
 
 

 

Isten szava, melyet a fıpap, Áron közvetített a nép számára, egy nagyon szemé-
lyes és sok-sok ígéretet tartalmazó áldás. Személyes, mert az egyes embernek – ne-
ked - szól, ahogyan a magyar fordítás is gyönyörően visszaadja. Isten így fejezi ki 
féltı szeretetét az egyes ember felé, és azt is, hogy İ tıled vár választ, veled akar 
közvetlen kapcsolatot kialakítani. Helyetted, nem teheti meg ezt senki sem. Az ısi 
Izráel történetében sem a fıpap hitt mindenki helyett, ı csupán közvetítı volt az Úr 
és a nép között. A mai modern társadalmak világában sincs ez másképp: Isten válto-
zatlan, és továbbra is személyes Istenné szeretne válni azok számára, akik Krisztus-
ban az Övéinek vallják magukat. 

Igénk szerint az Úr áldását és védelmét adja, miközben valóságos jelenlétét ígéri 
orcájának felénk való fordításával és ragyogásával, mert könyörülni akar rajtunk és 
békességét adni nekünk. Ettıl hatalmasabb ígéret nincs sehol máshol és senki más-
nál. Ha valaki jobbat vagy még többet kínál, az csakis csapda lehet, és csupán evilá-
gi, mulandó próbálkozás. Ne higgyük, hogy ember megújíthatja egész életünket 
romba döntı bőnös természetünket, lázadásunkat, kétségbeesésünket, a jövı felıli 
kiábrándultságunkat. Ha Isten az orcáját fordítja valakire, az nem más, mint a legna-
gyobb biztonság – még akkor is, ha körülötte, emberi szemmel nézve óriási a káosz. 

Ha személyes életem akár csak az elmúlt pár évére gondolok, akkor is számos 
meghatározó – mondhatom sorsdöntı – csodát, isteni áldást tapasztalhattam meg. 
Nem lehet ezeket elfelejteni – és éppen ezért egyre inkább hiszem és látom az isteni 
jelenlét valóságát életem mindennapjaiban. Öröm így élni. Biztonságban érzem ma-
gamat és jövımet is. Tudom, hogy van következı lépés, amely Isten nekem szánt 
tervének egy újabb meglepetése. Megtanította, hogy jobb nem beleavatkozni abba, 
amit İ már úgyis elgondolt. Bár nem könnyő mindez, mert az emberi türelmetlen, 
gıgös természet és az evilági okoskodás folyton-folyvást ellenkezik. És lám, meg-
számlálhatatlan visszafordíthatatlan hibát követünk el saját kárunkra. 

Kedves testvérem! Ha eddig még nem merted rábízni magadat Isten áldó és bé-
kességet adó szeretetére, akkor itt az idı! Helyzeted rosszabb biztosan nem lesz. Te-
hát, nincs veszíteni valód. Csak akkor, ha nem bízod oda magadat – akkor viszont 
mindent elveszítesz! Isten ırizzen és védjen meg ettıl, és adjon engedelmes és rá te-
kintı életet. 

Horváth-Hegyi Áron 
teológus hallgató 

XVIII. évf. 7-8-9. szám 
2009. júl.-aug.-szept. 

Áldjon meg téged az ÚR, és ırizzen meg téged! 
Ragyogtassa rád orcáját az ÚR, és könyörüljön rajtad! 
Fordítsa feléd orcáját az ÚR, és adjon neked békességet! 

 (4Móz 6,24-26) 
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„Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, 
és ne tiltsátok el tılem ıket, 
mert ilyeneké az Isten országa.” 

(Márk 10,14) 
TANÉVNYITÓ AZ EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN  

ÉS ÓVODÁBAN 
 

A Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség életében jelentıs nap volt 2009. augusztus 
29-e. Istennek hála érte, óvodával bıvült oktatási intézményhálózatunk. 
A 2009/2010-es tanév, tanévnyitó istentiszteletén dr. Fabiny Tamás, az Északi Egyházke-
rület püspöke adta át és szentelte fel az új óvodai tagintézményt. Egyházközségünknek ez-
zel régi álma vált valóra. 

Városunkban így az evangélikus egyház megvalósíthatja az ifjúság nevelését a Biblia 
szellemében Isten igéjének zsinórmértékével, az óvódás kortól, az általános és a középis-
kolán át, kollégiumi ellátással (ha szükséges) egészen a felsıfokú hitoktatással bezáróan. 

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindenkinek, akik segítségünkre voltak. Köszönetet 
mondunk egyházi elöljáróinknak és városunk vezetıinek, akik elfogadták meghívásunkat, 
és jelenlétükkel megtiszteltek, és részt vettek az ünnepi istentiszteleten. 

