
 
 

EGYHÁZUNK SZÜLETÉSNAPJÁN 
GYÜLEKEZETÜNK ÚJULÁSÁÉRT…  

 
Szeretettel köszöntöm a kedves Olvasót pün-

kösd ünnepén! Egyházunk meghatározó eseménye 
történt ezen a napon. Születésnapot ünnepelünk. 
Nincs szükség tortára, gyertyára, marcipánfigurára, 
de még lampionokra sem. Nem kell fokozni a han-
gulatot külsıségekkel, nem ember áll a középpont-
ban, ez az alkalom a Lélek ünnepe. Amikor közel 
2000 évvel ezelıtt a Lélek munkájának hatására 
ezrek tértek meg, törtek össze bőneik felismerésé-
ben Jézus kereszthalála miatt, szánták oda életüket 
Neki, bizonyította azt, hogy nem erıvel, nem hata-
lommal, hanem Isten Szentlelke által képes egy 
egyház, gyülekezetek közössége létrejönni.  

Voltak emberek, akik az egyházban a történelem folyamán erıvel és hatalmuk 
fitogtatásával próbálták az embereket, a gyülekezeteket „kordában” tartani, azonban 
abból sohasem származott megújulás, gyülekezet-növekedés. Az erı, a hatalom nem 
Isten eszköze, pedig İ maga erı és hatalom (2Krón 29,12). Pünkösd, a Lélek ünne-
pe éppen arról szól, hogy Isten Szentlelkét küldte a világba az embereknek, hogy 
megnyíljon a szemük, s meglássák, mi választja el ıket Istentıl. Bőnnek lássák a 
bőnt, igazságnak az igazságot, s onnantól kezdve ne akarjanak tovább olyan állapot-
ban élni, amilyenben meglátták önmagukat. Pünkösd nem más, mint egy nagy lelep-
lezés „leleplezi a világ elıtt, hogy mi a bőn, mi az igazság és mi az ítélet” (Jn 
16,8), ami nem erıvel, nem hatalommal történik, hanem Isten Szentlelkével. Csak 
ilyen összefüggésben beszélhetünk újulásról, növekedésrıl mind magunk, mind gyü-
lekezetünk életében. 

Erre van ma is szükség, így ünnepeljünk mi is a gyülekezet közösségében, s 
vágyunk arra, hogy Isten Lelke leplezzen le, gyógyítson, újítson és építsen! 

Áldott (Lélek)ünnepet kívánok! 
Zsarnai Krisztián 

XIX. évf. 5-6. szám 
2010. május-június 

„ Nem erıvel, sem hatalommal, hanem az én lelkemmel! 
– azt mondja a Seregeknek Ura.” 

Zak 4,6 (Károli – fordítás) 
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REVICZKY GYULA: PÜNKÖSD 
 

Piros pünkösd öltözik sugárba, 
Mosolyogva száll le a világra. 
Nyomában kél édes rózsa-illat, 
Fényözön hull, a szívek megnyílnak. 
 
Hogy elıször tőnt fel a világnak: 
Tüzes nyelvek alakjába' támadt. 
Megoldotta apostolok nyelvét, 
Hirdeté a gyızedelmes eszmét. 

 

Piros pünkösd, juttasd tiszta fényed' 
Ma is minden bánkódó szívének, 
Hogy ki tévelyg kétségbe', homályba': 
Világító sugaradat áldja. 
 
Habozóknak oldjad meg a nyelvét, 
Világosítsd hittel föl az elmét. 
Hogy az eszme szívbıl szívbe szálljon, 
Diadallal az egész világon! 

 
Piros pünkösd, szállj le a világra, 
Taníts meg új nyelvre, új imára. 
Oszlasd széjjel mindenütt az éjet, 
Szeretetnek sugara, Szentlélek! 

 
 
 

Kutyából nem lesz szalonna? 

MANDAI MISSZIÓ MAJÁLISKOR 
 
A tudósítás felcímében olvasható magyar közmondást Szeverényi János adta a 
Nyíregyházát körülölelı bokortanyák egyikén tartott háromnapos evangélizációs 
sorozatának címéül. A mandabokori mővelıdési házba szervezett missziói szolgá-
latra a közelmúltban parókusi vizsgát tett beosztott lelkész, Zsarnai Krisztián hívta 
meg az országos missziói lelkészt, aki most, a majálisok hétvégéjén tudott eleget 
tenni a felkérésnek.  

A Nyíregyházi Evangélikus Egyházközségnek az 
államosítás elıtt Mandabokorban is volt iskolája 
(abban tartották az istentiszteleteket), ám néhány 
éve – a körzetesítés miatt – megszüntették az okta-
tást. A helyi lakosok általában ugyan békésen meg-
férnek a mővelıdési házban, de – az élénkülı hit-
élet jegyében – már nagyon vágynak egy saját ima-
házra, gyülekezeti teremre. Az elmúlt két évben a 
fiatalok száma is megnövekedett az alkalmakon, 
ezért a helyi közösség kérést terjesztett az egyház-
megyei presbitérium elé: el szeretnék kezdeni saját 
imaházuk építését. Amióta a felsıbb egyházi gré-
mium áldását adta a kezdeményezésre, a mandai al-
kalmakon bárki elviheti a céladományok befizetésé-
re szolgáló csekket, vagy vásárolhat  
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a bankjegyekkel azonos címlető, úgynevezett téglakuponokból, amelyeken ez az ige 
olvasható: „Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építık.”  (Zsolt 127,1)  

