
 
 

 
Nagypénteken az egész kis tanítványi seregre rászakadt a 

hitetlen kétségbeesés reménytelen sötétsége; Jézus halott! 
Nekik már csak halott Jézusuk van! Jézus feltámadását sen-
ki nem várja, nem is reméli. Milyen mély az ember hitetlen-
sége! Jézus elıre elmondta, szenvedés és kínhalál vár rá, de 
harmadnap feltámad. Mégsem várják húsvét hajnalán pál-
maágakkal, amikor kilép az Úr a halál fogságából, az asz-
szonyok is csak a halott Jézus iránti végtisztességük miatt 
indulnak útra. 

Vajon ma nem ugyanez a helyzet? A vallásos keresztyének nagy részének halott 
Jézusa van. Megismeri Jézus történetét, sok-sok embernek megtetszik Jézus tanítása, 
emberszeretete, egész lénye, de hihetetlennek tartják, hogy ez a „nagy ember” feltá-
madhatott volna. Tehát egy szimpatikus vallásalapítót tisztelnek, misztikus érzések-
kel, még meg is siratják nagypénteken, de azon a ponton megtorpan a hitük: valóban 
feltámadott volna? 
Halott, vagy élı Krisztusod van? 

Húsvéti ünneplésed csupán tiszteleted néhány szál virágát hozza el Jézus emléke-
zetére? És úgy rovod le kegyeletedet, mint a szentek, vagy nemzeti nagyjaink elıtt? 
Bizony sokan így ünneplik húsvétot, mint ez a három asszony is. Olyan sokszor ta-
pasztalom, hogy a mai asszonyok is viszik Jézushoz vallásos tiszteletük illatos kene-
tét, hagyományukból, gyermekkoruk vallásos emlékeibıl merítenek, hogy mint ked-
ves és szép szokást, megünnepeljék a Jézus ünnepeket. 

Viszont Isten meglátja némelyek szívében a Jézus iránt érzet szeretetet, és ezért 
kegyelembıl hitre juttatja ıket. Istennek jobban tetszik ez a hőséges szeretet, mint az 
otthon bujkáló férfiak közönye, akik már a Jézus – kérdésben napirendre tértek. Mi-
lyen könnyedén hittek emberek a hangoskodó tagadóknak, milyen sokan és könnyen 
leírták İt.  

Ezek a Jeruzsálemi asszonyok viszik a balzsamot, és mennek húsvét reggel a ha-
lott Jézushoz, de az Élı Jézussal találkoznak. Azóta is sokszor történt meg ez a cso-
da, így nık és férfiak mennek a templomba egy halott Krisztust ünnepelni, és egy 
feltámadott Krisztussal térnek haza a szívükben. 

XVIII. évf. 3-4. szám 
2009. március-április 

„Mit keresitek a holtak között az Élıt?” 
Lk. 24,5 
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Lehet, hogy szereted Jézust, de nem vagy képes felfogni és elhinni, hogy İ él, és 
az Atya jobbján van. Krisztus-hiteden ott hever a mázsás kı, a hitetlenség hatalmas 
köve, amely bezárja Jézust a holtak birodalmába. 

A jeruzsálemi asszonyok felnéztek és látták, hogy a kı el van hengerítve. Nézz fel 
Jézusra és egyszer csak azt veszed észre, hogy szíved hitetlenségének hatalmas köve 
elhengeríttetett és szabad az út a feltámadott Jézushoz. Amint húsvét hajnalán sem 
emberi erı hengerítette el a követ, úgy ma is szívünk hitetlenségének halottat ırzı 
kövét, csakis Isten ereje, a Szentlélek által megelevenedett isteni Szó, az Ige tudja 
elhengeríteni. Akkor felkél a húsvét hajnal dicsıséges fénye, amely bevilágítja hitet-
len szívünk sötétségét az Élet világosságával. 

Ittzés István 
 
 

Túrmezei Erzsébet 
ELINDULNI A KERESZT ALÓL 

 
 
 
 

 
A NAGYTEMPLOMÉRT! 

 
A Nyíregyházát alapító ısök minden áldozatot vállalva, Isten dicsıségére megépítették 

evangélikus Nagytemplomunkat. Mi hitben és létszámban megfogyatkozott méltatlan utó-
dok, a szükséges fenntartási munkákon kívül nem vagyunk képesek a mai hitélet áhítatát 
ébresztı és a templom mőemlék értékét megırzı belsı korszerősítés költségeinek össze-
győjtésére. 

Ezért keresztyén elkötelezettségünk és felelısségünk tudatában fordulunk a város, sıt az 
egész ország valamennyi evangélikusához, kötıdjenek is bármilyen származási, rokoni, 
vagy érzelmi alapon Nyíregyházához, annak neves tirpák múltjához. 

