
 
 

HÚSVÉTI REMÉNYSÉG 
 

Húsvét a legnagyobb ünnepünk. A feltámadás a gonosz és az 
elmúlás feletti gyızelmet jelenti. Krisztus feltámadott: legyızte a 
bőnt és halált. Az a reménység éltet minket, hogy mi is részesülni 
fogunk Krisztus gyızelmébıl. 

Joggal kérdezhetjük: vajon reális-e ez a reménységünk? Any-
nyi korrupciót, gonoszságot és gyászt tapasztalunk magunk kö-
rül, hogy még a legnaivabbak is elbátortalanodnak. 

Akadnak azért bíztató jelek is. Ilyenkor tanúi vagyunk a természet megújulásá-
nak. Az evangéliumból újból és újból halljuk, hogy annak idején a Feltámadottal 
emberek találkoztak, nem is kevesen! İ valóban feltámadott, İ él! Ennél viszont 
sokkal meggyızıbb az a tény, hogy vannak olyan hitre jutott emberek, akik élete, 
életszemlélete teljesen megváltozott. Valami titokzatos erı hatása alá kerültek. Egy-
kor a sötétség és gonosz uralma alatt éltek, most pedig – bibliai értelemben – új élet-
ben járnak: képesek az Istennek tetszı életvitelre. A szomorúság helyett öröm, a go-
nosz indulatok helyett önzetlen szeretet, kétségbeesés helyett reménység tölti el szí-
vüket. Így átformálni embereket csak egy valaki tud: Jézus Krisztus, aki Úr életünk, 
természetünk felett. İ valóban él. İ cselekszik általunk, bennünk, amikor hittel for-
dulunk hozzá és igéjét megtartani igyekszünk. Nincs olyan elrontott, tévútra siklott 
emberi élet, amelyet İ ne tudna jóra fordítani: javunkra, üdvösségünkre téríteni. 

Mindezért hálával tartozunk Istennek. És aki hálaadással fogadja az İ igéjét, az 
újjá születik a feltámadott Úr által, tekintete átível a sírhanton: E világhoz kötött, 
múlandó értékeink és nyomorúságain túl meglátja életének az örökkévalóságba ívelı 
célját és értelmét. Az ilyen ember számára húsvét az öröm és a reménység ünnepe, 
mert hiszi, tudja, hogy Krisztus valóban feltámadt, és Vele reménysége van legyızni 
a gonoszt és az elmúlást. 

Ezekkel a gondolatokkal – az egyházközség lelkészeinek, tisztségviselıinek 
és munkatársainak a nevében – kívánok a gyülekezet minden tagjának áldott 
húsvéti ünnepeket! 

Erıs vár a mi Istenünk! 
Dr. Kovács László Attila 

igazgató lelkész 

XIX. évf. 3-4. szám 
2010. március-április 

„Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki 
nagy irgalmából újjá szült minket Jézus Krisztusnak a 
halottak közül való feltámadása által élı reménységre.” 

(1Pt 1,3.) 
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Bódás János 
HÚSVÉTI HIT 
 

Bármit beszéltek, hitetlen Tamások, 
a húsvéti hit gyızelmes marad. 
- Az Úr feltámadt! – vallja millió szív 
s nem roskad össze semmi súly alatt. 
 
Én sem hajlok a hitetı beszédre, 
nagyképő bölcseknek nem hódolok 
de – tördelvén a titkok néma zárát – 
csak azt hiszem, mit megtapasztalok, 
 
De mit nem érzek vak, süket kezemmel 
s hová nem ér el káprázó szemem, 
lelkemmel látom azt, melynek, ha szárnyal, 
S nem ér nyomába gyarló értelem. 
 
Én hallom, mit súg virág a virágnak, 
bár hangjának fülemben nincs nyoma, 
értem a tavasz illatos beszédét 
s érzem Istent, bár nem láttam soha. 
 

S bár gyızött a bőn, mikor a Keresztrıl 
lelkeket mosva hullt alá a vér, 
mégis hiszem a Krisztus diadalmát, 
s tudom, hogy feltámadt, mert bennem él! 
 
İ áll mellettem könnyben és mosolyban,  
amíg az élet rögeit töröm 
s nyugodtan küzdök, mert tudom, hogy vár 
majd, 
egy új élet s benn mennyei öröm. 
 
E hit vigasztal minden megtiportat, 
özvegyet, árvát, sír felé menıt, 
gyermeket vesztett zokogó anyákat,  
s aki beteg is, ebbıl nyer erıt. 
 