Az 1753-ban alapított egyházközség város- és templomépítı ıseinek mai utódai is 
élı hitükrıl és egyházszeretetükrıl tesznek bizonyságot ezzel az építkezési szándékuk-
kal. Ám elıbb az élı kövekbıl álló lelki háznak kell felépülnie és megszilárdulnia, 
hogy a külsı építkezés is megtörténhessen. Ezt a célt szolgálta a missziói lelkész mos-
tani látogatása. Szeverényi János ismert bibliai hithısök életpéldáján mutatta be, hogy 
Isten ma is élı Úr, és csodákat tehet; az ı kezében bizony a kutyából is szalonna 
lehet! Az Útmutató múlt évi, de örök érvényő igéjével cáfolta meg a népi közmondást: 
„Ami lehetetlen az embereknek, az Istennek lehetséges.” (Lk 18,27)  

Péntek este az igehirdetı ezt Mózes példájával igazolta. Nem ı jelentkezett vezetı-
nek, sıt szabadkozott is, de Isten elhívásának – mely az égı, de el nem égı csipkebo-
korból szólt hozzá – nem tudott ellenállni. Az Úr már a születése elıtt intézkedett: az 
istenfélı bábák nem ölték meg a fiúgyermekeket, a fáraó parancsa ellenére.  

Az öntörvényő Pétert is a tagadásokon át vezette az apostolság útján; háromszor kér-
dezte tıle Jézus: „...szeretsz-e engem?” A személyes választ a mai tanítványok sem 
úszhatják meg; erre figyelmeztetett a szombat esti léleképítı üzenet.  

A vasárnap reggeli istentiszteleten pedig a pálfordulással bizonyította az igehirdetı, 
hogy mégsem igaz a közmondás, mert ha Krisztus követıinek üldözıjébıl a pogányok 
apostola, Isten választott eszköze lett, akkor velünk, bennünk is megtörténhet ez a vál-
tozás. Igaz, hogy nem a saját erınkbıl, rajtunk is csak az Isten segíthet, de ı ma is élı 
Úr, és neki semmi sem lehetetlen.  

Az elmondottak gyakorlati bizonyítékával szolgált a vasárnapi istentiszteleten bi-
zonyságot tevı Kardos János, akit az Úr szabadított ki a drogok, az alkohol fogságából, 
és aki ma a Kékkereszt Egyesület helyi szervezetének aktív munkásaként szolgál egyko-
ri sorstársai között, hirdetve a szabadulás örömhírét.  

A záró ünnepi, mozgó úrvacsorás istentiszteleten a közösség tagjai együtt örültek az 
örülıkkel és sírtak a sírókkal. A körzeti lelkész két fiatal felnıttet keresztelt meg és há-
rom fiatalt konfirmált. Az édesanyákat és nagymamákat gyönyörő virággal köszöntöt-
ték a gyermekek, s egy édesanya Kaffka Margit egyik kevéssé ismert versét mondta el 
mély átéléssel.  

Ezen a missziós örömünnepen fiatalos evangéliumi énekek csendültek fel gitárkísé-
rettel, s az éneklés vasárnapján betöltötték a kultúrtermet az Istent és Jézust dicsıítı, 
szívbıl jövı verses imádságok, válaszul az igehirdetésbıl feléjük áradt mentı, keresı, 
életátformáló isteni szeretetre. „Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csodákat tett!” 
(Zsolt 98,1) 

Garai András 
(Szemelvények az Evangélikus Élet, 2010. május 9-ei számából) 
 
A három igehirdetés és a bizonyságtétel hanganyaga elérhetı a tudósító honlapjáról: 
http://www.garainyh.hu/hangzooromhirtar/ 
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90 ÉVES ÉVFORDULÓ ÉS ANYÁK NAPI ÜNNEPÉLY AZ ÉLIM 

SZERETETOTTHONBAN 
 

IMMÁNUEL= VELÜNK AZ ISTEN - nyitotta meg meghatottan és hálatelt szavakkal 
Bogár Ágnes otthonvezetı ezt a kettıs, szép ünnepet. 

Szülık, hozzátartozók, pótmamák, gyülekezeti tagok, az ÉLIM-ben korábban és jelen-
leg is szolgáló lelkészek, kétkezi munkát vállaló, adományokat hozó testvérszívő barátok 
itthonról és külföldrıl, a háttérben most is csendesen segédkezı nyugdíjas munkatársak 
jöttek el szép számban 
együtt ünnepelni az otthon 
jelenlegi lakóival és dolgo-
zóival. 

90 év nagy idı egy 
ember életében, és jelentıs 
évforduló egy intézmény 
történetében is. Különösen, 
ha ez az intézmény nem 
csak intézet, hanem az ott-
hont is pótoló lakhely. Ez-
zel a szándékkal indította 
el az alapító Soltész 
Gyuláné az akkor még vá-
rosszéli kis tanyán a ke-
resztyén szeretet gyakorlá-
sát segítségre szoruló 
gyermekek között.  

Élim egy oázis a Bibliában: a pusztában vándorló fáradt, csüggedt nép itt tábort ütött 
és felüdült. Ma is hasonló célt szolgál: táborhely, otthon az életvitelükben segítségre szo-
ruló testi-szellemi sérülteknek. 

