
 
 
 

Gyakran idézgetjük ezt a jézusi mondást, hol vigasztalás, hol bátorítás céljából. 
Mondogatjuk magunknak és mondogatjuk másoknak. A 2009. évben szinte naponta felra-
gyog elıttünk, hiszen ez az év igéje. Hiba lenne azonban megfeledkezni arról a szöveg-
környezetrıl, amelyben ez az ige elıször hangzott el. Jézus gazdag ifjúval folytatott be-
szélgetésének záróakkordja ez a mondat. A beszélgetést mindhárom evangélista (a szinop-
tikusok: Máté, Márk és Lukács) ugyanabban a sorrendben jegyzi le, vagyis a gazdag ifjú-
val folytatott beszélgetést megelızı szakasz mindhárom evangélistánál a gyermekek meg-
áldása. Jézus megáldja a kisgyermekeket, és azt mondja: „…ilyeneké az Isten országa.” A 
kicsinyek automatikusan Isten országának „befutói”. A gazdag ifjúval folytatott beszélge-
tést pedig Péternek a tanítványok nevében feltett kérdése követi: „Íme, mi elhagytuk min-
denünket, és követtünk téged.” Nekünk mi lesz a jutalmunk? A gazdag ifjú és mi vala-
mennyien, - akik már valamit elértünk az életben, akik valamit már fel tudunk mutatni ab-
ból az egzisztenciából, amelynek alapja Isten kegyelmének ajándéka, - feltesszük a kér-
dést: „…mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?”  

Életem egy bizonyos pontján úgy döntöttem, meghallom hívó szavad Jézusom, és 
elindultam az általad mutatott úton. Életem azóta jó és rossz döntések sorozata, ill. a jó és 
a rossz közötti helyes-helytelen döntések sora. Jó lenne mindig, minden helyzetben az álta-
lad jónak tartott dolgok mellett dönteni, de te is tudod, milyen esendı az ember, mennyi 
minden képes elvonni figyelmemet a jóról, és mennyi minden csábít a rosszra. 

Mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Mert ez az a kérdés, ami tudatosan, vagy 
tudat alatt foglalkoztat minden hívı keresztyén embert. Az örök élet, az üdvösség elnyeré-
se, az örök élet koronája az a cél, ami ott lebeg valamennyiünk szeme elıtt, hívı életünk 
folyamán. 

A tanítványok egy népes csoportja kivontatta a hallal telt hálót és a csónakokat a 
partra. Ott is hagytak mindent és követték Jézust. Ott hagyták mindenüket a parton, a ha-
lászfaluban. Ott hagyták a munkájukat, ill. a megélhetéshez szükséges eszközöket, vala-
mint családjukat, egész addigi életüket. Ott hagyta Lévi is a vámszedı asztalt, egész addigi 
gondtalannak tőnı életét. Jézus azt mondja nekik, a maguk mögött hagyottaknak a sokszo-
rosát kapják vissza már ebben a világban, a jövendı világban pedig az örök életet kapják. 

De mit tegyen egy gazdag ember? A törvényt betartotta kora ifjúsága óta, de amikor 
Jézus, vagyona szétosztására buzdítja, szomorúan, lemondóan elsomfordál. Lehetetlen 
megválni a számára biztonságot jelentı anyagi javaktól. Ez számára túl nagy ár lenne az 
örök életért cserébe. Emberileg akár érthetı is lehetne.  

XVIII. évf. 1-2. szám 
2009. január-február 

„Ami lehetetlen az embereknek, 
az Istennek lehetséges” 

      Lk 18,27 
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Minél biztosabb lábakon áll a társadalomban elfoglalt pozíciónk, minél szilárdabb 
anyagi háttérrel rendelkezünk, minél szeretıbb, szép család vesz körül, annál nehezebb Jé-
zus mellett dönteni, annál nehezebb az örök életet tartani szem elıtt, annál nehezebb érte 
mindent felhagyni, feláldozni.  