- Az Úr feltámadt! – vallja millió szív 
s nem roskad össze semmi súly alatt… 
 
- Bármit beszéltek, hitetlen Tamások, 
a húsvéti hit gyızelmes marad. 

 
 

HÚSVÉTI ZENÉS ÁHÍTAT 
 
Április 4-én, húsvét elsı napján a Nagytemplomban este 18 

órai kezdettel tartandó zenés áhítaton bemutatásra kerül Kovács 
László Attila Kı-kantájának IV. V. és VI. tétele. Igét hirdet: 
Sztankó Gyöngyi esperes. Közremőködik a gyülekezet énekkara 
mellett a Harmónia Kórus, a Zeneiskola tanárainak és diákjai-
nak alkalmi zenekara, valamint Fenyvesi Zsolt (szóló ének), 
Kiss Zoltán (orgona). Vezényel: a szerzı. 

 
 

FELHÍVÁS 
Ebben az évben emlékezünk JOÓB OLIVÉR, néhai nyíregyházi lelkész születésének 
100. évfordulójára . Ebbıl az alkalomból augusztus 29-én ünnepi istentiszteletet tar-
tunk a Nagytemplomban, majd Benkıbokorban folytatjuk a megemlékezést. A kert-
városi gyülekezettel közös kiadvány megjelentetését is tervezzük. Ezért szeretettel 
kérjük testvéreinket, hogy akinek birtokában van Joób Olivérrel kapcsolatos fényképe 
vagy írása, illetve jellemzı történetet tud róla, jelezze azt a lelkészi hivatalban április 
30-ig. (Luther tér 14. sz.). 
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JÉZUS MEGSZABADÍT A B ŐNTİL 
 

Sok kárt okozhat az emberi lélekben az Internet felelıtlen használata, de Istennek hála érte, áldá-
sok forrásává is válhat. Magam is élek ezzel a lehetıséggel, és így leltem rá a nyíregyházi evangélikus 
gyülekezet honlapjára, ahol olyan írásokkal is találkoztam, mely egy-egy élethelyzetet tár az olvasók 
elé. Engedjék meg, hogy én is megosszam – és ha jónak látják, közreadhassam -, az én történetemet. 

 
 

Már régen nagymamakorban vagyok, de 
szívemet évtizedek múltán is átjárja a hála 
mindazért, amit az Úr Isten cselekedett ve-
lem. 

Szüleim korán elhunytak, így hívı nagy-
szüleim neveltek. Velük együtt jártam temp-
lomba, gyermek istentiszteletre. Rendszere-
sen olvastam a Bibliát, istenfélı embernek 
tartottam magam, és sem iskolai tanulmánya-
im alatt, sem a munkahelyemen nem tagad-
tam, hogy templomba járok. Megbecsült 
munkaerı voltam, fiatalon kerültem olyan 
pozícióba, amivel együtt járt a hivatalos ki-
küldetés, utazás. Szerettem ezt a munkát, ezt 
az életformát. 

Közben egyre kevesebb idıt szántam a 
Biblia olvasására, nem volt kontroll alatt az 
életem, már régen nem az foglalkoztatott, 
hogy mi a terve Istennek az életemmel, ha-
nem a karrierem építése, az új ruhák, stb. 

Munkahelyemen kölcsönösen megszeret-
tük egymást egy korombeli fiatalemberrel, és 
férjhez mentem. Az életmódom nem válto-
zott, mert a társam igen jó ember volt, aki 
még büszke is volt sikeres feleségére. Szépen 
éltünk, pedig önzı voltom miatt minden kö-
rülöttem forgott. Ez így ment kb. 15 évig, 
amikor egy kiküldetés során megismerked-
tem egy férfivel, akivel szorossá vált a kap-
csolatom. Nem fogyasztottam alkoholt, nem 
dohányoztam, nem kávéztam, tehát úgymond 
nem voltam rabja semminek, de ennek a bő-
nös szenvedélynek olyan mély fogságába ke-
rültem, amibıl nem tudtam kilépni, pedig na-
gyon szerettem volna, de nem volt ehhez 
erım. Sírtam, lelkiismeret furdalásom volt, és 
mégsem tudtam nemet mondani a következı 
találkozásra. 