Az Élim 90 éves „kora” ellenére nem megöregedett, hanem megújult, bıvült, megszé-
pült. Jelenleg 42 gondozott számára ad igényes elhelyezési lehetıséget. Jogosan csendült 
fel az ünnepi mősor kezdı énekeként: „Szólj boldog hálaének”, és folytatódott Istent di-
csérı verseken, énekeken keresztül munkatársak és gondozottak tolmácsolásában. 

Az ünnepi istentiszteleten dr. Fabiny Tamás püspök úr az Anyák napjához is méltó, a 
90. születésnapon pedig éppen aktuális 90. Zsoltár verseivel emlékezett hálaadással az 
örökkévaló Isten hőségére, megtartó szeretetére: „…Uram, te voltál hajlékunk nemzedék-
rıl nemzedékre…” 

Az ünnepi program az elızı otthonvezetı, majd egy korábbi lakó emlékezésével és 
számos köszöntéssel folytatódott. Családi, baráti, testvéri találkozások, beszélgetések, kö-
zös étkezés örömteli percei, órái végén távozáskor emlékként a lakók által készített szép 
könyvjelzık mellé mősorfüzetet és az Élimrıl készült igényes kiadványt vihetett magával 
minden vendég. 

„ İ mindeneknek gondját, mint Atya veszi föl, s vezérli útját, sorsát, szeretettel a meny-
nyekbıl.” (EÉK 69.) 

Bálint Éva 



 Hírmondó 2010. május-június 
  ___ 
 

5 

IMMÁNUEL!  
 
Ebben az évben kivételesen nem lesz pünkösdhétfıi csendesnap Vargabokor-

ban! 
Miért? – kérdezhetik sokan a Testvérek közül. Hiszen oly’ sokan megszoktuk már 

Nyíregyházán és környékén, hogy évrıl évre összegyülekezhettünk ilyenkor az imaház-
ba és kertjébe erre az evangélizációs és missziói eseményre… 

Fontos és örvendetes oka van azonban annak, hogy most másképp kell terveznünk! 
A vargabokori evangélikus – IM-

MÁNUEL  – imaházunk ugyanis idén nyá-
ron 20 éves! Az 1988. nyarán hitbıl kez-
dett építkezés két év alatt fejezıdött be, és 
1990. július 29-én történt meg az – azóta 
sok lelki alkalomnak otthont adó – isten-
tiszteleti hely fölszentelése.  

Ezt a jubileumot méltóképpen sze-
retnénk megünnepelni: Istent dicsıítve, az 
Úr Jézus Krisztusban adott kegyelméért 
hálát adva, Szentlelkének engedve. Isten iránti hálaadással vehetjük számba mindazt, 
amit a lelki élet és közösség terén İ munkált közöttünk, Szentlelkének kicsinyeket és 
nagyokat Krisztushoz térítı és İbenne megerısítı hatalma által az évek során. 

Az ünnepre meghívtuk Dr. Fabiny Tamás püspök urat is, aki azt ígérte, hogy 
igyekszik augusztusban alkalmas idıpontot találni a közöttünk való szolgálatra. Erre a 
különleges alkalomra készülhetünk tehát: az ÚRnak tetszı imádsággal, adakozással és 
szolgálatvállalással! 

A tervezett jubileumi eseményen kívül a javításra szoruló főtésrendszer is (a tönk-
rement kazánnal) okot adott arra, hogy már január végén kibocsássuk adománygyőjt ı 
felhívásunkat és ívünket! Jelenleg a győjt ıív a körzet lelkészénél – Adámi Lászlónál – ta-
lálható meg, de lehet az Egyházközség pénztárában is adományt befizetni a vargabokori 
cél megjelölésével. 

Idıközben körzeti felügyelınket, Veres Jánosné testvérünket – éppen az imaháznál 
– 2010. február 21-én súlyos baleset érte. Állapota javul , de felgyógyulása lassú lesz. 
Testvéreinket kérjük az érte való imádságra is!  

A feladatokra gondolva azt sem hallgathatjuk el, hogy megoldást kell találnunk az 
imaház és környezete közösen végzendı rendbentartására: szükség van fiatalabb 
gyülekezeti „erıkre”, akik – egymás között beosztva – vállalják a munkát! Szívünkre 
vehetjük az ige biztatását: „Szolgáljatok az ÚRnak örömmel” (Zsolt 100,2a)! 

Annak idején a gyermek-bibliakörösök választottak nevet az imaháznak: így lett 
IMMÁNUEL  az elnevezése. Ez a név azt fejezi ki, hogy Krisztusban velünk az Isten! 
(Vö. Mt 1,23!) Ezzel kapcsolatban hadd álljon itt egy bátorító szakasz Spurgeon: Isten 
ígéreteinek tárháza c. könyvébıl, a július 1-jei áhítatból: 

„Ha Isten velünk van, a legjobb társaságban vagyunk, még ha szegények és megve-
tettek vagyunk is. Ha Isten velünk van, mindig van elegendı erınk, mert az Úrért dolgozni 
sohasem megerıltetı. Ha Isten velünk van, mindig biztonságban vagyunk, mert semmi 
sem árthat annak, aki az İ árnyékában lakozik.  
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Micsoda öröm az számunkra: Isten nemcsak most van velünk, hanem mindig 
velünk lesz. Velünk, családunkkal, gyülekezetünkkel. Jézus neve, Immánuel, is azt je-
lenti, hogy velünk az Isten. Vajon nem az mindenek felett a legjobb, hogy Isten velünk 
van? Ezért nincs okunk a félelemre, inkább örüljünk és reménykedjünk. Krisztus ügye 
halad, az igazság fog gyızni, mert az Úr azokkal van, akik İvele tartanak.” (Kiemelé-
sek a cikkírótól.) 