Miközben sóvárogjuk az örök életet, foggal-körömmel ragaszkodunk a múlandó ja-
vakhoz, és megfeledkezünk arról, hogy Jézus az életét sem kímélte a mi életünkért felál-
dozni. 
Elvileg senki sem üdvözülhetne. Hiszen teljesen nem tudunk mindenrıl lemondani. Péter 
otthagyta ugyan korábbi életét, de nem tudott megválni félelmétıl. (Háromszor tagadta 
meg Jézust a fıpap udvarában…) Pillanatnyilag talán ki merjük jelenteni, hogy Jézusért 
képesek vagyunk mindent feláldozni, de vajon a gyakorlatban sikerül-e ezt megvalósíta-
ni?... Reménytelen, mint a teve tőfokán való átpréselése. A vigasztaló azonban az, hogy Is-
ten folyamatosan küzd értünk, irgalmas szeretetével mellettünk áll és üdvösségünket mun-
kálja. Mi képtelenek vagyunk saját erıbıl üdvözülni, elnyerni az örök életet. De ami ne-
künk lehetetlen, az Istennek lehetséges. Ez a tudat erısítsen minket életünk minden napján 
döntéseink meghozatalában. Ámen  

Kovács Erzsébet lekész 
 

Bódás János: LEHETETLEN 
 

Te azt mondod, hogy lehetetlen 
és leereszted a kezed, 
csüggedt-fásultan belenyugszol: 
ha nem lehet, hát nem lehet! 
 
Te azt mondod, hogy lehetetlen 
s befagy az ajkad, a szíved, 
már alig mersz, s kihal belıled 
minden nagy, hısi lendület. 
 
S miattad dúlhat itt a gazság, 
fertızhet a bőn, a kapzsiság, 
hagyod, hadd rohanjon vesztébe 
dühödt ırültként a világ. 
 
Hát mit tehetnék? Nincs hatalmam; 
se szó, se vér, se könny, se jaj, 
se ész, se fegyver nem segít már, 
se ezer nábob, se arany… 
 
Legyen mi lesz… ha ég az erdı, 
ki oltja el, s mit ér a gát, 
ha a tenger kilép medrébıl,  
s ırültként dobálja magát? 
 
Lehetetlen, - hát lehetetlen! 
Méreggel, átokkal teli 
a világ, - szenny, láz, kelevény már! 
Lehetetlen megmenteni. 
 

Í gy szólsz, mert hitvány, nyavalyás vagy, 
s tapló van melleden belül. 
És nem tudod, hogy a hívınek 
a lehetetlen sikerül! 
 
Szavára forrás kél a pusztán, 
a néma szól, a béna megy, 
manna hull, a hegyre hág a tenger, 
vagy a tengerbe lép a hegy! 
 
Szeretet lesz a győlöletbıl, 
a büszke megalázkodik, 
a kapzsi ingét odaadja 
s a káromló imádkozik! 
 
Vízen járhatsz, tőzön mehetsz át, 
ha hiszel! – s mindez nem mese, 
példák beszélnek, nézd, körülvesz 
a „bizonyságok fellege”! 
 
Higgy, és minden lehet! Ne ejtsd 
le csüggedt-fáradtan fejed, 
lehet béke, lehet bocsánat, 
új élet, jóság, szeretet… 
 
Erı, fegyver, ész, pénz, ravaszság, 
könyörgés, - semmi nem segít: 
de megmentheti a világot 

a legnagyobb erı: A HIT!  
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A KISTEMPLOMBAN TÖRTÉNT…  

 
2009. február 22-én a Széna téri Kistemplomban rendkívüli közgyőlés keretében kör-

zeti felügyelı választásra került sor. 
 