Isten olyan irgalmas volt hozzám, hogy 
megismerkedtem egy idıs asszonnyal, aki 

komoly keresztény volt, és beszámolt nekem 
arról, hogy miként változott meg az élete. 
Elmondtam azt, hogy szeretném, ha az én 
életem is más lenne, de titkomat nem osztot-
tam meg vele. İ megemlítette, hogy évek óta 
jár egy helyre, és nekem is oda kell elmenni, 
ha ıszintén és igazán változtatni akarok ed-
digi életemen. Segítségével eljutottam egy vi-
lágtól elzárt településre, ahol minden furcsa 
volt számomra puritán volta miatt, de ahol 
már az elsı napon megtapasztalhattam azt, 
hogy szeretettel vettek körül. 

Máig emlékszem arra, hogy az 51. Zsol-
tár volt öt napon át az igehirdetés-sorozat té-
mája. Nagyon szíven ütött Dávid bőnbánati 
éneke, és Isten Szent Lelke napról-napra egy-
re jobban megláttatta velem elveszett, bőnös 
voltomat, hiábavaló életemet. Egyre inkább 
szorított a bőnbánat, mígnem megérlelıdött 
bennem, hogy véget vetek ennek a kapcsolat-
nak. Egy több órán át tartó lelkigondozóval 
való beszélgetés után – melynek során min-
dent megvallottam -, hihetetlen öröm és 
megkönnyebbülés lett úrrá rajtam. Felismer-
tem és megismertem Jézus Krisztust, mint 
Megváltót és Szabadítót. Lelkembıl kitörlı-
dött a szennyes múlt, és megújult az életem 
az Úr Jézus bőntörlı vére által. Leghamarabb 
bocsánatot kértem a férjemtıl, amikor egy 
hét után hazatértem, majd levélben bizonysá-
got tettem az Úr Jézus szabadításáról annak a 
férfinek is, akivel aztán többé nem találkoz-
tam. 

Újjászületésem alapja, hogy Isten az İ 
Igéjével, Szavával belenyúlt életembe, és 
egészen más lett az életszemléletem is, amit a 
környezetemben élık meglepıdve tapasztal-
tak. Én pedig örömmel számoltam be arról, 
hogy mindezt az Úr kegyelmének köszönhe-
tem. 

N.N. 
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J.S. BACH 325 ÉVE SZÜLETETT 

 
Johann Sebastian Bach 1685. március 21-én született a németországi Eisenachban. 

Születésének 325. évfordulóján igazgató lelkészünk dr. Kovács László Attila (úgy is mint 
a Kolozsvári Protestáns Teológia egyház-zenei tanszékének tanára) megemlékezett az 
Emmaus templomban a zenetörténet e hatalmas lángelméjérıl, munkásságának máig is ha-
tó jelentıségérıl. 

Elıadásában a keresztyén istentiszteleti éneklés-zenélés három nagy rétegét és azok 
alakulását ismertette: az egyszólamú gregorián éneket, a többszólamú énekes és orgonaze-
nét, amely virágkorát a barokk mővészetben élte, és a reformátori gyülekezeti éneket, 
amely az evangélikus egyház legfontosabb istentiszteleti zenéjét képezi.  

Hangsúlyozta, hogy Bach mővészetének az evangélikus templom volt az otthona. Az 
istentiszteleti kórus és orgonazenei szolgálat az evangélikus egyház identitásához tartozik. 
Az elıadó utalt a mai divatos ifjúsági énekek térhódítására is. Ezeknek az újfajta énekek-
nek szakrális értéke és maradandósága még nem ítélhetı meg. 

Végül az elıadó Bach orgona-remekmőveibıl szólaltatott meg néhány korál-
feldolgozást, illetve prelúdiumot és fúgát. 

 

A közeljöv ıben kiadásra kerül Kormos Gyula tanulmánya templomunk or-
gona-történetér ıl és kántorairól.  
Tisztelettel kérjük testvéreinket, ha valakinek birtokában van fénykép, portré, 
rajz, illetve írásos dokumentum templomunk volt kántorairól, kántortanítóiról 
(Deményfalvi Kálmán, Krecsák László, Heinz Fülöp, Santroch Alajos, Zsák End-
re, Nagy Lajos, Gáspári János, Kralovanszky László, Susztek Sámuel, Kollmann 
Sámuel, Nagy Sámuel stb), illetve a régi (1911 elıtti) orgonáról, másolás céljá-
ból szíveskedjék a lelkészi hivatal rendelkezésére bocsátani. 