Boldog titok: a Golgotán 
kezdhetek el minden napot, 
megköszönve a meghálálhatatlan, 
csodálatos áldozatot…  
s akkor csupa fény lesz a reggelem, 
minden úton ez a fény jár velem. 
 

Hisz bőnteher és gondteher 
lehull és ottmarad 
a szabadulást hirdetı 
krisztuskereszt alatt! 
Szabad szívvel, kézzel indulhatok 
ha várnak rám az új feladatok. 
 

Biztatóbb, szebb és boldogabb  
új reggel lehet-e: 
elindulni mint Isten  
megváltott gyermeke, 
kinek szíve szeretetrıl dalol, 
a Golgotáról, a kereszt alól. 

 
Áldott húsvéti ünnepet kívánunk a gyülekezet minden tagjának! 
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Kérjük, hogy társadalmunk nehéz lelki, szellemi és gazdasági helyzetének ellenére – 
annak kedvezı megváltoztatása érdekében – támogassák a „Nyíregyházi Evangélikus 
Nagytemplomért” Alapítványt! Mivel csak egy széleskörő adakozással tudjuk a hazai és 
európai pályázatok elnyeréséhez szükséges feltételeket teljesíteni, így a felújítást elkezde-
ni. (A Lelkészi Hivatalba való befizetéseket, a presbitérium jóváhagyásával, 5-10-20 ezer 
Ft. címlető „Luther rózsa emléklappal” utólag fogjuk megköszönni.) 

Hisszük és valljuk, hogy gyülekezetünknek elsısorban lelki megújulásra van szüksége. 
Ha ezt kegyelembıl megéljük, sikerül majd merész tervünket is összefogással megvalósí-
tani. Akkor az ország egyik legértékesebb temploma, szépségével – ıseink hitéletével, az 
evangélikusok gyümölcsözı és meghatározó szerepét fogja szolgálni. 

„A Nyíregyházi Evangélikus Nagytemplomért Alapítvány” 
Nyíregyháza, Luther tér 14. 

 
 
 

„Közeledtél, mikor kiáltottam hozzád, így szóltál: Ne félj!” 
(JSir. 3,57) 

BESZÁMOLÓ A NYÍREGYHÁZI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG  
PRESBITÉRIUMÁNAK ÉS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK  

2009. március 13-i ÜLÉSÉRİL 
 

Az elmúlt év költségvetésének értékelése és a tárgyévi költségvetési elıirányzat 
megvitatása minden évben kiemelt fontosságú az egyházközség életében. Ezen a pénteki 
napon megtartott ülés maratoni hosszúságúra sikeredett, az Evangélikus Általános Iskola 
közoktatási programja és az evangélikus óvoda alapítása kérdéseinek tárgyalása miatt. 
Az ülés Zsarnai Krisztián beosztott lelkész igei szolgálatával kezdıdött.  

Az elsı napirendi pont a 2008. év zárszámadása volt, melyet Veres Jánosné gazda-
sági vezetı mutatott be a jelenlévıknek, melyet írott formában, elızıleg már minden érin-
tett kézhez kapott. Tájékoztatásul elmondta, hogy az egyházfenntartói járulék 15%-al, a 
perselypénz 19%-al, a céladományok 43%-al maradtak el 2008. évben az elıirányzott ér-
téktıl, emiatt a tavalyi évben nagyarányú bevételkiesésnek lehettünk tanúi. 
Garai András a számvevıszék elnöke ismertette az elıterjesztett zárszámadás vizsgálatáról 
készített jelentést, melynek megállapítása szerint a zárszámadás számszakilag és tartalmi-
lag is helyes és megalapozott, ezért azt teljes körő elfogadásra ajánlotta.  
Veczán Zoltán felügyelı örömét fejezte ki, hogy az egyházközség gazdálkodása javult, 
annak ellenére, hogy bevételei folyamatosan csökkenı tendenciát mutatnak. 
Sallai Gábor másodfelügyelı fontosnak tartotta azt az elırelépést, hogy a bevételek és a 
kiadások körzetekre lebontva kerültek kimutatásra, így lehetıség adódik az egyes körzetek 
gazdálkodásának megtekintésére, amibıl kiderülhetett például, hogy az energiával takaré-
kosabban gazdálkodtak a körzetek, mint a megelızı években. Tudomásul kell venni azt, 
hogy ezekkel az eszközökkel még takarékosabban kell bánni a jövıben. 
Veczán Zoltán sikerként könyvelte el, hogy a beosztott lelkész és családja részére felújított 
ingatlant sikerült egy hosszú távra lakható parókiává átalakítani. Megköszönte azoknak a 
munkáját, akik ebben résztvettek. 
• A Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség Presbitériuma 1/2009. (III.13.) 