Az istentisztelet után a közgyőlésen résztvevı gyülekezeti tagoknak dr. Kovács László 

Attila - a körzet lelkésze - elmondta: a rendkívüli közgyőlés összehívásának célja, az elı-
zıleg tisztségérıl lemondott Babicz Pálné megüresedett felügyelıi tisztségére új körzeti 
felügyelı személyének megválasztása az elıkészítı bizottság javaslata alapján. A tisztség-
választó közgyőlés - a törvényi elıírásoknak megfelelıen - a közgyőlést megelızı három 
vasárnapon a gyülekezeti tagoknak hirdetve lett, a tisztségre tett javaslatokat, a szavazást 
elıkészítı bizottsághoz lehetett eljuttatni. 

 
A közgyőlés levezetı elnöke, Sallai Gábor beszámolt a jelölı bizottsághoz 2009. feb-

ruár 12-éig beérkezett jelöltek személyérıl: a gyülekezet tagjai Breznyiczki Györgyöt, dr. 
Endreffy Ildikót, Endreffy Zsoltot, Kiss Istvánnét, Palotai Erzsébetet és Sallai Gábort java-
solták a tisztség betöltésére. A jelölt személyek közül csak dr. Endreffy Ildikó vállalta a je-
lölést. A jelölı bizottság a február 12-ei ülésén dr. Endreffy Ildikót nevezte meg a felügye-
lı választás egyetlen érvényes jelöltjeként. 

 
A rövid bevezetık után dr. Endreffy Ildikó néhány szóban bemutatkozott és megkö-

szönte a gyülekezetnek azt az eddigi munkát, mellyel - a néhány éve elhunyt - Tarján Zol-
tán kistemplomi gondnok hiányát pótolták. A jelölés után írásban tett nyilatkozatát meg-
erısítve kijelentette, hogy meglévı egyházmegyei feladatai mellett elvállalja a körzeti fel-
ügyelıi tisztséget.  

 
Sallai Gábor kérte a jelenlévıket, hogy segítsék a megválasztandó felügyelıt, mert ez 

a munka sok felelısséggel, törıdéssel jár, nem egy személy kizárólagos feladata, egymásra 
vagyunk utalva. Örömét fejezte ki, hogy mindenki itt maradt a szavazásra. A nem szavazat 
is támogatás, mert a közöny a legrosszabb egy közösség életében. Továbbiakban is igény 
van a segítı szándékú kritikai megjegyzésekre. 

 
A szavazás megtörténte után a szavazatszámláló bizottság kihirdette az eredményt: 
39 igen, 5 nem szavazattal dr. Endreffy Ildikó mellett döntött a 44 szavazó.  
 
Az érvényes és sikeres szavazással a közgyőlés dr. Endreffy Ildikót megválasztotta az 

I. körzet felügyelıjének. Dr. Endreffy Ildikó megköszönte - a teljes tisztújításig még hátra-
lévı három évre szóló megbízást -, és ehhez a nem kis feladathoz a gyülekezet segítségét 
kérte. 

 
Sallai Gábor megköszönte Babicz Pálné testvérünknek eddigi felügyelıi munkáját, a 

közgyőlés türelmét és a szavazásban való részvételt, majd Endreffy Zsolt Balogh Lászlóné 
Zsuzsikát köszöntötte a gyülekezet nevében, aki elvállalta a kistemplomi gondnoki felada-
tok ellátását. Ezután a levezetı elnök a közgyőlést bezárta, majd imádsággal és közös 
énekléssel véget ért a tisztségválasztó rendkívüli közgyőlés. 

S.G. 
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GYERMEKOLDAL 
 
Csak egy tízes? 
 