Rimaszombati testvériskolánk iskolalelkészük vezetésével 5 fıs delegációval érkezett 
Nyíregyházára, és osztoztak örömünkben. Általános iskolánk már 3 éve tart fenn tartalmas 
kapcsolatot a szlovákiai iskolával. Szeretnénk, ha a két iskola közötti kapcsolat tovább 
erısödne, és ezáltal példát tudnánk mutatni abban, hogy lehetséges a testvéri, baráti közös-
ség ápolása a két nemzet között. 

Isten áldása legyen mindannyiunkkal! 
Balogh Józsefné 

igazgató helyettes 
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BEMUTATJUK KISS ZOLTÁN ORGONAM ŐVÉSZT, KÁNTORUNKAT 
 

Hírmondó (továbbiakban H.): Hol látta meg a napvilágot, honnan indult?  
 

Kiss Zoltán (továbbiakban K.Z.): Az Erdélyhez tar-
tozó Partiumban Érszentkirályon (Adyfalva 
mellett) születtem 1964-ben, református lelkész 
gyermekeként. Zenei indíttatást a templomból 
és nagyapámtól kaptam. Az elemi iskola után a 
nagykárolyi reállíceumba kerültem és ott is 
érettségiztem. Az iskola mőszaki irányultsága 
következtében a Temesvári Mőszaki Egyetem 
gépészmérnöki fakultására vettek fel, és ott sze-
reztem elsı diplomámat. 

H.:  Gépészmérnöki oklevele bizonyára kellı alapot 
adott a megélhetésre, de hol vagyunk a zenével? 

K.Z.:  Tízéves korban kaptam zongorát és ezen – a 
Chován zongoraiskolából és Bartók Mikrokoz-
moszából – kezdtem el aktív zenélést. Ebben az 
idıben a mi vidékünkön, de még Nagykároly-
ban sem volt zeneiskola. Szerencsém volt azonban, hogy kezdettıl fogva jó zongo-
ratanárok oktattak. Orgonálni csak Temesváron kezdhettem. A városban nem csu-
pán mőegyetem, hanem négy hárommanuálos nagy hangversenyorgona is volt. Ez 
nem is csoda, mert ott mőködött a Wegenstein orgonagyár, amelyik ezeket a temp-
lomi orgonákat építette. Elsı igazi nagy orgonakoncert élményben, 1983-ban ott 
volt részem. A gyermekkorban kezdıdött orgonazene iránti vonzalmamat Temesvá-
ron tudtam fokozatosan megvalósítani. Az elsı nyilvános orgonahangversenyt is 
Temesváron adtam, az ottani Filharmónia rendezésében. 

H.:  Közben mibıl tartotta fenn magát? 
K.Z.:  A gépészmérnöki diplomámat elıször Szatmárnémetiben hasznosítottam, majd ott 

jutott tudomásomra, hogy Miskolcon Virágh Endre, egy jó nevő mester vezetésével 
orgona szak is mőködik. 1990-ben az ı tanítványa lettem. Ottani megélhetésemet a 
diósgyıri gépgyár mérnökeként tudtam biztosítani. A miskolci éveim azért is jelen-
tısek, mert ott a Tiszáninneni Református Egyházkerület kórusának tagjává lettem 
és itt váltam hívıvé. 1993 óta kettıs állampolgárként Magyarországon is otthon va-
gyok.  

H.:  Ezt követıen hogyan alakult az élete? 
K.Z.:  1994-ben azért hagytam el Miskolcot, mert felvettek a Debreceni Liszt Ferenc Ze-

nemővészeti Fıiskola orgona szakára. Itt foglalkozhattam intenzíven egyházi zené-
vel is. Elsı diplomahangversenyem is ott volt a Református Nagytemplom orgoná-
ján. Ez az idıszak azért is fontos számomra, mert ekkor ismerkedtem meg nyíregy-
házi feleségemmel, aki ugyancsak a zenemővészeti fıiskolán szolfézst és zeneelmé-
letet tanult, majd egyházzenébıl doktorált. Zenei tanulmányaimat 2004-ben a Buda-
pesti Zenemővészeti Egyetem orgona és egyházzenei szakán fejeztem be, ahol mő-
vészdiplomát szereztem. Jelenleg fıállásban, a nyíregyházi zeneiskolában tanítok és 
az evangélikus nagytemplom kántora vagyok. 

H.: Munkájára Isten áldását kérjük. Köszönjük a beszélgetést. 
ls 
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Az alábbiakban a pünkösd els ı napján – a Nagytemplomban megtartott – 
konfirmációs istentiszteleten elhangzott üdvözl ı beszédet adjuk közre 

 
Kedves barátaim, konfirmandusok, és 

jubiláló konfirmandusok! Tisztelt szülık, 
keresztszülık, nagyszülık, hozzátartozók, 
szeretett gyülekezet! 