NYEEKPR. határozata: A Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség 2008. évi zár-
számadását a presbitérium elfogadta. 
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A második napirendi pontban Sallai Gábor másodfelügyelı javasolta az alkalmazot-

ti bérek emelését, elırebocsátva azt, hogy a „béremelés” kifejezés jelen esetben nem 
helytálló, mert több mint három év óta alkalmazottainknak nem változott a bére, így javas-
lata, -mely a 2009. évi költségelıirányzatba beépítésre került-, csak a lemaradást hivatott 
ellensúlyozni. 
Ehhez kapcsolódott Kósa János felvetése, aki felhívta a presbitérium figyelmét arra, hogy 
a hitoktatók már hat éve nem kaptak béremelést. Veres Jánosné válaszában elmondta, 
hogy a következı években sor kerülhet a hitoktatók bérének emelésére is, de ezt csak a 
gyülekezet saját erejébıl teheti meg, mert az Országos Egyháztól erre külön támogatást 
nem kapunk. 

A harmadik napirendi pontban Veres Jánosné elıterjesztette a 2009. évi költségelı-
irányzatot amelyet írott formában, elızıleg már minden érintett kézhez kapott. 
A 2009. évi költségvetés elıirányzata „Javítás karbantartás, tatarozás” címszó alatt új téte-
lekkel gyarapodott: a Széna-téri Kistemplom felújítására (külsı tatarozás), a borbányai 
templom környezetének rendezésére (parkosítás) meghatározott keretösszegekkel. 
Garai András a számvevıszék vizsgálata alapján az elıterjesztett költségvetést számszaki-
lag és tartalmilag is helyesnek, megalapozottnak ítélte, ezért a presbitérium részére is tel-
jeskörő elfogadásra ajánlotta. 
• A Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség Presbitériuma 2/a/2009. (III.13.) 

NYEEKPR. határozata: Hivatali dolgozók részére 2009. 01. 01-tıl a presbitérium 2 
tartózkodás mellett a béremelést elfogadta. 

• A Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség Presbitériuma 2/b/2009. (III.13.) 
NYEEKPR. határozata: A Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség 2009. évi költ-
ségelıirányzatot a presbitérium 2 tartózkodás mellett elfogadta. 

A negyedik napirendi pontban Bucsi Katalin - mint az oktatási intézmény gazdasági 
vezetıje -, az Evangélikus Általános Iskola 2008. évi zárszámadását terjesztette elı, me-
lyet Garai András a számvevıszék jelentése és a helyszíni ellenırzés alapján minden vizs-
gálati szempontot figyelembe véve, egyhangúlag és egyetértıleg elfogadta, és azt a presbi-
térium részére is teljes körő elfogadásra ajánlotta. 
• A Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség Presbitériuma 3/2009. (III.13.) 

NYEEKPR. határozata: A Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség az Evangélikus 
Általános Iskola 2008. évi zárszámadását a presbitérium egyhangúlag elfogadta. 

Kósa János kérdésére, hogy a 2009/2010-es beiskolázások száma hogyan változik az elızı 
évihez képest, Kocsisné Sárossy Emıke elmondta: mindenféleképpen növekedésre számí-
tanak, reménység szerint 2 elsı osztályt tudnak majd indítani. Az iskola igazgatója ezúton 
is kérte az itt lévıkön kívül az egyházközségi tagokat és az iskoláért imádkozókat, hogy 
minél nagyobb körben hirdessék az Evangélikus Általános Iskola jó hírét, hogy a szülık 
ide hozzák a gyermekeket, és ezzel biztosítsák az iskola mőködését. 
Sallai Gábor arra kérte a testvéreket, hogy lehetıség szerint vegyenek részt azokon az al-
kalmakon, melyeket az Evangélikus Általános Iskola meghirdet. Nagyon jó lenne, ha mi-
nél több presbiter, képviselı-testületi tag jelenne meg az iskolai rendezvényeken, hiszen a 
pedagógusok és a gyerekek is odafigyelnek arra, hogy az egyházközség mennyire viseli 
szívén az iskola életét. 
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Az ötödik napirendi pontban Bucsi Katalin elıterjesztette az Evangélikus Általános 
Iskola 2009. évi költségelıirányzatát. Garai András a számvevıszék jelentése alapján az 
Evangélikus Általános Iskola 2009. évi költségelıirányzatát számszakilag és tartalmilag is 
helyesnek, megalapozottnak ítélte, és a presbitérium részére is a teljes körő elfogadásra 
ajánlotta. 
• A Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség Presbitériuma 4/2009. (III.13.) 

NYEEKPR. határozata: A Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség az Evangélikus 
Általános Iskola 2009. évi költségelıirányzatát a presbitérium egyhangúlag elfogadta. 

A hatodik-hetedik napirendi pontban Kocsisné Sárossy Emıke iskolaigazgató a 
Nyíregyházi Evangélikus Általános Iskola közoktatási intézményi esélyegyenlıségi prog-
ramját mutatta be és terjesztette elı elfogadásra. 
• A Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség Presbitériuma 5/2009. (III.13.) 