–i –ó 
 

HÚSVÉTI ZENÉS ÁHÍTAT 
 

Húsvét elsı napján Nagytemplo-
munkban mutatta be igazgató lelkészünk 
dr. Kovács László Attila négyszólamú 
vegyeskarra, baritonszólóra és zenekarra 
komponált Kİ – KANTÁTA címő mő-
vének IV. V. VI. tételét. Közremőködött a 
gyülekezet énekkara mellett a Harmónia Kó-
rus, a zeneiskola tanárainak és diákjainak al-
kalmi zenekara, valamint Fenyvesi Zsolt (szóló 
ének), Kiss Zoltán (orgona). Vezényelt: a Szer-
zı. 

A kantáta IV. tétele Jézus példázatá-
nak a Mt 21, 33-44. verseire épül és a 
partitúra szerint bariton szólóval kezdı-
dik. Fenyvesi Zsolt basszusba hajló me-
leg bariton hangján csendült fel a mő: 
„Volt egy gazda, aki szılıt ültetett… 
azután bérbe adta munkásoknak és ide-
genbe távozott. Amikor elérkezett a szü-
ret ideje, elküldte szolgáit a munkások-
hoz, hogy vegyék át a neki járó termést.” A munkások azonban a gazda szolgáit megkö-
vezték, és volt akit megöltek. Utoljára saját fiát küldte mert úgy gondolta, hogy ıt csak 
meg fogják becsülni. De amikor meglátták fiát, így szóltak „Ez az örökös: gyertek öljük 
meg, és azután a miénk lesz az öröksége”. Vajon mit tesz ez után a szılı ura? A tanítvá-
nyok úgy gondolták, hogy mivel gonoszok voltak amazok, ı is gonoszul veszti el ıket. A 
szılıt pedig más munkásoknak adja ki, akik majd megadják a termést. Erre megkérdezte 
tılük Jézus: „Sohasem olvastátok az Írásokban: Az a kı amelyet az építık megvetettek, az 
lett a sarokkı, az Úrtól lett ez…”  

Az V. tételben a kórus és a zenekar együttese az ApCsel 4,10-12. alapján hirdeti, hogy 
Jézus Krisztus a sarokkı, akit az építık megvetettek, akit megfeszítettek, de akit Isten 
feltámasztott a halálból. İ lett a sarokkı és nincsen üdvösség senki másban és nincs más 
név amely által üdvözölhetnénk.  

A VI. tételben énekeskönyvünk 261. számú gyönyörő magyar korálja a „Semmit ne 
bánkódjál Krisztus szent serege” kezdető hangzik fel. Ez a tétel a korál második verssza-
kával: „Királyi nemzet vagy, noha csak kicsiny vagy… az İ szent Fia által már te is fia 
vagy…” fejezıdik be az együttes egészének elıadásában. 
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A hallgatóság egy eklektikus (többféle) stílusban komponált, igényesen hangszerelt, 
szépen elıadott mő élményével gazdagodva térhetett haza. 

Egyházközségünk tagjai a szerzıt leginkább lelkészként ismerik, de hogyan jutott idá-
ig a zenemővészetben? Kovács László Attila 1998-ban védte meg doktori értekezését. 
Disszertációja 2003-ban Kolozsváron ÉNEKLİ-ZENÉLİ EGYHÁZ (az evangélikus isten-

tisztelet zenei elemeinek rendszeres-teológiai alapvetése) címen 188 oldalas könyvként is megje-
lent. Ennek elıszavából tudjuk, hogy az erdélyi Barcaság egyik kis falujából, Hosszúfalú-
ból, ahol lelkész édesapjával és kántortanító édesanyjával laktak, 10-11 éves koráig szüle-
inek nagy áldozatok árán kellett ıt hetente többször bekísérnie Brassóba zongoraórára, 
majd elviselnie a mind hosszabb otthoni gyakorlásait. Templomi orgonista akart lenni. 
Amikor a pályaválasztás kérdése felmerült, édesapja tanácsára a kolozsvári teológiát vá-
lasztotta, hogy ily módon a lelkészképzés mellett orgonatanulmányait is folytathassa. 
Hogy ez így sikerült, Isten után szüleinek hálás, de mindazoknak is akik ıt felkészülése 
során segítették. 

Könyvében megemlíti, hogy már a választott nép, valamint az ıskeresztények is éne-
keltek istentiszteleteiken. A középkori egyház liturgiájában az éneklés, majd a hangszeres 
zene is egyre nagyobb teret kapott. Abban az idıben a zene mővészetének a templom volt 
az otthona és a miséhez kapcsolódott. Ma is énekel az egyház. Van felekezet amelyikben a 
liturgia most is csak vokális, de az éneklı, orgonazenélı liturgia terén a lutheri evangéli-
kus egyháznak van megkülönbözetett helye. 

Nyíregyházán Kovács László Attilát vendég orgonamővészként már a kilencvenes 
években hallhattuk. A 2002-ben Kolozsváron megjelent Énekeljetek az Úrnak új éneket 
címő CD lemezen már saját kórusmővei is szerepelnek, ez nálunk kevéssé volt ismert. 
Ezeket követte a Kİ-KANTÁTA és a Nyíregyházán karácsonykor bemutatott Karácsonyi 
kantáta. 

