ahol a vízi élőlények sokasága élt összetalálkozott egy szi-
takötőlárva és egy pióca. Beszélgetni kezdtek. 

- Én úgy érzem, hogy egyszer kikerülök ebből a mocsárból. Eljutok majd egy másik 
világba, amely szebb és igazibb, mint ez a mostani. - mondta a szitakötőlárva. 

- Ostoba vagy! Nincs semmiféle másik világ. Ez csak a te eszed játéka. – morgott a pi-
óca. 

- De igen, kell lennie egy másik világnak! Különben mi húzna mindig fölfelé, hogy 
többet és jobbat akarjak? Egyszer  már  láttam is valamit.  Nagyon homályosan,  de 
igaz volt. A víz felszínén kidugtam a fejem egy pillanatra, és csodálatos világot lát-
tam. – próbálta meggyőzni a piócát a szitakötőlárva. 

- Nem láttál te semmit! Csak a képzeleted játszott veled. Higgy nekem. Én keresztül 
úsztam az egész mocsarat, már többször is, oda-vissza. Csak ez a mocsár létezik, ez 
a mocsár az egész világ, és a valóság semmi más nem lehet,  mint  ez a mocsár.  – 
bölcselkedett a pióca. 

- Nem, nem, higgyél nekem. Fényeket láttam,  és a fény titkos üzenetét hallottam a 
szívemben. 

De a pióca nem hitt a szitakötő lárvának. - Ostoba vagy - mondta, de hangja elakadt,  
mert a szitakötőlárva szétfeszítette a burkot melyben élt, karcsú, szép teste és szárnyai vol-
tak. A pióca szemeláttára lassan felúszott a víz felszínére. Ahol meglátta a magasban csil-
logó napfényt, és a fényben röpködő többi szitakötőt. Szétterjesztette a szárnyát és a magas-
ba emelkedett. Nagyon boldog volt, hogy hitt a fenti szebb világban, és mély szánalommal 
gondolt a piócára, aki továbbra is ott tekergett a mocsár mélyén.
Kedves Gyerekek! Ez a mese jól példázza a hívő ember feltámadásba vetett reményét. A 
szitakötőlárva olyan, mint azok az emberek, akik elhiszik Istennek, hogy Jézusban minden 
bűnük megbocsáttatott, és bebocsátást nyertek a mennyek országába, testük feltámadásával 
pedig,  majd teljesen hasonlóvá lesznek Krisztushoz.  Ez  a várakozás tölti  be a  szívüket, 
egész életüket. Azok az emberek pedig, akik csak ebben a világban bíznak, és ennek a vi-
lágnak élnek, ugyan olyan reménytelen, szomorú életet élnek, mint a pióca. És majd Isten 
haragját sem tudják kikerülni.
Remélem, hogy egyszer nektek is boldogító örömet fognak jelenteni Pál apostol szavai:
„Mert amint felhangzik a riadó hangja, a főangyal szava és az Isten harsonája, maga az  
Úr fog alászállni a mennyből, és először feltámadnak a Krisztusban elhunytak, azután mi,  
akik élünk, és megmaradunk, velük együtt elragadtatunk felhőkön az Úr fogadására a le-
vegőbe, és így mindenkor az Úrral leszünk.” (1Thessz 4,16-17)

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

 (Az oldalt szerkesztette: Hajagos-Tóth Katalin)
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Isten: kapcsolat
A közelmúltban ifjúsági csendeshétvégén vettünk részt az EKE (Evangélikusok Közös-

sége az Evangéliumért) Alapítvány szervezésében Piliscsabán. Az évente többször is (igen 
nagy sikerrel) megrendezett három napos alkalmon most is szép számmal képviselte magát 
gyülekezetünk ifjúsága. Ezúttal a barátság megjelenési formáit vette górcső alá az ország 
minden szegletéből összegyűlt mintegy 160 résztvevő, a „Jóbarátok közt” szlogennel. In-
nen hoztunk nektek most élménymorzsát, csipegessétek jó étvággyal! 