NYEEKPR. határozata: A Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség az Evangélikus 
Általános Iskola közoktatási intézményi esélyegyenlıségi programját egyhangúlag el-
fogadta. 

A nyolcadik napirendi pontot, mely a régóta vajúdó óvoda kérdésével foglalkozik, a 
betegsége miatt távollévı Sztankó Gyöngyi esperes, igazgató lelkész helyett Veczán Zol-
tán egyházközségi felügyelı terjesztette elı. Ismertette az elızményeket, melyek röviden a 
következı pontokban foglalhatók össze: 

• az óvoda alapításának szándéka, 
• a bajor egyház által felajánlott anyagi hozzájárulás, 
• az óvoda helyének lehetséges helyének kiválasztása az alábbi lehetıségek közül: 

a Béla utcai ingatlan, a mandabokori meglévı óvoda, az Evangélikus Általános 
Iskola, a Luther-tér 16. és a Luther-tér 14. szám alatti ingatlanok, 

• a presbitérium által elfogadott szándéknyilatkozat, 
• a Polgármesteri Hivatallal történt egyeztetések. 

Az óvoda alapítási szándékával a jelenlévık egyetértettek, de a megvalósítását illetıen je-
lentıs nézetkülönbségek alakultak ki. Kiderült, hogy az ingatlanok közül jelenleg csak a 
Luther-tér 14. szám alatti ingatlanon történı megvalósításnak van esélye. A rendkívül 
hosszúra nyúló, de tartalmas vita lezárásaként a következıkben körvonalazódott egyetér-
tés: 
a presbitérium és képviselı-testület megbízza a gyülekezet vezetését az óvoda alapításá-
val, a következı feltételek teljesülése esetén: 

• a gyülekezet gazdasági irodájának és a könyvtárnak a megfelelı elhelyezése, 
• az óvoda mőködtetésére vonatkozó ÁNTSZ engedély, 
• az elfogadott költségvetés betartása. 

Veczán Zoltán egyházközségi felügyelı azt javasolta, hogy a képviselı-testület, és a pres-
bitérium hatalmazza fel az elnökséget arra, hogy amennyiben a Lelkészi Hivatal területén 
az ÁNTSZ engedélyével kialakítható a tervezett óvoda, akkor fogjuk beadni az alapítására 
vonatkozó kérelmet. 
Ezek után a presbitérium és képviselı-testület szavazással határozott az alábbiakról:  
A Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség Presbitériuma, mint a Nyíregyházi Evangélikus 
Általános Iskola fenntartója, az általános iskolai feladatok mellett, óvodai neveléssel bıvíti 
az intézményi feladatellátást, amellyel az többcélú, közös igazgatású közoktatási intéz-
ménnyé válik. 
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• A Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség Presbitériuma 6/2009. (III.13.) 
NYEEKPR. határozata: A Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség Presbitériuma, 
mint a Nyíregyházi Evangélikus Általános Iskola fenntartója, 6 tartózkodás és 2 ellen-
szavazat mellett elfogadta, hogy az általános iskolai nevelési-oktatási feladatok mel-
lett, óvodai neveléssel bıvíti az intézményi feladatellátást, amellyel az többcélú, közös 
igazgatású közoktatási intézménnyé válik. Az új intézmény neve: Nyíregyházi Evan-
gélikus Általános Iskola és Óvoda. 

A „maratoni”, csaknem négy órás ülés imádsággal és énekkel zárult. 
 Sallai Gábor 
 másodfelügyelı 

 
 
 
 

HITTANVERSENY AZ EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN 
 

„Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék! Aki hisz énbennem, ahogy az írás 
mondta, annak belsejébıl élı víz folyamai ömlenek.” Jn 7  , 37b -38 

 

Isten iránti hálával tekintünk vissza 2009. március 21-ére. Ezen a napon a Nyíregyházi 
Evangélikus Általános Iskola másodszor adott otthont a XVIII. Országos Evangélikus Hit-
tanverseny megyei/területi (iskolák közötti) fordulójának. 

Nagy megtiszteltetés iskolánk vezetısége, nevelıtestülete és diákjai számára, hiszen 
azt is jelenti ez, hogy az elmúlt évben megrendezett területi hittanverseny után a résztve-
vık iskolánk jó hírét költötték, az Országos Egyház Szakosztályán pedig a szervezık biza-
lommal tekintettek idén is ránk. Csak remélni tudjuk, hogy a szervezés és a verseny napján 
uralkodó jó hangulat alapján az idei résztvevık jó hírünket tovább gazdagítják. Öt iskolá-
ból közel 70 diák és 20 nevelı vett részt ezen a megmérettetésen. 