Gyermek és diákéveimben többször 
jártam a fóti kántorképzıben, melynek 
vezetıje a Nyíregyházáról elszármazott 
Kis János volt, áldott legyen az emléke. A 
kántorképzıben egyik kedvenc énekünk 
volt a: „Záporként hull majd az áldás…’’ 
címő ének, melynek refrénje így hangzik: 

 

„Várjuk a záport, várjuk a záport Atyánk, 
Csöppekben hull csak az áldás, 
Küldj áldás-záport reánk.” 
 

Az elmúlt három hónapban területün-
kön mindössze hét milliméter csapadék 
hullott. Sárgul a vetés, aszalódik a gyü-
mölcs a fán, nı a légszennyezettség. És 
most végre megérkezett a várva-várt esı, 
és mi ennek nagyon örülünk. Örülünk a 
mezıgazdaságból élık örömének. 

Persze most is vannak, akik bosszan-
kodnak, hogy nem tudnak strandolni, ki-
rándulni, napfürdızni – akik csak saját 
magukkal foglalkoznak, és nem tekinte-
nek másokra. 

Ilyenek vagyunk mi emberek – nem tu-
dunk teljes szívvel örülni a másik örömé-
nek. 

És lelki életünkben is vannak „ aszá-
lyos ’’ idıszakok, amikor sorba jönnek a 
megoldhatatlannak látszó kérdések, prob-
lémák, gondok és úgy érezzük, Isten nem 

felel imádságainkra – és csak cseppekben 
hull az áldás. Csak élünk egyik napról a 
másikra, várva az „ esıt’’. Ezekben a ne-
héz idıszakokban ne felejtsétek el, hogy 
van hová fordulni, van kihez menekülni. 
Jézus Krisztus szeret és vár Téged! 
Ad melléd embereket, akikre majd egy-

szer olyan szeretettel fogsz emlékezni, 
mint mi sokan Kis János fóti vezetıre. Ad 
melléd olyan közösséget, barátokat, akik-
re mindig számíthatsz. Ad melléd olyan 
lelkészeket, akik életének példája segíti 
lelki fejlıdésedet. 

Kérem a szülıket, keresztszülıket, 
nagyszülıket: küldjék a gyermekeket a 
közösségi alkalmakra, menjenek együtt az 
istentiszteletekre, evangélizációkra. Érez-
zék otthonuknak a templomot, családjuk-
nak a gyülekezet közösségét. Kívánom, 
hogy életetekre záporként hulljon az ál-
dás, akkor fogtok tudni teljes szívvel 
örülni annak, hogy esik végre az esı és ez 
sok embernek örömöt okoz. Akkor fogtok 
tudni igaz szívvel figyelni a másik ember-
re. 

Végül köszöntöm a 25-50-75 éve kon-
firmáltakat. Köszönöm Istennek azokat, 
akik életében látható jelként záporként 
hullt az áldás. 

Adjon nekik Isten hosszú életet, sok-
sok örömöt, hogy majd egyszer végsı 
mennyei otthonunkban együtt énekelhes-
sük: záporként hullt ránk az áldás. 
Köszönjük Uram! Ámen 

Veczán Zoltán  
felügyelı 

 
MEGHÍVÓ 

2009. szeptember 20-án, vasárnap 18 órakor a Nagytemplomban zenés áhítatra 
hívunk és várunk minden érdeklıdıt. 

Orgonán közremőködik: dr. Kovács László Attila lelkész, orgonamővész, aki 
J.S. Bach és F. Mendelssohn mőveket ad elı 
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A NAGYTEMPLOMBAN 2009. MÁJUS 31-ÉN PÜNKÖSD ÜNNEPÉN 
KONFIRMÁLT FIATALOK NÉVSORA 

 
Felkészítı lelkész: Dr. Kovács László Attila 

Tomku György 
 

Felkészítı lelkész: Adámi László 
Bányász Richárd, Karasz József Norbert, Karasz Kitti Barbara, Katkó Blanka, 
Paulusz Aletta, Seres Tíbor, Szeder Dávid, Varga István Dávid 
 

Felkészítı lelkész: Sztankó Gyöngyi 
Dániel Alexandra, Mihucz Lívia, Kósa Nikoletta, Varga György 
 

Felkészítı lelkész: Zsarnai Krisztián 
Balogh Andrea, Balogh Kitti, Barta Szabina, Bogár Pál Krisztián, Csató-Csernák Ist-
ván, Csató-Csernák Katalin, Dankó Barbara, Deáki Frida, Fürjes Dominika, Gönczi 
Noémi, Hrestyák Rudi, Kerekréti Balázs, Koska András, Koska Patrik, Koska Tibi, 
Kotricz Martin, Liskány Petra, Mócsán Evelin, Nanszák Ákos, Palicz Anita Zsuzsan-
na, Palicz Krisztina, Palumbi Panni, Pazár Barbara, Rusin Diána, Salamon Máté Atti-
la, Simai Anett, Siska László, Takács Dani, Tóth Máté, Veczán Zoltán, Zovát József, 

 
A szülık, keresztszülık a gyermekek keresztelésekor Isten elıtt vállalták, hogy az 

evangélikus egyház segítségével gondoskodnak hitbeli nevelésükrıl.  
Ennek egyik lehetséges és szükséges formája a hittanoktatás és a konfirmáció. 