 

Az MKPK, az MRE és az MEE közleménye 
 

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, a Magyarországi Református Egyház és a Ma-
gyarországi Evangélikus Egyház a 2010. évi parlamenti választásokon való részvételre hív fel 
minden jóakaratú embert. Ha komolyan vesszük állampolgári felelısségünket, négyévente 
nemcsak lehetıségünk, hanem kötelességünk is, hogy döntésünkkel tudatosan befolyásoljuk 
hazánk életét, mindennapi boldogulásunk lehetıségét. A jelenlegi aggasztó társadalmi és gaz-
dasági helyzetben különösen is fontosnak tartjuk, hogy körültekintıen a jelöltek célkitőzéseit 
megismerve döntsünk. Javasoljuk, hogy a különbözı pártok és jelöltjeik programjában azokat 
az elemeket keressük, amelyek a társadalom alapvetı összetartó erıinek – a családnak, a helyi 
közösségeknek és egész nemzetünknek – életét és fejlıdését segítik. Meggyızıdésünk, hogy 
jelen elesettségünkön csak felelıs, értékek alapján gondolkodó és cselekvı áldozatvállalással 
tudunk segíteni. Ezért kérünk mindenkit: a hangzatos kampányígéretek és indulatos kommu-
nikációs megoldások mögé nézve olyan jelöltet, jelölteket támogasson, akik személyiségük-
ben és elkötelezettségükben is annak reménységét hordozzák, hogy Magyarországon erısöd-
het a jogállamiság, csökkenhet a korrupció, növekedhet az egymás iránti bizalom. Reméljük, 
hogy mind a választás menete, mind a választás végeredménye mindannyiunk épülését és erı-
södését szolgálja. 

Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, Magyarországi Református Egyház, 
Magyarországi Evangélikus Egyház 
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BESZÁMOLÓ GYÜLEKEZETI MUNKATÁRS-KÉPZ İ TANFOLYAMRÓL 
 

Az elmúlt év novemberében gyüleke-
zeti munkatárs-képzı tanfolyamon vol-
tunk Piliscsabán. D. Szebik Imre nyugal-
mazott püspök úr által szervezett – három 
hétvégét magában foglaló –, tanfolyamra 
az ország számos gyülekezetébıl külön-
bözı korú és foglalkozású résztvevık ér-
keztek. Az egyéni motivációink feltárása 
után a gyülekezeti munka három fontos 
területe közül ki-ki azt választhatta, amire 
legalkalmasabbnak érezte magát. Az 
egyik ilyen terület a gyülekezeti alkal-
makra való „hívogatás”, s a gyülekezet 
építésében való tevékenység volt, a másik 
az idısek, elesettek felkarolása, segítése. 
A legnagyobb felkészültséget igénylı fel-
adatnak a betegek, a haldoklók, és a gyá-
szolók körében végzendı lelki gondozás 
bizonyult. 

A tanfolyami elıadók az Evangélikus 
Hittudományi Egyetem tanárai, és gya-
korló lelkészek voltak. İk az elvégzendı 
feladatainkat segítı Ige-helyeket töreked-
tek emlékezetünkbe vésni. Alapos tájé-
koztatást kaptunk a különbözı szekták 
mőködésérıl, módszereirıl, valamint erı-
szakos közeledésük elhárításának techni-
káiról is. A legnagyobb segítséget a gya-
korlati képzés jelentette, melynek során 
„kiscsoportos” formában kellett egy-egy 
konkrét helyzet feldolgozásában közre-
mőködnünk. Sok jó módszert tanultunk és 
önismeretet is. Ez igen fontos volt, mert 
megismertette velünk saját korlátainkat és 
megvéd attól, hogy képzett szakemberek 
segítségét igénylı erınkön felüli felada-
tokat vállaljunk el. 

Sokszor az a legnagyobb segítség, ha 
értı figyelemmel, nyitott szemmel, nyitott 
füllel, de fıként nyitott szívvel meghall-
gatjuk a másik embert. Minden, amit 
munkánk során elérünk, Isten ajándéka, 

mi csak eszközök vagyunk a Mindenható 
kezében. Adja Isten, hogy szerény köz-
remőködésünkkel teret tudjunk adni Isten 
Szentlelkének, hogy munkálkodjon a má-
sik ember lelkében, segítve ıt élete ne-
hézségeinek elhordozásában, problémái-
nak megoldásában. Az igazi segítséget 
nem a mi szolgálatunk, hanem Isten vég-
telen kegyelmének megtapasztalása jelen-
ti, és ennek a végtelen kegyelemnek, sze-
retetnek az elfogadására, továbbadására 
próbáltak bennünket, a közösségért tenni 
akarókat a tanfolyam szervezıi felkészí-
teni. 