Örömmel állítom, hogy a verseny szempontjából nem találtattunk könnyőnek, hiszen 
minden iskola mindenik csapata nagyon szépen teljesített. Az Orosházi Evangélikus Álta-
lános Iskola és Gimnázium, a Szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola, a Nyír-
egyházi Kossuth Lajos Gimnázium, a Nyíregyházi Jókai Mór Református Általános Isko-
la, valamint a Nyíregyházi Evangélikus Általános Iskola növendékei, négy korcsoportban 
(1-2., 3-4., 5-6., 7-8.) a kijelölt bibliai történetek, igehelyek aprólékos ismeretérıl tettek 
tanúbizonyságot. Az idei hittanverseny témája: vizek a Bibliában. A téma felöleli a terem-
téstörténettıl az Apostolok Cselekedeteirıl szóló könyvben található, vízhez valamilyen 
módon kapcsolódó, kapcsolható történeteket. Igazán nehéz dolguk a 7-8.-os korcsoportnak 
és hittantanáraiknak lehetett, hiszen nekik valamennyi kijelölt bibliai helyet jól kellett is-
merniük ahhoz, hogy a versenyen minél magasabb pontszámot érhessenek el. 

Ebben a korcsoportban, a területi forduló versenyén az orosházi csapat bizonyult a leg-
jobbnak és alig három ponttal utasították maguk mögé a nyíregyházi „Jókai Mór” reformá-
tus iskola diákjait. Mindkét csapat készülhet a 2009. április 25-én sorra kerülı országos 
megmérettetésre, amelynek a budapesti Evangélikus Hittudományi Egyetem ad majd ott-
hont. Az 5-6.-os korcsoportban iskolánk tanulói érték el az I. helyezést, két ponttal meg-
elızték a Kossuth Lajos Gimnázium diákjait. Mindkét csapat továbbjutott az országos ver-
senyre. A 3-4.-es korcsoportból szintén iskolánk diákjai lettek az I. helyezettek és ıket kö-
vette az orosházi diákok csapata két pont eltéréssel.  
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İk is készülhetnek az április végi megmérettetésre. A legkisebbek is megtettek minden tı-
lük telhetıt a továbbjutás érdekében. Az 1-2. osztályosok korcsoportjában fej-fej mellett 
mérkızött és nyerte el az I. helyezést az orosházi ill. a szarvasi iskolák csapata.  
Ebben a korcsoportban II. helyezést értek el iskolánk diákjai mindössze 1 pont eltéréssel 
az I. helyezettektıl. Ebben a korcsoportban három csapat jutott tovább az országos ver-
senyre, a két I. helyezett és a II. helyezett. Nem továbbjutó, de dobogós, azaz III. helyezést 
ért el 7-8.-os korcsoportban a Kossuth Gimnázium csapata, 5-6.-os korcsoportban a Jókai 
Mór református iskola csapata, valamint 3-4. osztályos korcsoportban a szarvasi iskola di-
ákjai.  

A versenyben részt vett diákokat a következı iskolalelkészek ill. hittan tanárok készí-
tették fel: Kopf András, Horváth Anikó, Bozorády Zsuzsa, Kósa János, Pataky Zoltánné és 
Kovács Erzsébet. Valamennyi versenyzınek és hitoktatónak gratulálunk és további jó 
elımenetelért imádkozunk Istenünkhöz, mint akik tudatában vagyunk annak, hogy meg 
lehet nyerni – fejben – számtalan hittanversenyt, de az igazi gyıztesek azok, akik szívük-
ben érzik az Élet Vizének kiapadhatatlan forrását és elindultak a Jézus Krisztus által kije-
lölt úton. 

 

 
 
A szervezımunkában iskolánk nevelıtestületének tagjai mellett külön köszönet illeti 

Torzsa Tamás nagycserkeszi beosztott lelkészt, aki a Hajdú-Szabolcsi Evangélikus Egy-
házmegye Ifjúsági Referenseként oroszlánrészt vállalt magára. Köszönjük az Országos 
Egyház és a Hajdú-Szabolcsi Ev. Egyházmegye Esperesi Hivatalának az anyagi támoga-
tást, amely lehetıvé tette, hogy a verseny valamennyi résztvevıjét vendégül láthattuk isko-
lánk éttermében, valamint apró ajándékot is kaphatott mindenki. A lelkiekben és tapaszta-
latokban való gazdagodásért Istennek adunk hálát. Így készülünk az országos megmérette-
tésre. 

Kovács Erzsébet  
iskolalelkész 
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GYERMEKOLDAL 
 

Láttam az Urat! 
 