 
Gyülekezetünkben októberben kezdıdik a konfirmációi oktatás, melyre szeretettel 

várjuk a 12 éves gyermekeket. 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Közreadta: Horváth Csabáné 
 

„Maga az ÚR megy elıtted, ı lesz veled. Nem hagy el téged, és 
nem marad el tıled.” 

(5Móz 31,8) 

Felkészítı lelkész Helyszín  Elsı alkalom 
dr. Kovács L. Attila Kistemplom Széna tér Megbeszélés szerint 

Adámi László 
Gyülekezeti terem 
Luther tér 14. sz. 

október 17. szombat 103o 

Sztankó Gyöngyi 
Gyülekezeti terem 
Luther tér 14 sz. 

október 9. péntek 15oo 

Zsarnai Krisztián 
Gyülekezeti terem 
Luther tér 14. sz. 

szülıi értekezlet 
október 9. péntek 18oo 

Zsarnai Krisztián Mandabokor iskola 
szülıi értekezlet 
október 2. péntek 17oo 

Zsarnai Krisztián Kálmánháza megbeszélés szerint 
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A DIOGNÉTOSZ - LEVÉL 
(Kivonat) 

 
A levél a korakeresztény nemzedékek példaadó életének egyik legszebb bemutatása az élet 
értelmét keresı, vagy attól már elfordult pogány világ számára. 
 
„1. A keresztényeket sem területi, sem nyelvi szempontból, még faji szempontból sem le-

het megkülönböztetni a többi embertıl. 
2. Sehol nincsenek olyan városok, melyekben, mint sajátjukban laknának, nincs külön 

nyelvük sem, melyet beszélnének, nincs sajátos, rájuk jellemzı életmódjuk. 
3. Nem gondolkodás és bölcselkedés révén jöttek rá a tanításra, nem is kíváncsi emberek 

eszmefuttatásai által, nem is emberi tételeket vallanak, mint mások. 
4. Görög és barbár városokban egyformán laknak, kinek mi jutott osztályrészül, étkezés 

és öltözködés tekintetében alkalmazkodnak azon vidék szokásaihoz, s az élet egyéb 
területén sem mutatkozik a közösségi életük alkotmánya különösnek és elismerten 
meglepınek. 

5. Saját hazájukban laknak, de mégis jövevényekként; mindenben részt vesznek polgárok-
ként, de mindent elviselnek, mint idegenek; bárhol, idegenben is otthon vannak, de 
minden haza idegen számukra. 

6. Mint mindenki más, házasodnak, gyermeket nemzenek, de a magzatot nem hajtják el. 
 

7. Közös az asztal, melyhez letelepednek, de nem közös az ágy. 
 

8. Testben vannak ugyan, de nem a test szerint élnek. 
 

9. A földön idıznek, de a mennyben van polgárságuk. 
 

10. Engedelmeskednek a meghatározott törvényeknek, de életükkel felülmúlják a törvé-
nyeket. 

11. Mindenkit szeretnek, mindenki üldözi ıket. 
 

12. Félreismerik ıket, elítélik ıket; halálra adják ıket, de életre támadnak. 
 

13. Szegények és sokakat gazdagítanak (vö.: 2.Kor.6,10); mindenben szőkölködnek, és 
mindenben bıvelkednek. 

14. Gyalázzák ıket, és a gyalázatban megdicsıülnek; káromolják ıket, és megigazulnak. 
 

15. Szidják ıket, és ık áldást mondanak (vö.: 1.Kor. 4,22). Megalázzák ıket és ık tiszte-
letet tanúsítanak. 

16. Jótevık, akiket gonosztevıkként büntetnek; amikor megkínozzák ıket, örvendenek, 
mint akik életre támadtak. 

17. A zsidók küzdenek ellenük, mint tılük idegenek ellen, a görögök üldözik ıket; de akik 
győlölik ıket, nem tudják megmondani a győlöletük okát. 

 
Egészen egyszerően: ami a testben a lélek, azok a keresztények a világban.” 
 

Forrás: Ókeresztény írók III. kötet 
Apostoli atyák 
Szerk.: Vanyó László 

Szent István Társulat 
Budapest, 1980. 
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A NYÍREGYHÁZI EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET KÜLDÖTTSÉGÉNEK  
 LÁTOGATÁSA KAJAANIBAN 

 
A finnországi 

kajaanii egyházközség 
vezetıségének meghívá-
sára 2009. augusztus 21-

28-a között 15 fıs küldöttségünk hivatalos 
látogatást tett Kajaaniban, dr. Kovács 
László Attila lelkész, karvezetı és Veczán 
Zoltán gyülekezeti felügyelı vezetésével. 
Küldöttségünknek tagja volt Bogár Ágnes 
az ÉLIM vezetıje, továbbá a Nagytemp-
lom énekkarának és az Evangélikus Kos-
suth Lajos Gimnázium diákjainak képvise-
lıi, tanáruk, Teski Tíbor kíséretében, aki 
egyúttal angol nyelvi tolmácsként is segí-
tette a finn vendéglátóinkkal való kommu-
nikációt. 