Kedves Gyerekek! Egy fiúról szeretnék elmondani 
nektek egy történetet, aki jómódú szülık gyermeke 
volt, és mindig elégedetlenül, csak lázadozott a 
szülıi tekintély ellen. Így aztán egyszer úgy 
összeveszett az édesapjával, hogy haragjában 
elszökött otthonról. Miközben városról városra járt, 
egyre mélyebbre süllyedt, míg végül közönséges 
koldus lett belıle. De az édesapja szerette ıt! Mégis 
hiába kereste a különbözı városokban, nem találta 

sehol. Végül aztán eljutott egy távoli városba, és az egyik forgalmas pályaudvaron egy 
züllött koldus így szólította meg: „Uram, tudna nekem adni egy tízest?” A férfi felfigyelt 
az ismerıs hangra. Legnagyobb meglepetésére a koldusban felismerte a fiát. Mindkét kar-
ját felé nyújtotta és így szólt: „Fiam, egész idı alatt kerestelek, hogy visszavigyelek a csa-
ládunkba, te pedig csak egy tízest kérsz?” 
Így indult el utánad is az Úr Jézus, aki elhagyta Isten trónját – az İt megilletı dicsıséget, 
hogy emberi formát öltve éljen a Földön, és bőneinkért meghaljon a Golgotán. De te csak 
akkor fogsz egy Szabadítót keresni, ha mint bőnös, felismerted elveszett állapotodat. Ha 
megérted, hogy nem vagy képes jót cselekedni, képtelen vagy megjavulni. Ha megérted, 
hogy saját erıdbıl nem tudsz Isten színe elé jutni! Ezt mondja Isten szava, a Biblia: „Hi-
szen senki sem válthatja meg magát, nem adhat magáért váltságdíjat Istennek. Mert 
olyan drága az élet váltsága, hogy végképp le kell tennie róla…” (Zsolt 49,8-9) 
 
Ugyanakkor: „…  kegyelembıl van 
üdvösségetek a hit által, és ez nem tıletek van: 
Isten ajándéka ez; nem cselekedetekért, hogy 
senki se dicsekedjék.” (Ef 2,8-9) 
„Tartsatok tehát bőnbánatot, és térjetek meg, 
hogy eltöröltessenek a ti bőneitek…” (ApCsel 
3,19) 
„Akik pedig befogadták – Jézus Krisztust –, 
azokat felhatalmazta arra, hogy Isten 
gyermekeivé legyenek; mindazokat, akik 
hisznek az ı nevében…” (Jn 1,12) 
 
Az Úr Jézus Téged is keres, fogadd el hát az İ 
szeretetét, és légy gyermekévé! A fiú is csak 

úgy menekülhetett meg, ha hazament az 
édesapjával! 

 
ÁLLANDÓ ALKALMAINK:  

Gyermek bibliakör (3-14 év): Minden vasárnap 10 órától a lelkészi hivatalban. 
 (Az oldalt szerkesztette: Hajagos-Tóth Katalin) 
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GYÜLEKEZETÜNK 2008. ÉVI STATISZTIKAI ADATAI 

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

Házasságot kötött 37 jegyespár: 7 tiszta evangélikus vallású, 30 vegyes vallású. 6 jegyes-
párral kevesebb, mint az elızı esztendıben. 

Megkereszteltünk 92 gyermeket: 54 fiút és 38 leányt, valamint 6 felnıttet. 5 fıvel keve-
sebbet, mint 2008-ban. 

Konfirmált  62 gyermek: 27 fiú és 35 leány, valamint 6 felnıtt. 4 fıvel kevesebb, 
mint az elızı esztendıben. 

Eltemettük 151 testvérünket: 78 férfit és 73 nıt. 7 fıvel kevesebbet mint 2008-
ban. 

Összeállította: Horváth Csabáné 
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PAULIK JÁNOS IGAZGATÓLELKÉSZR İL 
 

Hetven évvel ezelıtt –1939. február 3-án– halt meg Paulik János evangélikus igazgató 
lelkész. 1866. június 21-én született Ipolyszelén, ahol apja tanító volt. A gimnáziumot Ri-
maszombaton és Selmecbányán, a teológiát Eperjesen végezte 1889-ben. Segédlelkész 
volt Aszódon 1891-ig. Rövid ideig tartó körmöcbányai káplánkodás után 1891-tıl Buda-
pesten lett hitoktató. 1900-ban választották meg lelkésznek Nyíregyházán, ahol közel 
negyven éven át tevékenykedett. 