Dr. Kovács László Attila jelenleg tanárként a kolozsvári protestáns teológián, lelkész-
ként, orgonamővészként, zeneszerzı karnagyként 2008 óta minálunk szolgál. Nem kicsi a 
feladat. 

Kísérje áldás szolgálatát. 
Dr. Loós Tibor 

 
 

ISTENT DÍCSÉRİ ÉNEKLÉS 
 

Az éneklés már kicsi korom óta életem fontos része. Apukám citerázott, a bátyám hegedült 
és az egész család sokat énekelt. Akkor nem tudtam volna megfogalmazni, hogy miért szere-
tek énekelni, de azt észrevettem, hogy a zaklatottságból lecsillapította, megnyugtatta szülei-
met, és örömteli, boldog lett a család. 

Mint óvónı munkám során szintén megtapasztaltam, hogy amikor elkezdtem énekelni, a 
gyerekek elcsendesedtek, megnyugodtak. Egy aranyos óvodai könyv így méltatta az óvodai 
ének jelentıségét: „A magasabb emberi érzelmek ébresztésére igen lényeges eszköz, melynek 
rokonszenvtıl segített varázsereje egész gyülekezetet képes megragadni s a lelkeket égig 
emelni. E részben jónak tapasztaltam a zsoltárt…” Luther Márton mondta: „Éneklés – a hit 
után –, az Isten legcsodálatosabb ajándéka.” 

A Bibliában azt olvassuk az éneklésrıl a 2Móz 15,1-2 versben: „Akkor ezt az éneket éne-
kelte Mózes Izráel fiaival együtt az Úrnak: Énekelek az Úrnak, mert igen felséges, lovat lova-
sával a tengerbe vetett. 
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Erım és énekem az Úr, megszabadított engem. İ az én Istenem, ıt dicsıítem, atyám Istene, ıt 
magasztalom.” 

Amikor Saul beteg volt azt mondta szolgáinak: Keressetek számomra olyan embert, aki jól 
tud hárfázni. Az egyik szolga Dávidot ajánlotta; aki tud hárfázni, aki erıs vitéz, hadakozó fér-
fi, értelmes és szép ember, és az Úr vele van. Amikor Saul beteg volt „Dávid vette a hárfát, és 
pengette, Saul megkönnyebbült és a gonosz lélek eltávozott tıle.” 

Az Újszövetség gyülekezete sokat énekli a Zsoltárokat is, és a Jézust dicsıítı énekeket is. 
Az énekkarok leginkább ünnepi alkalmakkor szolgálnak. 

Az Istentıl kapott talentumokat –így pl. az éneklést is– ne hanyagoljuk el, hanem Isten di-
csıségére és az İ országának építésére használjuk. Máté evangéliumában olvashatjuk: „Jól 
van, jó és hő szolgám, a kevésen hő voltál, sokra bízok rád ezután...” 

A Kistemplomban lelkészünk több alkalommal hirdette, kérte, hogy aki szeret énekelni jöj-
jön az énekkarba. Én magamban nyugtáztam, hogy én nagyon szeretek, de nem mertem je-
lentkezni. A vágy, a szeretet legyızte a félelmemet. Beálltam az Istent dicsıítı kórusba, és 
megtapasztaltam a közös éneklés örömét. Szeretettel fogadjuk kórusunkba énekelni szeretı 
testvéreinket! 

Babicz Pálné 
 

HÍREK A LUTHER MÁRTON KOLLÉGIUM ÉLETÉB İL 
 

Énekkarunk és zenekarunk a közelmúltban Sopronba, a hőség városába utazott, hogy részt 
vegyen az Evangélikus Gimnáziumok Országos Kórustalálkozóján. 

Az ünnepélyes megnyitót követıen, a Liszt Ferenc Zeneakadémia két növendéke adott 
nagysikerő zongorakoncertet. Másnap reggel Czifra János karnagy vezényletével megtanultuk 
Buxtehude: Jézus Boldogságom címő mővét, melyet aztán a vasárnapi istentiszteleten a sop-
roni evangélikus nagytemplomban adott elı az összkórus, ahol az igét Ittzés János püspök úr 
hirdette. Az un. gyorstanulási verseny keretén belül mérhettük össze tudásunkat a többi hat 
kórussal, ahol derekasan helytálltunk. 

A Magyar Mővelıdés Házában minden kórus a saját betanult darabjaiból álló kisebb kon-
certet adott elı. Énekkarunkat Eszenyi Gábor, zenekarunkat Vannai László tanár úr vezette. A 
négy általunk elıadott mő közül az Oh, Happy Day aratta a legnagyobb sikert, melyet zongo-
ra, nagybıgı, gitár és fuvola kísért. Nagyon élveztük. Meg aznap este az összes résztvevı 
szórakoztatására „zsíros kenyér bulit” szerveztek sok-sok zsíros kenyérrel és könnyőzenei 
koncerttel. 

Énekkarunk 25 fıt számlál, hetente egyszer próbálunk. Nagy lelkesedéssel készültünk és 
vettünk részt a soproni megmérettetésen a nagyobb létszámú kórusok között.  

Hazafelé tartva, meglepetésben volt részünk. Csoportunk vezetıinek jóvoltából, Fertıdön 
megtekinthettük az Esterházy kastélyt. Nagyon szép volt. 
Köszönjük a kollégium tanárainak. 