Szombaton Jyväskyläban részt vet-
tünk az éppen akkor kezdıdött „Egyházi 
Napok” rendezvényein, ahol lehetıségünk 
volt az egyházak és a média kapcsolatáról 
folytatott vitafórumba, és dr. Fabiny Ta-
más püspökünknek a finn és a szlovák 
püspökkel folytatott, az egyházaink múlt-
járól, jelenérıl, és jövıjérıl szóló nyilvá-
nos beszélgetésébe is „belehallgatni”. Va-
sárnap Kajaaniban részt vettünk a délelıtti 
istentiszteleten, ahol az igehirdetés szolgá-
latát dr. Kovács László Attila végezte ma-
gyar nyelven a nyíregyházi származású, 
Kajaaniban élı Zajácz Mónika finn nyelvő 
tolmácsolásával. Mind az igehirdetésnek, 
mind az énekkarunk szolgálatának nagy 
hatása volt a finn gyülekezet jelenlévı tag-
jaira, amit a Kajaani Rádió egyenesben 
közvetített. 

A delegáció programját Marko 
Miettinen, a kajaani egyházközség lelké-
sze, a diákok programját pedig Heimó 
Haverinen szervezte látogatásunk egész 
ideje alatt. Este hivatalos találkozón mu-
tatkoztak be finn vendéglátóink, köztük 
Lauri Oikarinen vezetı lelkész és közeli 
munkatársai, az egyházközségi tanács 
tisztségviselıi, és ismertették az általuk 
végzett igen szerteágazó diakóniai és kari-

tatív tevékenységet. De-
legációnk tagjait Kovács 
lelkész úr mutatta be, 
majd Bogár Ágnes rövid 
tájékoztatást adott az evangélikus egyház 
által mőködtetett diakóniai intézmények-
rıl. Veczán Zoltán köszönetet mondott a 
meghívásért, bemutatta a nyíregyházi gyü-
lekezetet, s annak vezetıségét, és viszont-
látogatásra hívta meg a Kajaani egyház-
község vezetıit és diákjait. 

Az elkövetkezı napokban lehetısé-
günk volt a szolgálatok munkájával a 
helyszínen ismerkedni. Hétfın a 
Családtanácsadási Központtal, a Telefonos 
Lelkisegély Szolgálattal, a Diakóniai Köz-
ponttal és a kórházlelkészek munkájával, 
másnap a fogyatékosok nappali és bentla-
kásos ellátásával, a munkanélküliekkel va-
ló foglalkozással és a krízishelyzetben lé-
vık segítésével ismerkedtünk meg. A 
„Karolina kamrája” nappali intézményben 
találkoztunk számos nyugdíjas önkéntes-
sel, például a „Teréz Anya Kör” tagjaival, 
akik a kalkuttai „Teréz Anya Központ” ré-
szére takarókat kötnek, s a nyíregyházi 
gyülekezet részére is készítettek egyet 
ajándékba. A felnıttek programjaival pár-
huzamosan a diákok ellátogattak ellátogat-
tak egy általános és egy középiskolába, 
részt vettek a tanítási órákon, és a finn fia-
talokkal közösen készültek a kedd délutáni 
„Fiatalok istentiszteletére”, hogy ott együtt 
énekeljenek magyar és finn egyházi éne-
keket. 

A hivatalos programokon túl kirán-
dultunk Vuokatti és Sotkamo városokba, 
meglátogattuk a csodálatosan szép 
paltaniemi „képes” templomot és a 
hiukkai templomot. Jártunk síalagútban, 
élményfürdıben és megismertük a „finn 
Ady”-t, Eino Leinot, egy emlékezetes estét 
töltve Paltaniemiben lévı emlékházában. 
Hazautazásunk elıtt autóbuszos városné-
zésen vettünk részt Helsinkiben. Idegen-
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vezetınktıl sok mindent megtudtunk a vá-
ros nevezetességeirıl, történelmérıl, ki-
magasló személyiségeirıl. 

Meghatóan sok figyelmességet, sze-
retetet kaptunk kajaani vendéglátóinktól, 

valóban testvéri közösségben voltunk 
együtt, amit reménység szerint a jövı évi 
látogatásuk alkalmával hasonlóképpen tu-
dunk viszonozni. 