Kedves Gyerekek! A legjobban bizonyított csoda a Bibliában, Jézus Krisztus feltámadá-
sa. Ez nem egy mese, vagy mítosz, hanem történelmi tény! A húsvét nem a nyúl, vagy a 
tavasz ünnepe, hanem a halálból feltámadt Jézus Krisztusé! A hívı keresztyén embernek 
élı Megváltója, élı Ura van! 
Az evangéliumokon túl más írások is tanúskodnak Jézus feltámadásáról. Valószínőleg a 
lenti levélhez hasonló levelek is íródtak, abban idıben. Ez a levél csak egy elképzelés, de 
magdalai Mária – akibıl az Úr Jézus 7 ördögöt őzött ki – talán így számolhatott volna be 
egy barátnıjének, az akkori eseményekrıl, aminek ı maga is szemtanúja volt. 
 

Szeretett Lucillám! Láttam az Urat! A szívem még most is majd kiugrik a helyérıl, 
mikor errıl írok! Ó, ne gondold, hogy megbolondultam a fájdalomtól, melyet a kereszt lá-
bánál átéltem! Hanem e levél által szeretném Neked hírül adni, hogy él az Úr és megjelent 
nekem! Most pedig mindent leírok pontosan, ahogyan történt: 
A hét elsı napján, korán reggel, amikor még sötét volt, odamentem a sírhoz, és láttam, 
hogy a kı el van hengerítve a sírbolt elıl. Elfutottam Simon Péterhez és Jánoshoz, sírva 
mondtam nekik: „Elvitték az Urat a sírból, és nem tudjuk, hova tették!” Péter és János rög-
tön elmentek a sírhoz. Együtt futottak, de János gyorsabb volt, mint Péter, így elsınek ért 
oda. Benézett, de mégsem ment be. Ahogy Simon Péter odaért, azonnal bement, János kö-
vette ıt. Hogy mit láttak, vagy gondoltak nem tudom, mert ezek után szó nélkül hazamen-
tek. Én pedig a sírbolton kívül maradtam és sírtam. Könnyeim között néztem be a sírbolt-
ba, és láttam, hogy két angyal ül ott fehérben, ahová korábban Jézus testét helyeztük. Azok 
így szóltak hozzám: „Asszony, miért sírsz?” Én azt feleltem nekik: „Mert elvitték az én 
Uramat, és nem tudom, hova tették.” Majd hátrafordultam, és láttam, hogy ott áll valaki, 
de nem ismertem fel, hogy ki az. İ így szólt hozzám: „Asszony, miért sírsz? Kit keresel?” 
Én azt gondoltam, hogy a kertész az, ezért így szóltam hozzá: 
„Uram, ha te vitted el İt, mondd meg nekem, hova tetted, és 
én elhozom.” Ekkor nevemen szólított: „Mária!” Óriásit 
dobbant a szívem, mert felismertem az Urat. „Mester!” – 
mondtam és örömömben hozzáfutottam. Jézus ezt mondta 
nekem: „Menj az én testvéreimhez, és mondd meg nekik: 
Felmegyek az én Atyámhoz, és a ti Atyátokhoz, az én 
Istenemhez, és a ti Istenetekhez.” Futottam, ahogy a lábam 
bírt, és hírül adtam a tanítványoknak – és most Neked is 
szeretett Lucillám: „Láttam az Urat! Feltámadt, él!” – Mária. 

Simon Péter – aki ugyancsak találkozott a feltámadt Jézussal – így ír egyik levelében: 
„Mert nem kitalált meséket követve ismertettük meg veletek a mi Urunk Jézus Krisz-
tus hatalmát és megjelenését, hanem úgy, hogy szemtanúi voltunk isteni fenségének.” 
(2 Pt 1,16) 

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

 (Az oldalt szerkesztette: Hajagos-Tóth Katalin) 
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KERESZTYÉN DIPLOMÁCIA 

 

Az Önkéntes Diakóniai Év Programiroda sok szeretettel várja fiatal felnıttek je-
lentkezését hosszú távú önkéntes szolgálatra. Az ÖDE Programiroda egyik célja, 
hogy a fiatalokat vezesse és támogassa a krisztusi hitben és krisztusi cselekvésben.  
 

Ez a töprengés elsısorban azokhoz a hozzám hasonlóan nyughatatlan természető fia-
talokhoz szól, akik szívesen elkalandoznának egy tanévet külföldön. Hajrá! 

Számos oka lehet annak, hogy valaki szülıhazájától távol tölti életének egy bizonyos 
szakaszát, mely döntést mindig hosszantartó dilemma elız meg. Jogos a hezitálás, hiszen 
valljuk be, az ideiglenes külföldre költözés szinte minden tekintetben felborítja a jól meg-
szokott életrendünket: nem az anyanyelvünket beszéljük, nem a jól megszokott emberek-
kel, nem a jól megszokott szobánkban alszunk és nem a jól megszokott ételeket esszük, 
vagy éppen a pénzünk reálértéke vesz szokatlan fordulatot, amihez szintén hozzá kell 
szoknunk… Szóval keresheti az ember, hogy egyáltalán mi maradt ugyanaz? 