Úgy gondoljuk, hogy építı, felemelı és vidám kirándulásnak lehettünk részesei. A felhıt-
len éneklés, a próbák öröme, a verseny izgalma mind hozzájárultak ehhez a tartalmas hétvé-
géhez. 

Popovics Enikı és Nyeste Zsuzsanna a Luther Márton Kollégium lakói. 
 
 

EKE CSENDESHETEK PILISCSABÁN 2010. 
� Családos hét: július 26 - 31-éig 
� Felnıtt hitmélyítı hét: augusztus 9 - 14-éig 
Jelentkezés és információ Herkely Jánosnál, az EKE titkáránál. Tel.: 06-20 / 824 48 40 
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„KRISZTUS FELTÁMADT!” 
 

Húsvét hajnala, még alig pirkad. Az utcák kihaltak, de nem némák, kopogó lépteimet 
ujjongó madárdal kíséri. 

A Nagytemplomunkban sötétség fogad, amelyet csak néhány gyertya fénye tör meg. A 
gyér világosságban tíz feketeruhás fiatal kezdi énekelni a csodálatos feltámadási liturgiát. 
Lélekben végig kísérhetjük a teremtés csodáját, a bőnbeesés tragédiáját és Isten üdvtervé-
nek beteljesedését a Golgotán. Mindezt énekben és prózában hallhatjuk. 

Ezután felhangzik az ujjongó kiáltás: „Krisztus feltámadt!” és a válasz: „Valóban fel-
támadt!” 

A magános gyertyák fényébıl mindenki kap lángot a saját kis gyertyájára, a templom 
kivilágosodik, a fiatalok hófehérbe öltöznek és felhangzik a dicsıítı kórus. 

A rendkívüli alkalmat rövid igehirdetés és közös úrvacsora zárja. 
Hálásan köszönjük a tíz fiatal szolgálatát, nem csekély áldozatát, a próbákra szánt idıt, 

a pontos betanulást, a kora hajnali felkelést. 
Köszönjük, hogy szíveinket igazi húsvéti díszbe öltöztették, így a Szentlélek által uj-

jongó lélekkel léphettünk ki a ragyogó, reggeli napfénybe és adhattuk tovább az örömhírt: 
„Krisztus feltámadt!” 

2010 ápr. 4. D-Ó-Ó 
 

VIRÁGVASÁRNAP A SZÉNA TÉRI KISTEMPLOMBAN 
 

Izgatott várakozás elızte meg 
az idei virágvasárnapot az óvodá-
sok körében. Kicsik és nagyok lel-
kesedéssel készültek a tavasz 
egyik legszebb ünnepére. Óvónıik 
segítségével már napokkal elıbb 
feldíszítették a csoportszobát.  

Végül elérkezett a várva várt 
nap, a kis óvodások ünneplı ruhá-
ba öltöztek és szüleik kíséretében 
elmentek a nyíregyházi evangéli-
kus Kistemplomba. Azon a vasár-
napon az Evangélikus Általános Iskola és Óvoda növendékei az ünnepi istentiszteleten 
emlékezetes mősorral szolgáltak. A Kistemplom zsúfolásig megtelt a gyülekezet tagjaival, 
szülıkkel, nagyszülıkkel, vendégekkel. Az igehirdetés után felcsendült a gyermekek éne-
ke. Tisztán csengı hangjuk a tavaszt köszöntı madarak csicsergését juttatták eszünkbe, a 
megújulást, de nem csupán a természet, hanem az emberiségét is. Az iskola tanulói hang-
szeres mősorral örvendeztettek meg bennünket. Mi szülık köszönjük a pedagógusok áldo-
zatos, elhivatott munkáját, a gyerekek felkészítését. Felemelı és megható érzés volt hallani 
és látni a gyermekek ıszinte lelkesedésbıl fakadó bizonyságtételét. 

Ezen a vasárnapon megtapasztalhattuk, hogy az Úr Jézus Krisztus igéje örök, nemze-
dékrıl-nemzedékre száll az örömhír: a feltámadott üzenete. 

A szülık nevében: 
Kıhegyiné Pavliskó Diána 
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SÉTA…. 
 

Múlt év ıszén egy napsugaras hetet töltött nálam DOWN-kóros unokahúgom. Minden 
ebéd után lementünk a játszótérre, fél órai sétára. – Már kb. 3 éve mindkét szeme-világát 
elveszítette. De ez az állapot egy DOWN-kóros gyerektıl nem tudja elrabolni a jókedvet, 
szeretetet, békességet, jóakaratot. 

Egy ebéd utáni sétánk alkalmával üres volt a játszótér, csak az egyik távolabbi sarká-
ban sepregette a faleveleket két zöldmellényes, közmunkát végzı cigányasszony. 40-45 
évesek lehettek. Azt láttam, hogy figyelnek minket, beszélnek rólunk. 

Amikor házunk felé vettük az irányt, ık igyekeztek felénk, s rögtön kérdezte is az 
egyik asszony, Zsuzsikára utalva: Mindig ilyen volt? – Igen, mondtam, így született. – 
Mert neki van egy ilyen 3 éves unokája, és még nem jár, nem sokat tud. Mit mondhattam? 
Biztattam, hogy vegyék körül szeretettel, bátorítsák, segítsék, tanítsák, bizonyára lesz ja-
vulás az állapotában. Zsuzsikánál is minden késıbb indult a fejlıdésében. 