Márk Borbála 
 
 

LÁTOGATÁS SZATMÁR-BEREGBEN 
 

Gyülekezetünk Luther Rózsa Nyugdíjas Egyesületének tagjaiból egy lelkes csapat jú-
nius 21-én, Kölcsére és környékére látogatott. 

A reggeli hővös, esıs idıjárás ellenére jókedvőek voltunk, mert tudtuk, hogy a kölcsei 
gyülekezet nagy szeretettel vár bennünket. Az utazás gyorsan eltelt, ugyanis az idıt ének-
léssel múlattuk. Mire megérkeztünk, az esı is elállt. A friss, jó levegın a templom szép 
környezetében sétálgattunk, és közben beszélgettünk az istentiszteletre érkezı gyülekezeti 
tagokkal. 

Az igehirdetés szolgálatát Melich Mihály, kölcsei lelkésze végezte. A prédikáció Máté 
23,37-39 versek alapján hangzott, ahol azt olvashatjuk, hogy Jézus Krisztus sír Jeruzsálem 
népének bőnei miatt. Jézussal maga Isten fogja elhagyni a templomot és a várost, és ez an-
nak végét jelenti. Az istentiszteleten mi nyugdíjasok énekkel és verssel szolgáltunk. 

Ebédre – háziasszonyunk – Melichné Edit finom babgulyást készített, amit ez úton is 
nagyon köszönünk. Ebéd után még a nap is kisütött, úgyhogy indulhattunk tovább 
Túristvándiba. Itt a vízimalom megtekintése után, egy háznál különleges lekvárokat (som, 
szeder stb.) kóstolgattunk és vásároltunk. 

A következı állomás a Szatmárcseke határában található un. Túrbukó-gát volt, ahol a 
Túr folyó néhány méter szintkülönbséggel zuhan bele a Tiszába. A parton gyönyörő ıs-
diós liget található. Szatmárcsekén elsétáltunk Kölcsey Ferenc sírjához, majd az emlék-
házban megtekintettük a relikviákat. 

Hazafelé menet meglátogattuk a tivadari református ifjúsági tábort. Az orgonazenés 
áhítat kezdetére, 18 órára, már vissza is érkeztünk Nyíregyházára a Nagytemplomba. Jövı-
re – ha Isten éltet minket –, ismét utazunk, és újabb tájakkal fogunk megismerkedni 
Szatmárban és Beregben. 

E.Zs és B.E. 
 
 

 

MEGHÍVÓ 
 

Szeretettel hívjuk gyülekezetünk tagjait a rozsréti Betlehem 
Gyülekezeti Ház felszentelésének 15. évfordulóján 

2009. október 3-án 1430 órakor tartandó 
hálaadó istentiszteletre. 

Az igehirdetés szolgálatát D. SZEBIK IMRE ny. püspök úr végzi. 
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GYERMEKOLDAL 
 
„Az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet.” 

(Lk 19,10) 
 

Ebben az évben táborunk a Zemplén-hegységben, a Megyer-hegy lábánál található ki-
csiny faluban, Károlyfalván volt. Mely két, nagy történelmi múltú város között fekszik 
(Sárospatak és Sátoraljaújhely), csendes, nyugodt környezetben. Örömünkre a tábor kert-
jének a végében gyönyörő kis halastó pompázott, tavi rózsáktól borítva – mely remekül il-
lett az idei év témájához: Vizek az Újszövetségben. Minden nap olyan történettel ismerke-
dett meg a 22 kisgyermek, melyben valamilyen szerepe volt a víznek. 
Az elsı nap a Jordán vizébe alámerülı Úr Jézus állhatott elıttünk, aki keresztségével egy-
gyé vált a bőnös emberrel, így velem is (Mt 3,13-17). Majd a második napon rácsodálkoz-
hattunk arra, hogy az, aki belealázkodott az emberi létbe, mégis Úr maradt. Mégpedig 
olyan, aki nemcsak a vizet tudja borrá változtatni – mint ahogyan tette Kánában -, de az 
életünkben is İ hozhat csak minıségi változást (Jn 2,1–11). A harmadik napon megismer-
hettük a világmindenség Urának hatalmát abban, ahogyan alkalmassá tette Pétert a hábor-
gó tengeren való járásra, és elcsodálkozhattunk erején: „Valóban Isten Fia…” (Mt 14,33a), 
ahogyan a viharon uralkodott (Mt 14,22–33). A negyedik napon a samáriai asszonnyal 
együtt beleremegett a szívünk abba, hogy az Isten Fia bennünket is örök életre buzgó for-
rássá tehet (Jn 4,1–42). Örömünknek koronája volt az ötödik nap, amikor arról hallhattunk, 
hogy az Úr Jézus Krisztus helyet készített számunkra egy olyan csodálatos helyen – amit 
emberi ésszel felfogni nem tudunk, ahol az élet vize fakad, a mennyben (Jel 21,1-22,5)! 
Ide várja övéit… Mert „Az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszet-
tet.” (Lk 19,10) 
Ez volt az igéje a 2009.06.28-án induló hétnek, és a táborunknak is! Összecsengve az igé-
vel hangzott a kérdés napról-napra: „És Te, miért jöttél ide?” Köszönjük az Úrnak, hogy 
voltak, akiknek nyitott volt a fülük a kérdésre, a szívük pedig az Úr hívására! Hálás a szí-
vünk a megerısített, és az új életekért egyaránt! 
Köszönjük az Úrnak, hogy megoltalmazott bennünket a túrákon és játék közben, vigyázott 
ránk a strandon és az éjszakai kiránduláson, és hogy énekkel dicsérhettük ıt nap mint nap. 
Köszönjük a gedeoni csodát a dobozzal, hogy saját szemünkkel láthattuk „Jézus Krisztus 
tegnap, ma és mindörökké ugyanaz”! (Zsid 13,8) Legyen áldott az İ neve! 
 