A tiszai egyházkerület fıjegyzıje, 1919-tıl a Magyar Evangélikus Lelkészegyesület el-
nöke volt 1933-ig, attól kezdve tiszteletbeli elnöke. 1895-tıl 1900-ig szerkesztette az 
Evangélikus Családi lapot. Több mint 30 dolgozata, tanulmánya jelent meg. Mind az 
Ágostai Hitvallást, mind Luther 95 tételét lefordította latinból magyarra. 

Nyíregyházán 1904-ben a virágvasárnap és nagypénteken használt Passiót írta meg, 
amelyet 1934-ig hat alkalommal adtak ki. Amikor Nyíregyházán a Dunántúli Énekes-
könyv használata lett általános, a hívek ragaszkodtak a Tranoscius énekeihez. Paulik János 
válogatásában a Dunántúli Énekeskönyv 600-on felüli énekei képezték a nyíregyházi tol-
dalékot. Bevezették a népies magyar istentiszteleteket, ahol a pap fehér albában és magyar 
nyelven szolgált.1910-ben kifestették a templomot, új orgonát, és új padokat szereltek be. 
1922-ben pótolták a háborúban elvitt harangokat, a templom homlokzatára harangjátékot 
szereltek fel. Emlékezzünk egykori igazgató lelkészünkre. 

Dr. Reményi Mihály 
 

�Olvasói levél  

RENDHAGYÓ ÁDVENTI TEAHÁZ 
 

Több mint egy éve már, hogy a hónap 3. szombat estéjén a gyülekezeti teremben zenés 
teaházba várják a szervezık a fiatalokat és idısebbeket egyaránt, ahol tea és sütemény fo-
gyasztása közben ismerkedésre, beszélgetésre nyílik lehetıség. 

Az elıadók az ország különbözı területérıl meghívott Jézust dicsıítı énekkel, hangsze-
res zenével szolgálnak, általában a könnyő mőfajt képviselve. 

A decemberi alkalom azért volt más, mint az eddigiek, mert a kialakult szokástól eltérı-
en nem vendégek, hanem gyülekezetünk tagjaiból (fiatalokból és kevésbé fiatalokból) ala-
kult alkalmi kamarazenekarok ill. egyéni elıadók tették színessé, hangulatossá az estét. 
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A mintegy hetven résztvevı körében nagy sikert arattak az elıadott zeneszámok és az 
meg külön is örömöt jelentett, hogy sok tehetséges fiatalt hallhattunk. Személy szerint 
mély benyomást tett rám Torzsa Tamás (gitár) nagycserkeszi, és Zsarnai Krisztián (billen-
tyő) helyi lelkész együttes zenei szolgálata is. Rövid idı alatt megtanultuk és együtt éne-
keltük a lelkészekkel a Jézust dicsıítı énekeket. 

Ady Endre Karácsony c. versét Márk Borbála adta elı mély átéléssel. 
Szeretnék köszönetet mondani a teaház szervezıinek és mindazoknak, akiknek segítsé-

ge nélkül nem jöhetne létre ez a programsorozat. Egyben bíztatok is mindenkit, hogy láto-
gassák ezeket az alkalmakat. Március 21-én Lázár Attila lesz a vendégünk. 

-gy-j- 
 

HÍREK AZ EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉLETÉB İL 
 
- Iskolánk életében nagyon fontos szerepet tölt be a december hónap. Ez a hónap amikor 

a legtöbb szeretetet kapjuk és adjuk egymásnak. 
Köszönetet szeretnénk mondani iskolánk fenntartójának, a gyülekezet tagjainak, akik a 
lelki támasz mellett anyagilag is támogatták iskolánkat. 
Külön szeretnénk megköszönni azt az anyagi támogatást, amit rászoruló diákjaink kap-
tak a gyülekezet tagjaitól. 

- Több karácsonyi rendezvényen szolgáltak tanulóink és pedagógusaink. A Széna téri 
Kistemplomban, az Emmausban, a Nagytemplomban. 