Miután befejeztük a beszélgetést, mondtam, hogy indulunk haza. Szól-
tam Zsuzsinak, hogy köszönjön: Helló, helló! – mondta s a mai gyerekek 
új szokása szerint jobb tenyerüket egymáséval összecsattintva, csá-csá kö-
szöntéssel indultunk volna, de még rákérdeztem Zsuzsikára: mondasz még 
valamit a néniknek? İ azonnal kész volt rá: Az Úr Jézus vigyázzon rátok! 
– A két asszony azonnal sírni kezdett. Ilyen köszöntést kevesektıl kaphat-
nak – gondolom.  

A Mennyi Atya még egy ilyen nagyon kiszolgáltatott, fogyatékos kis életet is tud 
használni. Két beszélgetı társunknak biztosan drága útravaló volt ez az áldás. 

A közelmúltban olvastam egy folyóirat cikkében ezt a pár kedves mondatot: Isten hat 
nap alatt megteremtette a világot, a hetedik napon megpihent, a nyolcadik napon pedig 
megteremtette a DOWN-kórosokat, hogy szeretetet hozzanak a földre. 

D.M. 
 

 

HÍREK A LUTHER RÓZSA NYUGDÍJAS EGYESÜLET ÉLETÉB İL 
 

Palumbi József nyugdíjas egyesületünk elnöke 2009-ben lemondott elnöki tisztérıl. Ez 
úton is köszönjük több éves, eredményes munkáját. 

Új vezetıséget választottunk. Az elnök Hugyecz Jánosné, a titkár Henzsel Ilona lett. 
Pénztárosnak Mezei Istvánnét kértük fel, a kirándulások szervezését Endreffy Zsolt vállal-
ta.  

Május 9-én Ajakra kirándultunk. Megtekintettük az ottani római katolikus templomot, 
és a zsúfolásig megtelt templomban elénekeltük két Tranoscius énekünket, magyarul és tó-
tul. Innen Kisvárdára mentünk a Rétközi Múzeumba, amely az egykori zsinagóga épületé-
ben található. Örömmel fedeztük fel Diószeghy Balázs, Pál Gyula és Berecz András fest-
ményeit.  

Ezt követıen a dombrádi campingban elfogyasztottuk ebédünket, és itt megnéztük a 
megye legnagyobb református templomát, mely 98 éve épült. Elénekeltük a Tebenned bíz-
tunk eleitıl fogva c. Zsoltárt, majd a templomkertben megtekintettük az alapítók síremlé-
keit is. Innen hazafelé vettük utunkat, amit – már itthon – fagylaltozással fejeztünk be. 

Hálásak vagyunk Istennek, hogy megırzött bennünket. 
Madácsi Júlia 
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ANYAKÖNYVI HÍREK  
 

Keresztelések: „Bizony az Úr ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom..” 
Fleischer-Hetei Hanna, Villás Gergely, G. Nagy Balázs, Simon Liza, Tóth Kris-
tóf, Dojcsák Vanda, Ádám Dorina, Kulifai Kitti, Kordován Timea, Gerbár 
Gréta, Szilágyi Patrik, Bogár Tibor, Szabari Roland, Lakatos Liliána Diána. 
Felnıttek:  Kiss Csaba, Pápai Viktor, Pápai Réka, Gál Zsuzsanna, Zocsák Sán-
dor, Rácz Gábor, Rácz Tamás, Blazsán Mónika. 
Konfirmált:  Kiss Csaba, Pápai Viktor, Pápai Réka, Gál Zsuzsanna, Rácz Gá-
bor, Rácz Tamás, dr. Morgós Csilla. 

 
Házasságkötések: „Amit Isten egybeszerkesztett ember el ne válassza...” 

 
Smid Zoltán és dr. Szalai Csilla, Zofcsák Tamás és Nemes Edina, Bartha Csaba 
és Glückmann Rita, Káplán Krisztián és Perger Zsuzsa, Németh Kornél és Sza-
bolcsi Eszter. 
 

Halálozások: „Boldogok a halottak akik az Úrban halnak meg…” 
Simkó Józsefné Barzó Erzsébet (89), Tóth Józsefné Sajben Mária (90), Varga 
Sándorné Hrivnyák Mária (64), Szuher Árpádné Litvai Ilona (79), Kostyál And-
rás (77), Szanyi János (61), Suták Mihály (76), Hajósi József (75), Szekeres 
András (56), Balázs József (71), Siska János (81), Koczka József (80), Mráz 
András (70), Nagy Pálné Nagy Julianna (95), Tóth Sándorné Erdélyi Márta (77), 
Szurovcsják József (81), Adami Istvánné Márkus Julianna Éva (84), Nanszák 
István (69), Augusztinyi Ilona (86), Mezey Gábor (31), Kresztyankó János (83), 
Koczka József (79), Nagy Mihályné Csernyik Julianna (87), Dankó János (60), 
Szász Andrásné Jaczkó Erzsébet (87). 

Közreadta: Horváth Csabáné 
 

 
„Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van…” 

 

Búcsú Benczúr Sándorné Valikától. 
Sokan tiszteltük, szerettük, csodáltuk Valikát, mint a gyülekezeti alkalmak kedves 
résztvevıjét, mint hittestvért, mint volt kollégát. 
Egyházközségünk részérıl úgy is emlékeznünk kell rá, mint önkéntes hitoktatóra. 
1990-tıl közel egy évtizedig két iskolában is tanított hittant, egyre fogyó egészséggel 
mégis hihetetlen lelkesedéssel, szeretettel, szent tőzzel. 
Törékeny cserépedény volt, de igazi drágagyöngy csillogott benne! Hálával emléke-
zünk értékes szolgálatára. Legyen áldott az emléke! 