Reméljük, hogy egyre többen kapnak 
elhívást önkéntes gyülekezeti szolgálatra, 
ami egyszerő odafigyelésben, gyülekeze-
ten belüli és kívüli testvéreink iránti ér-
deklıdésben, vagy rendszeres kapcsolat-
tartásban is megnyilvánulhat. 
Bárki találhat a szőkebb-tágabb családjá-
ban, ismerısei körében segítségre szoruló 
embert, akinek sokat jelenthet a felaján-
lott személyes segítség, fizikai és lelki ér-
telemben egyaránt. Ez is egy útja lehet a 
gyülekezet gyarapításának.  

Nagyon jó kezdeményezésnek tartjuk 
a tanfolyamon hallott „tevékenység-bank” 
létrehozását. Ebben a gyülekezet tagsága 
számára elérhetıvé lehetne tenni egy 
megbízható mesteremberek, jogászok, 
ügyvédek, orvosok, segítı foglalkozású-
ak, idısgondozást, gyermekfelügyeletet 
vállalók nevét, címét, telefonszámát tar-
talmazó ”adatbank” listát. 

Reméljük, méltók leszünk önként vál-
lalt munkánk végzésére, és kapunk hozzá 
Istentıl elegendı erıt, és kitartást. Kérjük 
kitőzött céljaink megvalósításához lelké-
szeink és gyülekezeti testvéreink támoga-
tását is. 

Márk Borbála és Tarczali Gyula 
a Nagytemplom gyülekezetének tagjai 
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GGYYEERRMM EEKK OOLL DDAALL   
Az Igazság fejedelme 

   Mihez is hasonlíthatnám Isten igazságát, szeretetét és kegyelmének 
gazdagságát, amelyet az Úr Jézusban tett nyilvánvalóvá? 
   Élt egy király, akit egész népe tisztelt és szeretett, mert igazságos volt. 

Amikor látta, hogy országában sokan hódolnak a szerencsejáték bőnös szenvedélyének. Szi-
gorú rendeletet hozott: „Akit rajta kapnak, hogy szerencsejátékot őz, azt nyilvánosan korbá-
csolják meg!”  
 Történt azonban, egy nap, hogy a király szeretett fiát csípték el éppen a tiltott játék közben. 
„Vajon az apa kiszolgáltatja egyetlen, féltve szeretett fiát a nyilvános korbácsolásnak, amibe 
akár még bele is halhat? Lehetetlen!” – gondolták sokan. De a király a törvényt személyre va-
ló tekintet nélkül hozta, így a törvény mindenkire egyformán vonatkozott. Egész népe feszül-
ten figyelte a királyt! És a király három napra bezárkózott a szobájába. Nem evett, nem ivott 
és nem aludt. Nyugodtan el akart gondolkodni azon, hogy édesapaként, hogyan maradhat 
igazságos királya szeretett népének. 
 Amikor letelt a három nap, a király kihirdette az ítéletet: „Akit rajta kapnak, hogy szeren-
csejátékot őz, azt nyilvánosan korbácsolják meg!” A király katonái megfogták a fiút és letép-
ték a felsıruháját. Majd félmeztelenül egy oszlophoz kötötték. De még mielıtt egyetlen kor-
bácsütést mérhettek volna rá… valami különös dolog történt: A király letette fényes koroná-
ját, ledobta válláról díszes palástját… végül ingét is levette és mezítelen felsı testével fia há-
tához simulva, saját hátát tartotta a katonáknak. A katonák rémülten álltak, senki sem mert a 
királyra kezet emelni. De a király intett! És a katonák a király hátára mérték a korbácsütése-
ket! Így vette magára a király, fia büntetését, és tett eleget a törvénynek úgy, hogy szeretett fia 
sértetlen maradt! 