Az első előadás a  keresztény barátság tág fogalomkörének fontosabb részleteit hozta 
közelebb hozzánk. Előadónk, Blatniczky János segített megérteni, hogy a keresztény barát-
ság más, és másnak is kell lennie, mint az olyan barátságoknak, melyekben nincs hely Isten 
számára.  Ez elsősorban abban mutatkozik meg, hogy nem öncélúan barátkozunk,  s nem 
miattunk, a mi hozzáállásunk miatt, hanem Urunk miatt van más jellege kapcsolatainknak. 
Semmiféle szabályrendszert nem kell felállítanunk, nem kell kereteket szabnunk, nem kell 
megvonnunk senkitől barátságunkat,  ha ő nem keresztény, hanem egyszerűen Istenre ha-
gyatkozhatunk. A Timóteushoz írt 2. levél 2. részének 22-26 versei útmutatásul szolgálhat-
nak a jó kapcsolatokhoz.

A szombat  délelőtti  előadás egy más típusú kapcsolatról,  a  szerelemről szólt,  arról, 
hogy ezt hogyan élhetjük meg keresztényként.  Bőjtös Attila elmondta, hogy kifordult gon-
dolkodású korunkban nehéz ebben a kérdésben meghallani  Isten útmutatását. De tudnunk 
kell,  hogy az  Ő képmásai  vagyunk,  s  ez viselkedésünkben  is  meglátszó méltóságot  ad. 
Urunk célja a szerelemmel az, hogy Lelke által két embert egymással és Vele teljes egység-
re juttasson. Mert  Isten maga kapcsolat, ez az Ő lényege, s ezt tükrözi a Szenthárom-
ság. A mi részünkről pedig az a fontos, hogy képesek legyünk elköteleződni. 

Kis csoportokban  megbeszéltük kérdéseinket,  megosztottuk egymással  tapasztalatain-
kat, s őszintén törekedtünk minél mélyebben megismerni Isten terveit életünkkel kapcsolat-
ban.

Este szüleinkre gondoltunk, a velük való kapcsolatról  Györfi Mihály beszélt. Megosz-
totta velünk családfői tapasztalatait,  s azt,  hogy a gyermek hozzáállása szülei iránt  bizo-
nyos életkorokban változik, a viszonyok átértékelődnek. Ami viszont szilárddá teheti a kap-
csolatot, az a közös alap, Jézus Krisztus.
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Záró alkalmunkon Kiss Péter szolgált, aki  az igaz barátot, Jézust állította elénk úgy, 
ahogy ő személyesen megismerte, ahogy barátjává lett. Mert Krisztus azt mondja: az igaz 
barát életét adja barátaiért. 
„Szeretsz engem?” – állít meg minket ezzel a kérdéssel Krisztus. Mennyire őszinte a Vele 
való szeretetkapcsolatunk? 

Érdemes eljönni egy ilyen hétvégére mindenkinek, aki őszintén szeretné megszeretni és 
megismerni  Őt, mert nagy segítséget kaphat  itt hozzá.  Arra is biztatom az olvasót, hogy 
vizsgálja meg kapcsolatait a Biblia tükrében, hiszen ezek megmutatják, kik is vagyunk. Ne 
hanyagoljuk el ahhoz a Teremtőhöz fűződő viszonyunkat, aki minden kapcsolat éltetője, és 
ura, alakítója emberi érintkezéseinknek is! Mert Isten = kapcsolat.

Adámi Eszter írásának szerkesztett változata

KÖNYVAJÁNLAT
J é z u s  k o p o g t a t

Egyházkerületünk püspöke, Fabiny Tamás gondolatainak új, bővített kiadása jelent meg 
2007-ben, Ajtórésnyi zsoltár címmel. A szerző őszinte vágya, hogy formailag is új, modern 
nyelven szólaljon meg Krisztus üzenete. Imádságokat, tapasztalatokat, tanítást, pillanatké-
peket ad nekünk saját életéből, egyéni hangon. Ha úgy érezzük, hogy szavainkkal nem tud-
juk tökéletesen kifejezni gondolatainkat Isten felé, segítenek az ő sorai. Igazán meghatáro-
zó és személyes élményt adhat „költeményeinek” megismerése, ha közben meg tudjuk vizs-
gálni saját magunkat. Minden korosztály fellelheti benne saját problémáinak megoldását, a 
játékos gyerekektől, a heves lelkületű ifjúságon át a sokat tapasztalt, talán megszomorodott 
idősebbekig. 