Fiatalként új ízeket érezni a szánkban (átvitt és konkrét értelemben is), valami újat lát-
ni, új kapcsolatokat létesíteni, új lendületet venni: ez szinte alapkövetelménnyé válik a már 
csak szimbolikus jelentıségő határokkal rendelkezı Európában. Úgy is fogalmazhatunk, 
hogy igen nagy divat lett a keresztbe-kasba járkálás, melynek lehetıségét Brüsszel tálcán 
kínál a fiataloknak. 

Több európai civil szervezet és uniós program is azt tőzte ki tevékenysége céljául, 
hogy az ifjakat (18-30 évesek) „lendületbe hozza”, és lehetıséget teremtsen számukra más 
nyelvek, más „szobák”, ételek-italok, életmódok, röviden kultúrák megismerésére. Az ön-
ként jelentkezıre a szociális szférában, fogyatékos otthonban, kórházban, gimnáziumban, 
ifjúsági szállóban vagy óvodában vállalt feladatok várnak: mindössze koszt és kvártélyért, 
némi zsebpénzért és a kulturális élményért cserébe. (A kezdeményezés az Erasmus felsı-
oktatási programéhoz hasonlítható, ahol viszont a tudományos ismeretek bıvítése a cél.) 

A szolidáris európai állampolgárrá nevelés tehát intézményesített keretek között fo-
lyik, mondhatni ipari méretekben, évente több tízezer fiatal bevonásával. 

Az önkéntes diakóniai szolgálat európai hálózata, melyet itthon az Önkéntes Diakóniai 
Év Programiroda képvisel, ennek a rendszernek a részeként van jelen a kijutási lehetısé-
gek listáján. Félig-meddig álruhában, ügyeskedve próbál egy saját, keresztyén színezető 
Európa-képet felmutatni, az önkénteseket toborzó szervezetek palettáján egyedüliként hir-
detve (vagy inkább csak pedzegetve…), hogy emberként nem csak Európában lehetünk 
egyek, s a szolidaritást nem az Emberi Jogok Hivatala, valamint a testvériséget nem a 
franciák találták fel. Nem mindegy ugyanis, milyen terminológiát használ az ember Isten-
re, szeretetre, vagy éppen a bőnre, mert a tılünk fejlettebb társadalmakban, ahol ugye kol-
bászból van a kerítés, és virágzik a vallási sokszínőség, ott könnyen kényelmetlen helyzet-
ben érezhetjük magunkat egy-egy nem eléggé semleges vallási kifejezés miatt… 
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Hogy mi marad ugyanaz? A jól megszokott szobámnak és az életrendemnek ugyan 
lıttek, az értékrendemet azonban senki sem veheti el tılem, még a „többistenhívı” gallok-
nál sem. 

Horváth-Hegyi Dénes 
önkéntes Villefranche-de-Rouergue (Franciaország) 

A külföldön végzett önkéntes munkával kapcsolatos kérdéseket a deshor@gmail.com 
email-címre várom! 
 

EGYÜTT TÖBB! 
 

„LED” Ifjúsági konferencia Kelenföldön 
 

Ezt a konferenciát a Szabad Evangéliumi Gyülekezet (SZEGY) ifjúsága szervezi – 
évenként –, protestáns ifjúsági csoportok részére. Az idei már az 5. alkalom volt. 

A konferencia nevében a LED szó arra utal, hogy mint a LED világító eszközök, ame-
lyeknek kicsi, de nagyon erıs és hosszantartó fényük van, úgy célunk nekünk is, hívı fia-
taloknak, visszatükrözni Isten világosságát. 

Március 7-én korán reggel indultunk Nyíregyházáról Budapestre. Az utazás nem volt 
izgalomtól mentes, de Isten átsegített minket a nehézségeken, így kezdés elıtt tíz perccel 
megérkeztünk a helyszínre. A napunk énekléssel kezdıdött, amit a SZEGY-ifi dicsıítı 
csoportja kísért. Az igemagyarázatot Lovas András református lelkésztıl hallhattuk az 
ApCsel 2. részének alapján. 

Többek között arról is beszélt, hogy hitünket és mindennapjaink eseményeit könnyeb-
ben élhetjük meg egy jó baráttal, társsal, és jó ifjúsági közösségben. Fontos, hogy Jézust 
jobban megismerjük, életünket Hozzá igazítsuk. Az is fontos, hogy az ország különbözı 
tájain élı fiatalok, épüljünk egymás hite által. 

A kiscsoportos játékok és beszélgetések is azt a célt szolgálták, hogy megismerjük 
egymást, megosszuk problémáinkat és örömeinket. 