 Kedves Barátom! Ez a történet bibliai módon teszi 
számunkra nyilvánvalóvá az isteni kegyelmet. A 
kereszt, nem véletlenül jutott az Úr Jézusnak. İ ezért 
jött erre a világra! A szent és igaz Isten testté 
lételének egyetlen értelme és célja a kereszt, amelyen 
miattad, helyetted és éretted elszenvedte a jogos 
büntetést. Az Úr Jézus Krisztus ezért lett emberré, 
hogy elvegye a bőnt, a Te bőnödet és az én bőnömet! 
Megtegye azt, amit se Te, sem én nem tudtunk volna 
megtenni – eleget tenni Isten igazságának. A kereszt 
tehát Isten keresztje, és megváltásunk középpontja, 
ezért olyan könnyő elnyerni az üdvösséget, mert az 
igaz és szentséges Istennek nagyon sokba került. 
Isten igazsága lecsapott a keresztre - mint a katonák 
ostora a királyra -, de ez a csapás Isten szentséges 
szívét érte. 

 
„… a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bőneink miatt törték össze. İ bőnhıdött, hogy nekünk 
békességünk legyen, az ı sebei árán gyógyultunk meg.” (Ézs 53,5) 
 

Írta: Hajagos-Tóth Katalin 
DE a sír üres! KRISZTUS FELTÁMADT! 
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A TEMPLOM FESTÉSE 
 

A Nyíregyházi Evangélikus Nagytemplom oltárterében két évszám olvasható: 1784. és 
1910. 

1784. március 25-én tették le a templom alapkövét. Ezt a napot a templom alapkıleté-
tel ünnepeként üli meg a gyülekezet. 1910-ben templomunk belsejét kifestették a most is 
látható kékes-fehéres-aranyos színekkel. A festési munkálatokat Gróh István festımővész 
végezte, aki 1891. és 1894. között a Kossuth Lajos Evangélikus Gimnázium rajztanára 
volt. Budapesten az Iparmővészeti Fıiskola tanára, majd igazgatója lett. A festımővész a 
templom festéséhez felhasználta tanítványait is, akik közé felvette Máczay Lajost is. 

Máczay Lajos 1891-ben született Nyíregyházán. Apja az evangélikus elemi iskolánk 
pedellusa volt, aki a fiát a gimnáziumban is taníttatta. Érettségi után Eperjesen tanult a teo-
lógián. 1923-ban került Nyíregyházára az Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium vallás-
tanára és cserkészcsapatának parancsnoka lett. Engem nyolc éven át tanított. 

1945. április 3-án, a nyíregyházi Városházán mőködı népbíróság halálra ítélte, de ke-
gyelmet kapott. Börtönében meglátogattam. Szabadulása után agyvérzéssel meggyötört 
teste, 66 éves korában, 1957. június 16-án került az Északi Temetıbe.  

Amikor templomunkban a kékes-fehéres-aranyos festést látom, nem tudhatom, hogy 
melyik ecsetvonás származott a halálra ítélt Máczay Lajos vallástanárom és cserkészpa-
rancsnokom kezétıl. 

Dr. Reményi Mihály 
 
 

KÉRJÜK, TÁMOGASSA ADÓJA 1% -ÁVAL  
A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZAT! TECHNIKAI SZÁ M: 0035 

 
A személyi jövedelemadó törvény alapján idén is lehetıség van adónk kétszer 1%-

ának felajánlására. Az elsı 1%-ot valamely közhasznú tevékenységet folytató alapítvány 
illetve társadalmi szervezet részére, és még egyszer 1%-ot valamely egyház részére lehet 
eljuttatni. Ehhez nem kell mást tenni, mint egy rendelkezı nyilatkozatot kitölteni és azt a 
jövedelemadó-bevalláshoz mellékelni. Akinek adóját a munkahelye intézi, annak a mun-
kahelyén kell leadnia rendelkezı nyilatkozatát.  

Ha valaki nem rendelkezik errıl a 2x1%-ról, úgy ez az összeg is az állami költségve-
tésbe kerül. Ez a támogatási forma a megelızı években a Parlament által évenként meg-
szavazott költségvetési támogatást váltja ki, külön terhet nem jelent, kiadást nem ró a ren-
delkezıkre, hiszen az adó összegét amúgy is meg kell fizetnie. Csupán arról van szó: meg-
határozhatjuk ezen összeg sorsát.  

Egyházunk számára nagyon fontos ez a támogatás, amely hozzájárul ahhoz, hogy fe-
dezni tudjuk egyházunk mindennapi mőködését.  

Ha önadózó, a beküldendı adóbevalláshoz mellékelje, ha munkahelye intézi, adja oda 
az ügyintézınek. Ha elektronikus úton nyújtja be bevallását, úgy a 0953 bevallás csomag 
0953-D nyomtatványán rendelkezhet a befizetett adó 1+1 százalékáról. 