- Köszönjük a Kaláka együttes karácsonyi vendégszereplését. 
- Sikeresen rendeztük meg ismét a karácsonyi bazárt, amelynek bevételeibıl iskolánk te-

hetséges tanulóinak versenyeken való részvételét támogatjuk. 
- A 8. osztályos tanulók pályaválasztásának segítése mellett, kiemelt feladatunknak te-

kintjük a leendı elsı osztályosok beiskolázásának elıkészítését. 
Nyílt tanítási napon láttuk vendégül a szülıket, gyerekeket, óvónıket. 
Hagyomány már iskolánkban, hogy az óvodások számára „Iskolára hangoló” címmel já-
tékos képességfejlesztı foglalkozásokat tartunk. Nyitott szívvel, és nagy szeretettel vá-
runk iskolánkba minden gyermeket. 

 
Bízunk abban, hogy lelkiismeretes, odaadó munkánknak az lesz az eredménye, hogy a 
gyülekezetbıl minél többen fogják választani, illetve ajánlani iskolánkat gyermekeiknek, 
unokáiknak, ismerıseiknek.  

Balogh Józsefné 
igazgató helyettes 

 

� KÖNYVBEMUTATÓ 
 

A Magyarországi Evangélikus Egyház Északi Egyházkerületének Püspöki Hivatala, 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, a Nyíregyházi Fıiskola Pedagó-
gusképzı Kara és a Magyar Pedagógiai Társaság Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tago-
zata rendezésében 2009. február 19-én bemutatták az EVANGÉLIKUS TANÍTÓK, IS-
KOLÁK, TANÍTÓKÉPZÉS NYÍREGYHÁZÁN A XIX. SZÁZADBAN címő neveléstör-
téneti tanulmánykötetet. A színvonalas könyvet nyolc szerzı munkáiból szerkesztette 
Csoma József 
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ANYAKÖNYVI HÍREK 

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

Fabók Hanna, Bogár Imre Alex, Marics Milán, Makula Jázmin, Magyar Milán, 
Makács Bálint, Hibján Ádám, Krajcsovics Dorina, Minya Bence Tibor, Dunai 
Kristóf, Balog Martin, Keczkó Roland István, Huszti Lilla Natasa, Vida Bence, 
Kósa Dominik Szabolcs, Kurucz Panna, Kurucz Kleopátra, Zsarnai Anna Olívia 
Felnıtt: Katrinyák Ágnes 

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

Tamás Miklósné Kazár Julianna (76), Kósa János (71), Povazsanyecz Andrásné 
Csernyik Erzsébet (86), Vincze Lajosné Máté Zsuzsanna (86), Kecskeméti 
Lászlóné Laczkovszky Magdolna (80), Bencsik János (85), Greksza Jánosné 
Schubert Erzsébet Julianna (80), Gabulya József (71), Timkó Jánosné Srankó 
Mária (91), Garai Pálné Fedorcza Julianna (52), Bencsik József (38), Varga 
László (74), Gyöngyi Béla (52), Kamenszki Lászlóné Horváth Julianna (72), 
Földesi András (80), Bilák Istvánné Hrivnyák Ilona (71), Erdei Józsefné Petró 
Erika (50), Vatamány Béláné Gyöngyi Julianna (84), Madari Istvánné Soltész 
Jolán (85), Szmolár János (88), Butenkov Istvánné Bodák Erzsébet (88), Bodán 
Lászlóné Tomasovszki Katalin (56), Tóth István (66), Berecz József (75), Ta-
kács Ferencné Gyurján Julianna (83), Szigetvári Gyuláné Nádai Klára (86), Tót-
falusi Barnabásné Morauszky Erzsébet (78), Talmácsi Attila (67), Bodnár 
Illésné Sztankó Zsuzsanna (84), Kornyitás János (60), Kiss István (90). 