Hálásak vagyunk Istennek ezért a napért. Bízunk abban, hogy jövıre is találkozhatunk. 
Lırincz Zsanett és Adámi Erzsébet nyíregyházi ifisek 

 
 

 

MEGHÍVÓMEGHÍVÓMEGHÍVÓMEGHÍVÓ    
 

HÚSVÉT 1. napján, vasárnap este 18 órakor 
a Nagytemplomba zenés áhítatra hívunk és 

várunk mindenkit! 
Közremőködik a gyülekezet énekkara. 

Vezényel: Dr. Kovács László Attila lelkész 
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HÍREK 

 
Alapkıletétel ünnepe 

 
Nagytemplomunk alapkıletétele 225 évvel ezelıtt 1784. március 25-én történt, mely-

rıl ünnepélyes keretek között a március 29-ei fıistentiszteleten emlékeztünk meg. 
A Nyíregyházára települt tirpákságnak 30 évet kellett várnia erre a csodálatos ese-

ményre. A vallási elfogultság miatt azelıtt sem templomépítésre, sem saját lelkész alkal-
mazására nem volt lehetısége az evangélikusoknak. A történelmi fordulatot II. József 
1781-es türelmi rendelete hozta, melyben engedélyezte a protestáns gyülekezetek szaba-
dabb vallásgyakorlatát. 

Alig két év alatt elkészült a merész terv, melyet a hatóságok is jóváhagytak. 
A szükséges pénz nem gazdag földesurak adományaiból, hanem a szegény földbérlı tirpá-
kok forintjaiból, bámulatos áldozatkészségébıl győlt össze. 

Honnan volt bennük ez a bátorság és szent merészség? Attól az Istentıl, Aki hatalmá-
nak sehol nincs határa, a benne bízóknak İ a kısziklája. 
Az alapkövet Schmál Sámuel, a templomépítı lelkész helyezte el, melynek okiratából való 
e fohász: „Mennyei Háromság, jövel, áldd meg vállalatunkat, Gondviselésed alatt folyjon 
a munka tovább.” 
Istenünk meghallgatta kérésüket és hihetetlen rövid idı – 31 hónap – alatt felépült ez a 
templom, mely szépségével, lenyőgözı méreteivel ma is csodálatra indít bennünket. 
A templom kapui minden vasárnap nyitva állnak. Hangzik benne az örömhír az értünk 
kínhalált szenvedett, de harmadnapra diadalmasan feltámadott Jézus Krisztusról. 
 

Felhívás 
 

Egyházközségünkben május 31-én, Pünkösd vasárnap lesz a konfirmáció. Erre az alka-
lomra szeretettel várjuk a 25, 50, 60 éve konfirmáltakat is hálaadásra, közös úrvacsoravé-
telre. 
Kérjük, hogy részvételi szándékukat a Lelkészi Hivatalban (személyesen, vagy Horváth 
Csabánénál az 508-770 telefonszámon), ill. körzeti lelkészüknél jelezni szíveskedjenek, 
hogy részletes információt kaphassanak az alkalomról és névre szóló emléklapot készít-
hessünk számukra.  
 
Május 21-én csütörtökön, MENNYBEMENETEL ÜNNEPÉN a Nagytemplomban a va-

sárnapi rend szerint lesz istentisztelet. 
Május 23-án, szombaton az Északi Egyházkerület missziói napja gyülekezetünkben lesz 

megtartva. Erre az alkalomra mindenkit szeretettel várnak a szervezık. 
Május 31. PÜNKÖSD ÜNNEPE. A nagytemplomba de. 10 órakor konfirmációi istentisz-

teletre várjuk a gyülekezet tagjait. 
Június 1-jén, PÜNKÖSD 2. ÜNNEPÉN de. 1000-órától 1600óráig csendesnap lesz Varga-

bokorban, az evangélikus imaházban. Az igei szolgálatot: Kiss Péter, az 
EKE alapítvány Kuratóriumának tagja, és Horváth Géza nagyvarsányi re-
formátus lelkész végzi. Szeretettel hívjuk a gyülekezet tagjait. 
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FELHÍVÁS 
 
 

Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy adójuk 1 %-ával támogassák az evangélikus 
egyházat és intézményeit. Nagyon fontos, hogy egyházunk és gyülekezetünk iránti 
felelıs döntést hozzunk, mert minden felajánlásra szükség van ahhoz, hogy mő-
ködhessenek intézményeink. 

 
A Magyarországi Evangélikus Egyház technikai száma: 0035 

 
A másik 1 % a következı alapítványainkra adható: 

A „Nyíregyházi Evangélikus Nagytemplomért” alapítvány, 
mely templomunk felújítását szolgálja. Adószám: 18801703 -1 -15 

 
A gyülekezet támogatására szánt összeget be lehet fizetni a következı számlaszámra is: 

Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség OTP 11744003-20001010 
 

Az Evangélikus Általános Iskola alapítványa: „Szülık 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 

 
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. május 30. 
Lapzárta: 2009. május 12. 

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 1600 pld.-ban. 