A másik 1 % a következı alapítványunkra adható: 
A „Nyíregyházi Evangélikus Nagytemplomért” alapítvány, 

mely templomunk felújítását szolgálja 
Adószám: 18801703 -1 -15 
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ANYAKÖNYVI HÍREK 

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

Blaner Jázmin Lara, Gerbár Gréta, Németh Milán, Tóth Luca, Gulyás Márk, 
Gervai Zsombor, Benicsák Nóra.  

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

Sajben Mihályné Magera Erzsébet (79), Tóth János (78), Sipos Ilona (84), Jasku 
Józsefné Gyebrószki Zsuzsanna (64), Balczó Edit (74), Gezsu András (57), 
Karasz András (73), Gálik Györgyné Morauszki Ilona (92), Ráthonyi Lászlóné 
Jóni Emma (73), Krasznavölgyi Lászlóné Pilinszki Ilona (95), Zsiros András 
(71), Koczka Mihályné Szabolcsi Erzsébet (86), Jánoszki István (79), Botos Zol-
tán (54), Soltész István (79), Fizely Józsefné Rozgonyi Józsefné (84), Tóth 
Józsefné Sajben Mária (90), Simkó Józsefné Barzó Erzsébet (89), Iván András 
(79). 

 
 

ELÉG NEKEM…  
A Biblia ezt írja: „…semmit sem hoztunk a világba, nem is vihetünk ki semmit belıle. 

De ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele”  (1Tim 6,7-8). Vajon a megelé-
gedettség azt jelenti, hogy nem tőzünk ki célokat, nem törekszünk magasabbra, nem él-
vezhetünk kellemes dolgokat? Nem, hanem ez azt jelenti, hogy nem hagyjuk, hogy mind-
ezek a kellemes dolgok uraljanak bennünket. Az elégedettség megtanulása egy folyamat. 
Ezért írja Pál: „…megtanultam, hogy körülményeim között elégedett legyek. Tudok szőköl-
ködni és tudok bıvölködni is, egészen be vagyok avatva mindenbe…” (Fil 4,11-12)  

Legyen szilárd meggyızıdésünk, hogy amink van, az ajándék Istentıl, és arra van 
szánva, hogy megosszuk másokkal. A megelégedettség szabaddá tesz arra, hogy örven-
dezz annak, amit Isten biztosít számodra. Tartsuk szem elıtt a következı alapelveket!  

1. Hasznos dolgokat vásárolj, ne hagyd, hogy a reklámok vagy a csillogó csomagolás 
befolyásoljanak! 

2. Tanuld meg birtokolni a dolgokat anélkül, hogy azok vennének birtokba téged! 
3. Tedd szokásoddá, hogy továbbadod a nélkülözhetı dolgaidat! 
4. Ne bízz a „vedd meg most, fizess késıbb” rendszerekben! 
5. Légy óvatos mindennel, ami szenvedélyes kötıdést okozhat! 
6. Óvakodj mindattól, ami gátolna abban, hogy Istent tedd életedben az elsı helyre! 

(vö. Mt 6,33) 
B. Gass  

Forrás: Vetés és Aratás 2009/3 
AKI NEM HÁLÁS A JÓÉRT, AMIJE VAN, AZT AZ SEM TESZI 

BOLDOGGÁ, AMIRE VÁGYIK. (Ismeretlen szerzı) 
A GOND, A MÚLT FOGLYÁVÁ, A JELEN ÁLDOZATÁVÁ, ÉS A JÖVİ RABSZOLGÁJÁ-
VÁ TESZI AZ EMBERT. 

(Corrie ten Boom) 
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HÍREK  
BEOSZTOTT LELKÉSZEK VIZSGÁZTAK 

 
Négy újabb taggal bıvült a Magyarországi Evangélikus Egyház választható, tehát 

parókusi jogkörrel felruházható lelkészeinek köre. 
Az Északi Egyházkerület elnöksége által múlt év végén meghirdetett parókusi alkal-

massági vizsgálatra négyen jelentkeztek: Horváthné Csoszánszky Márta Nyáregyházán, 
Óvári Péter János Mendén és Gyömrın, Zsarnai Krisztián Nyíregyházán szolgáló lelkész, 
valamint Kovács Áron, az Evangélikus Hittudományi Egyetem doktori iskolájának hallga-
tója. 