Azt is átélhetjük, mennyire mai dolgokról beszél nekünk a Zsoltárok és Jeremiás prófé-
ta könyve, ha elolvassuk a szerző parafrázisait.  Ezek is a mi mai nyelvünkön, ismerősen, 
egyszerűen, felesleges cicomák nélkül szólnak, s nagyon a sajátunknak érezhetjük őket. A 
kötet utolsó fejezetében Jézus alakja van a középpontban, olyan közel jön hozzánk, ahogy 
talán eddig nem tapasztaltuk. Ő a szeretet, akinek sok arca van: lehet jelentéktelen, nevet-
séges, esendő, meglepő, játékos...

Nézz ki az ajtórésen! Valaki jön. Figyelj. Kopogtat.
A. E.

A könyv megvásárolható a Pro Credo Könyvesboltban a Színház u. 12. szám alatt. 
Ár: 1280.–Ft

Szeretettel várunk Benneteket 2008. április 19-én 17-órakor 
a nyíregyházi evangélikus gyülekezeti terembe (Luther tér 14. szám) a

KERESZTYÉN TEAHÁZBA
Hívogassatok másokat is!

Várjuk észrevételeidet, írásaidat az ifirovathirmondo@gmail.com címre!
Szekesztők

mailto:ifirovathirmondo@gmail.com
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A Magyarországi Evangélikus Egyház technikai száma: 0035

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

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

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

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

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

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Túróczy-hagyaték Alapítvány kuratóriuma pályázatot ír ki „Túróczy Zoltán és az 
1948-as egyezmény”  címmel.  A pályázóknak levéltári  kutatásaik  eredményeit  is 
feldolgozó dolgozatukat  2008. szeptember 30-ig kell  postára adniuk.  A pályázat 
nyitott.  A jeligés dolgozatokat egy példányban és elektronikus adathordozón kell 
megküldeni az alapítvány székhelyének címére: 

Bp. 1015. Batthyány u. 59. mfszt. 6.
További információ: http://turoczy.lutheran.hu

ISTENTISZTELETEK HÚSVÉTKOR

március 23-án   – vasárnap  
a Nagytemplomban:
  530 hajnali áhítat
  7oo úrvacsorás istentisztelet
  8oo istentisztelet úrvacsorával
10oo istentisztelet úrvacsorával
17oo zenés áhítat

március 24-én hétfőn
  800 istentisztelet úrvacsorával a Nagytemplom-
ban
1000 istentisztelet úrvacsorával a Nagytemplom-
ban
1700  istentisztelet a gyülekezeti teremben

http://turoczy.lutheran.hu/
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H Í R E K
Február 24-én, Böjt 3. vasárnapján a Nagytemplomban, ADÁMI MÁRIA, a Hittudományi 

Egyetem V. éves hallgatója hirdette az igét.
Március 30-án –vasárnap– áttérünk a nyári időszámításra. E naptól kezdve, a gyülekezeti 

teremben tartandó istentiszteletek és bibliaórák kezdési időpontja –kedd kivé-
telével– 18 órára módosul.

Április 6-án –vasárnap– délután ½ 4 órakor az Evangélikus Általános Iskola dísztermében 
CSÉPE ANDREA a  WYCLIFFE Bibliafordítók Egyesülete megbízásából 
Dél-Ázsiában,  a magorok között szolgáló misszionárius testvérünk előadást 
tart. Erre az alkalomra mindenkit szeretettel várnak a szervezők.

Április 19-én, szombaton 1700 keresztyén teaház a gyülekezeti teremben.

MÁJUSI ELŐZETES
Május 1-je –csütörtök– MENNYBEMENETEL ÜNNEPE
Május 11-12. PÜNKÖSD ÜNNEPE
Május 10-én (kivételesen a hónap második szombatján) 1700 keresztyén teaház a gyülekeze-

ti teremben.

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

támogatására adományt köszönettel fogad az egyházközség.

Köszönettel vesszük észrevételeiket, javaslataikat, közlésre szánt írásaikat, amelyeket vagy 
a Lelkészi Hivatalba, vagy az utolsó oldalon feltüntetett e-mail címre legyenek szívesek el-
juttatni. 

A Hírmondó legközelebbi számának tervezett megjelenési időpontja: 2008. május 8.
Lapzárta: 2008. április 22.

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. 
Megjelenik kéthavonként.

Készült: Jedlik Kiadó nyomdájában 1600 pld.-ban.

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