Köszönjük a természetbeni és pénzbeni adományokat, a konyhai dolgozók munkáját, a 
szolgálók türelmét és gyermekek iránti szeretetét, ill. a Zsarnai lelkészházaspárnak, hogy 
szerdán meglátogattak bennünket, és velünk töltötték a napot!  
 
Urunk áldja meg a gyermekek szívében elvetett igét, és adjon idejében termést, az İ di-
csıségére! Ámen. 
 

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

 (Az oldalt szerkesztette: Hajagos-Tóth Katalin) 
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ANYAKÖNYVI HÍREK 
 

Házasságkötések: „Amit Isten egybekötött, ember el ne válassza...” 
 
Bagaméry László Róbert és Hibján Emıke, Szuhánszki István és Turcsik Ré-
ka, Oláh Tamás és dr. Zomborszki Anita, Smidt István és Fehér Zsuzsanna, 
Berei Gábor és Siska Ildikó, Savic Brane és Kovács Bernadett, Dojcsák Lász-
ló és Szokol Erzsébet, Hepp József és Szilágyi Annamária, Páll Gábor és Do-
rogi Anita, Nagy László és Moduna Enikı, Simkó János és Kapin Ágnes, 
Német Gábor és Váradi Ivett, Kenyeres Viktor György és Salamon Júlia, Bo-
ros Zsolt és Vaskó Katalin Anna, Séra István Attila és Kosina Enikı, Kóder 
András és Tarjányi Mariann, Garaj Zoltán és Sitku Tünde, Benkı János és 
Krutilla Ágnes, Magyar Bálint és Rádai Anikó, Sándor Péter és Hargita Edit, 
Lajti Attila és Tóth Anikó, Bartha Zoltán és Kallós Angelika, Takács József 
és Csernák Tünde, Kiss Zoltán Zsolt és Nagy Edit, Perjési József és Papp 
Viktória Judit, Gyurácz Zoltán és Virág Katalin. 

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

Szabó Eszter, Hou Guan Min, Turcsán János, Potoczky Gréta, Szolár Bence, 
Bukovinszki Dóra, Dankó Gábor, Lippa Eszter Hanna, Révész Odett, Koska 
János Dominik, Prenperh Maja Glória, Karászi Áron Vince, Rus Kinga Kíra, 
Bessenyei Zsófia, Kuburczik Bíbor Karina, Molnár Bence, Bacskai Kincsı, 
Kóka Elizabet, Kóka Ketrin, Hollós Marcell, Deák Dániel, Pulh Panna Zsu-
zsanna, Csúti Milán, Váradi Anna, Nagy János, Roskó Dénes Zalán,   Török 
Dominik, Kóka Jázmin Judit, Máté Zsombor Márk, Simkó Marcell, Balogh 
Ferenc, Nakamata Soile Maria, Jámbor Martin,  
Felnıttek: Karászi Árpád, Raffayné Marinka Annamária 

Konfirmált: Csató-Csernák István és Csató-Csernák Katalin, Raffayné Marinka 
Annamária 

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

Merkószki Jánosné Kovács Julianna (92), Kriska Jánosné Kindrusz Ilona 
(87), Szathmáry Zoltán (64), Sipos Mihályné Siktár Margit (74), Kovács 
Zeleny György (54), Lakatos Istvánné Buskó Zsuzsanna (86), Jenei Józsefné 
Kiss Julianna (86), Kocsis Tíbor (47), Sipos Erzsébet (63), Ábrók Józsefné 
Palicz Erzsébet (83), Palicz Ilona (48), Mócsán József (52), Török Mihályné 
Kegye Jolán (89), Mráz István (76), Frankó Józsefné Gombos Erzsébet (87), 
Tomasovszki Andrásné Pilinszky Erzsébet (79), Kovács Pál János (59), 
Potoczki János (72), Garay Zoltánné Ménesi Ilona (71), Bors Lászlóné 
Kirtyán Julianna (95), Banczik Józsefné Karasz Mária (75), Rózsavölgyi Já-
nos (89), Palicz Jánosné Garaj Julianna (68), Kerekréti János (72), Pongor Jó-
zsef (55), Palicz Andrásné Lakatos Erzsébet (53), Daradics Sándorné Polyák 
Julianna (75), Figeczki Andrásné Buskó Ilona (87), Jávor Andrásné Kállai 
Margit (87), Sztrehószki József (61), Kiss Mihály (24). 