Az önálló lelkészi szolgálatra alkalmasnak talált jelöltek mostantól a gyülekezetek ál-
tal választhatók. A vizsgálatot végzı négytagú testületek (az illetékes püspök, esperes, lel-
kész és felügyelı) azt vizsgálták, hogyan valósulnak meg a jelöltek szolgálatában a hitval-
lásosság szempontjai, és hogyan tudják alkalmazni egyházkormányzati és egyházi ismere-
teiket. A vizsgálat keretében a jelöltek megvédték írásbeli munkáikat. 

Forrás: EvÉlet 2010. 13. szám 
 

� Március 14-én, a Kistemplomban az istentiszteleten a család és a gyülekezet együtt 
adott hálát Istennek néhai lelkészünk – Endreffy Zoltán – özvegyének eddigi életéért. 
Mária nénit 90. születésnapján a körzet lelkésze, dr. Kovács László Attila a 91. Zsoltár-
ral köszöntötte. 

� A Jedlik Kiadó a Hírmondó 2010. január-februári számából 300 példányt ellenszolgálta-
tás nélkül nyomtatott ki gyülekezetünk részére. Köszönjük az adományt. 

 
Amennyiben adományt szeretne eljuttatni egyházközségünk számára, akkor ezt szemé-
lyesen a Luther tér 14. szám alatti Lelkészi Hivatal pénztárában megteheti, illetve átutalás-
sal teljesítheti a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség  
 

OTP-nél vezetett 117-44003-20001010 számú bankszámlájára. 
 

Köszönetet mondunk a Hírmondóra szánt adományokért! 
A gyülekezeti újság önkéntes munkával készül, de a nyomdai költség így is jelentısen 
megterheli az egyházközség kiadását, ezért a kiadvány megjelenésének támogatására 

adományt köszönettel fogad az egyházközség. 
 

 

���� ÓRAIGAZÍTÁS! ���� 
Március 28-án áttértünk a nyári idıszámításra. E naptól kezdıdıen az esti istentisztele-
tek és bibliaórák (kivéve a keddi alkalmat) kezdési idıpontja – a Nagytemplomban és a 

gyülekezeti teremben –18 órára módosult! 
A vasárnaponként reggel 8 órakor kezdıdı istentiszteletet virágvasárnaptól a 

Nagytemplomban tartjuk. 
 

Köszönettel vesszük észrevételeiket, javaslataikat, közlésre szánt írásaikat, amelyeket 
vagy a Lelkészi Hivatalba, vagy a túloldalon feltüntetett e-mail címre legyenek szívesek 
eljuttatni. 
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Hetenként ismétlıdı állandó gyülekezeti alkalmak 
(nyári idıszámítás szerint) 

 Nagytemplomban 
 

Gyülekezeti teremben 
(Luther tér 14. szám) 

Vasárnap   800 istentisztelet úrvacsorával 
1000 istentisztelet  

a hónap elsı és harmadik vasár-
napján úrvacsorával 

1000 gyermek bibliakör különbözı 
korcsoportokban 

1800 istentisztelet 
1900 énekkari próba 

Hétfı Iskolai tanítás idején a reggeli áhítat 
745  -kor az általános iskolai tanu-
lókkal együtt 

  800 reggeli áhítat (tanítási szünet ide-
jén) 

1800 bibliaóra  
Kedd    800 reggeli áhítat 

1700 nıi közösségi óra 
Szerda    800 reggeli áhítat 

1000 Baba-mama kör(minden második 
héten) 

1800 istentisztelet 
Csütörtök    800 reggeli áhítat 
Péntek  

 
  800 reggeli áhítat 
1815 „Kis” ifi (Luther tér 13.) minden 

második héten felváltva a Fiatal 
Felnıttek Alkalmával (FIFA) 

Szombat  1700 ifjúsági óra 
 

A fenti alkalmakra mindenkit szeretettel hívunk és várunk! 
 

A Hírmondó legközelebbi számának tervezett megjelenési idıpontja: 2010. PÜNKÖSD 
Lapzárta: 2010. május 9. 

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  
ahol a Hírmondó is olvasható 

 
 

Szerkesztıbizottság: 
Demcsákné Balczó Ildikó, Dr. Loós Tibor, 

Pelles Ferencné, Závodny Éva. 
Felelıs szerkesztık: Dr. Kovács László Attila, Veczán Zoltán 

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

belsı használatra, ingyenes terjesztésben. 
Megjelenik kéthavonként. 

Készült: Jedlik Kiadó nyomdájában 1500 pld.-ban. 