Közreadta: Horváth Csabáné 

 
 
Eltemettük Baraksó János testvérünket, aki 1990-1996-ig a Hajdú-Szabolcsi Evangélikus 
Egyházmegye felügyelıje volt. 

Elhunyt testvérünk 1926. 07. 12-én született Nyíregyházán. 1952. 09. 06-án kötött há-
zasságot Mráz Juliannával. Feleségével együtt élı hitő, imádkozó emberek voltak. Szeret-
ték egyházunkat, sokféle módon szolgáltak közöttünk. 

Életük nagy keresztje egyetlen fiúk 19 éves korában történt halála volt. Isten akaratá-
ban megnyugodva hordozták életük ezen keresztjét. 

Baraksó János bölcs, gondolkodó ember volt, munkáját, kereskedı szakmáját magas 
színvonalon végezte. A Nyírfa Áruház igazgatóhelyetteseként ment nyugdíjba. Irányító és 
a gazdálkodásban szerzett tapasztalataival presbiterként a gyülekezetben és az egyházme-
gyében is áldására volt a közösségnek. 

Földi vándorútját 2009. 01. 08-án fejezte be. Isten iránti hálával ırizzük emlékét. 
 
Az egyházközség tagjai osztoznak dr. Kovács László Attila lelkészünk gyászában, aki a 
közelmúltban veszítette el édesapját. 
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CSENDES EGYÜTTLÉT VOLT A DEÁK TÉRI  
EVANGÉLIKUS TEMPLOMBAN MÁRCIUS 3-ÁN 

 
(Kivonat a Magyarországi Evangélikus Egyház  

elnöksége és püspöki tanácsa által kiadott körlevélbıl) 
 

,,Ne gyızzön le téged a rossz, hanem te gyızd le a rosszat a jóval!”- írja Pál apostol a 
Római levélben (Rm 12, 21). Az apostol nem volt naiv ember, afféle jámbor, nem e világ-
ra való lélek. Ismerte az ember esendıségét, a mindennapi együttélés szabályainak jelentı-
ségét, a világi hatalom s az általa ırzendı rend fontosságát - és mindenekelıtt a hit erejét. 

 
Az utóbbi idıben egyre több aggasztó társadalmi jelenségnek, mindenkit felrázó tragé-

diának lehetünk elszenvedıi, tanúi Magyarországon. Nagycsécs, Kiskunlacháza, Veszp-
rém, Tatárszentgyörgy csak a legismertebb tragédiák helyszínei, az erıszak, az agresszivi-
tás elterjedésének azonban mindannyian tanúi lehetünk. Azért, hogy az emberek közötti 
viszonyok ennyire megromlottak, hogy a bizalmatlanság egyre jobban elharapódzik, hogy 
egyre több negatív népegészségügyi, társadalmi jelenség üti fel a fejét, felelısség terheli az 
ország irányítóit. A helyzet súlyossága azonban túlmegy a politikai felelısség határain, 
minden a saját és szerettei életéért, környezetéért felelısséget érzı embert elgondolkodás-
ra, cselekvésre kell késztessen. 

A Magyarországi Evangélikus Egyház csendes együttlétre hív mindenkit, aki elborzad-
va látja, hogy hazánkban milyen mértékben szaporodtak el az erıszakos cselekmények, 
aki függetlenül azok bırszínétıl, állampolgárságától, szociális helyzetétıl gyászolja az 
elmúlt hónapok gyalázatos gyilkosságainak áldozatait, aki nem érti, hogy az államhatalom 
miért gyengült meg annyira, hogy az elszomorító esetekkel kapcsolatban a válaszok he-
lyett csak újabb és újabb kérdések merülnek fel, aki fontosnak tartja, hogy önmaga, gyer-
mekei, unokái olyan környezetben éljenek, ahol az együttélés szabályait betartják és betar-
tatják. 