Közreadta: Horváth Csabáné 
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HÍREK 
 

� Augusztus 29-én dr. Fabiny Tamás püspök úr megáldotta a Luther tér 13. szám alatt 
található felújított parókiát. 

� Megkezdıdött a tanév, kérjük a szülıket, keresztszülıket, hogy a gyermekeket óvodá-
jukban, iskolájukban írassák be hittan oktatásra, és a konfirmandus korú gyere-
keket konfirmációi oktatásra - hivatali idıben -, a Lelkészi Hivatalban (Luther 
tér 14. szám). 

� Egyházközségünk énekkara vasárnap esténként 19 órakor a gyülekezeti teremben (Lu-
ther tér 14. szám) tartja a próbákat. Szeretettel várjuk a régi tagokat, és minden 
jó hangú, énekelni szeretı idısebb és fiatal testvéreinket egyaránt.  

� Nyári-misszió. A Vasárnapi Iskolai Szövetség (VISZ) szervezésében a nyári tanítási 
szünetben az evangélikus általános iskolában, Vargabokorban az Immánuel 
imaházban, Nagycserkeszen a templomban, és Görögszálláson a Roma Mővelı-
dési Házban több napon át tartottunk a gyermekeknek evangéliumi alkalmakat 
Jézus az én Megváltóm és barátom témakörrel. 
Hálásak vagyunk Istennek, hogy elmagányosodott világunkban hirdethettük: Jé-
zus megbízható barát, akiben nem lehet csalódni. Neki van hatalma, és az a 
szándéka, hogy életünk legégetıbb problémáját megoldja, és a bőn rabságából 
kiszabadítson. A gyerekek vidáman zengték: Jézus nagyon szeret, a barátod le-
het. Rá mindig számíthatsz, Tıle tanácsot kapsz, bármikor meghallgat, veled 
marad. (K.I.Á.) 
 
 

OKTÓBERI EL İZETES 
 

Gyülekezeti alkalmak, ahová szeretettel hívunk és várunk mindenkit 
 

Október 3-án, vasárnap de. 10 órakor a Nagytemplomban D. SZEBIK IMRE ny. püspök 
hirdeti az igét. 

Október 3-án, ½ 3 órakor a rozsréti gyülekezeti házban tartandó hálaadó istentisztelet ige-
hirdetıje szintén Szebik püspök úr lesz. 

Október 18-án, vasárnap 18 órakor zenés áhítat lesz a Nagytemplomban. KISS ZOLTÁN 
orgonamővész elıadásában Bruhns, Bach, Brahms és Mozart mőveket hallha-
tunk. 

Október 26-30.-áig, hétfıtıl péntekig reformációi sorozat lesz a gyülekezeti teremben es-
ténként 17 órától. 

Október 31-e, REFORMÁCIÓ ÜNNEPE. A Nagytemplomban reggel 8 órakor és de. 10 
órakor lesz istentisztelet. Este a református templomba várjuk ünnepi istentiszte-
letre a gyülekezet tagjait, 18 órára. 

 
 

„Ami lehetetlen az embereknek, az Istennek lehetséges” (Lk 18,27) 
2009. október 10-én, szombaton 10-16 óráig Budapesten a Deák téri 
evangélikus templomba országos evangélizációra várják a szervezık a 
gyülekezet tagjait. A részletes program a hirdetıtáblán olvasható. Bı-
vebb információt a Lelkészi Hivatalban kaphatnak az érdeklıdık. 
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MEGHÍVÓ–EVANGÉLIZÁCIÓRA 
 

2009. szeptember 28 – október 1-jéig (hétfıtıl – csütörtökig) 
esténként 18 órai kezdettel 

 
az Evangélikus Általános Iskola dísztermében 

(Luther u. 7. szám) 
 

ITTZÉS ISTVÁN lelkész, evangélizációs  
sorozatot tart, melyre mindenkit szeretettel várunk 

 

���� ÓRAIGAZÍTÁS! ���� 
Október 25-én áttérünk a téli idıszámításra! 

E naptól kezdve, a Nagytemplomban és a gyülekezeti teremben tartandó esti istentisztele-
tek, és bibliaórák kezdési idıpontja 18 óráról 17 órára módosul, kivéve a keddi bibliaórát. 
 

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. október 29. 
Lapzárta: 2009. október 10. 

 
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 800 pld.-ban. 