Ne térjünk napirendre a szinte már naponta érkezı sokkoló hírek láttán, ne törıdjünk 
bele országunk helyzetének folyamatos romlásába, érezzük át együtt közös felelısségün-
ket, s mondjuk Pál apostollal: Te gyızd le a rosszat a jóval! 

 
 

MÁRCIUSI EL İZETES 
 
Március 21-én, szombaton 17 órakor a gyülekezeti terembe, Keresztyén teaházba, gitár 

estre várjuk az érdeklıdıket. Vendégünk Lázár Attila lesz. 
Március 22-én, vasárnap reggel 8 órakor a gyülekezeti teremben, és 10 órakor a Nagy-

templomban Asztalos Richárd teológus szolgál. Az offertóriumot a lelkész-
képzés céljaira továbbítjuk. 

Március 25-e a Nagytemplom alapkıletételének 225. évfordulója. 
Március 29-én áttérünk a nyári idıszámításra. E naptól kezdve az esti alkalmak a Nagy-

templomban és a gyülekezeti teremben –kedd kivételével – 18 órakor kez-
dıdnek. 

Virágvasárnaptól – azaz április 5-étıl – a vasárnap reggel 8 órakor kezdıdı istentisztelete-
ket újból a Nagytemplomban tartjuk. 
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ÁPRILISI EL İZETES 

 
Április 5-én, Virágvasárnap 16 órától a gyermekek húsvéti mősorát láthatják a gyülekezet 

tagjai az Evangélikus Általános Iskola dísztermében. 
Április 6-8–áig, hétfıtıl – szerdáig esténként 18 órától a gyülekezeti teremben nagyheti 

sorozatot tartunk. Nagycsütörtökön az esti istentisztelet a Nagytemplomban 
lesz megtartva úrvacsoraosztással. 

Április 10-e NAGYPÉNTEK ÜNNEPE. Az istentiszteletek a vasárnapi rend szerint lesz-
nek megtartva. 18 órakor a Nagytemplomban a teológus hallgatók elıadásá-
ban a Passiót láthatjuk. 

 
ISTENTISZTELETEK HÚSVÉTKOR 

 
 

Köszönetet mondunk a Hírmondóra szánt adományokért!  
A gyülekezeti újság önkéntes munkával készül, de a nyomdai költség így is 
jelent ısen megterheli az egyházközség kiadását, ezért a ki advány megjele-
nésének támogatására adományt köszönettel fogad az egyházközség. 
 
Köszönettel vesszük észrevételeiket, javaslataikat, közlésre szánt írásaikat, amelyeket 
vagy a Lelkészi Hivatalba, vagy az alább feltüntetett e-mail címre legyenek szívesek eljut-
tatni. 

A Hírmondó legközelebbi számának tervezett megjelenési idıpontja: 2009. Húsvét 
Lapzárta: 2009.március 25. 

A Nyíregyházi Evangélikus Lelkészi Hivatal címe: Luther tér 14. Tel: 508-770 Fax: 508-777 
Hivatalos órák: munkanapokon 9-17 óráig. 

Gyülekezetünk honlapja: http://nyiregyhaza.lutheran.hu 
 
 

Szerkesztıbizottság: 
Demcsákné Balczó Ildikó, Dr. Loós Tibor, 

Pelles Ferencné, Závodny Éva. 
E-mail: nyiregyhazi.hirmondo@lutheran.hu 

Kiadja a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség, 
belsı használatra, ingyenes terjesztésben. 

Megjelenik kéthavonként. 
Készült: Jedlik Kiadó nyomdájában 700 pld.-ban. 

Április 12-én – vasárnap 
a Nagytemplomban: 

 
  7oo úrvacsorás istentisztelet 
  8oo istentisztelet úrvacsorával 
10oo istentisztelet úrvacsorával 
18oo zenés áhítat 

Április 13-án, hétfın 
 
 
  800 istentisztelet úrvacsorával a Nagytemplomban 
1000 istentisztelet úrvacsorával a Nagytemplomban 
1800 istentisztelet a gyülekezeti teremben 
 