 
 
 

MEGJELENT: Dr. Balla István: Sóstói u. 53. szám. Személyes történelem.  
Így láttam… Így emlékezem… Ez a véleményem… c. könyve.  

 

Szerkesztette: Dr. Kollárné Balla Anna.  
 

Kapható a Krúdy Gyula könyvesboltban. (Zrínyi I. u.) 
Ár: 5000.- Ft. 
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GYERMEKOLDAL 
Az olimpiai bajnok misszionárius 

Talán arra gondolsz, hogy ez nem lehetséges! Az Olimpián nincs olyan 
sportág, hogy misszionálás. Tényleg nincs. Mégis igaz ez a kijelentés! 

Eric Liddell 1902. január 16-án Kínában misszionáriusként szolgáló presbiteriánus (= a 
presbitériumi egyházszervezet alapján álló; a református egyházak angolszász nyelvterüle-
ten szokásos elnevezése) szülık második gyermekeként született Tien-Csinben. Édesapja 
rajongva szerette a sportot, és gyakran mondogatta Ericnek: „Úgy fuss, hogy elvedd a ju-
talmat.” És ı megfogadta a tanácsot: rendszeresen járt bibliaórákra, látogatta a betegeket, 
mindig barátságos volt az osztálytársaihoz, különösen azokhoz, akik fizikailag gyengéb-
bek voltak, mint ı. Ugyanakkor sportteljesítményei is hamar kitőntek, 15 évesen (krikett 
és rögbi) csapatkapitány, és az „Év sportolója” cím nyertese. Mégsem volt felfuvalkodott, 
iskolaigazgatója szerint minden verseny elıtt kezet rázott versenyzıtársaival, és sohasem a 
dicsıségvágy hajtotta. 
 Felnıtt korában is szorosan Istennel járt. Eric célja Isten dicsıítése volt, és nem engedte, 
hogy bárki vagy bármi közzé és Isten közzé férkızzön. Pedig 1924-ben kijutott az Olimpi-
ára Párizsba. De amikor kiderült, hogy a versenyszáma (100 méteres síkfutás) elıfutamát 
vasárnap tartják, akkor diszkvalifikálta (=kizárta) magát. Némelyek szerint maga az angol 
király is megpróbálta rábeszélni, hogy „a haza dicsıségéért” mégis versenyezzen, Eric 
azonban így felelt: „Isten parancsa elıbbre való, mint a haza dicsısége. Vasárnap nem fu-
tok.” Honfitársai csalódottak és dühösek voltak, hazaárulónak tartották. Végül az Olimpiai 
Bizottság két másik versenyt ajánlott fel számára, melyeket nem vasárnap tartottak: a 200 
méteres (amelyen bronzérmes lett) és a 400 méteres síkfutást. A 400 méteres futás napján 
Eric a célvonalnál állt, amikor váratlanul egy amerikai fiatalember egy darabka papírt 
csúsztatott a kezébe: „…mert akik engem tisztelnek, azoknak tisztességet szerzek…” 
(1Sám 2,30 Károli-fordítás). Eric, markában Isten Igéjével futotta végig a távot. Teljesít-
ménye minden várakozást felülmúlt, megnyerte a versenyt, és világrekordot döntött 47,6 
másodperces idıvel, öt méterrel maga mögött hagyva az ezüstérmes versenyzıt. A verseny 
után megkérdezték sikere titkáról, mire ı annyit mondott: „Isten misszionáriusnak hívott 
el, de adott gyorsaságot is, és amikor futok, érzem, hogy Isten kedvét leli bennem… Az elsı 
200 méterben mindent beleadtam, de a második 200 métert csak Isten segítségével tudtam 
végigfutni.” 
 Az Olimpia után Eric visszatért Észak-Kínába, ahol – szülei nyomdokait követve – 
misszionáriusként tevékenykedett 1925 és 1943 között. Ott is versenyzett, több bajnoksá-
got nyert, és a futás mellett misszionárius-tanárként tanított egy angol–kínai iskolában, 
majd a szegény gyerekek intézetében bibliai, tudományos és atlétikai ismereteit egyaránt 
megosztotta a gyerekekkel. 
 A II. világháború kitörése miatt Kína és Japán hadban álltak egymással. 1943-ban a ja-
pánok elfoglalták a missziós állomást is, amelynek minden lakosa hadifogolytáborba ke-
rült. Eric Liddell 1945. február 21-én, öt hónappal a felszabadulás elıtt halt meg a japán 
vejfangi munkatáborban. Röviddel halála elıtt Winston Churchill elérte, hogy néhány fog-
lyot szabadon engedjenek. Eric is köztük lett volna, de átengedte helyét egy várandós fo-
golytársnıjének. Utolsó két szava ez volt: „Teljes odaadás”. Halálakor nem csupán a tá-
borlakók, hanem Skócia is gyászba borult. 



 Hírmondó 2010. május-június 
  ___ 
 

13 

 Kedves Barátom! Eric Liddell nemcsak a sportban volt szabályszerő, és kiváló, hanem 
az Úr Jézus követésében is. Átvitt értelemben és konkrétan is „olimpiai bajnok misszioná-
rius” volt. Kívánom, hogy egykor majd Te is elmondhasd Pál apostollal és Eric Liddell-el 
együtt: „Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, 
végezetre eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr, az igaz bíró 
ama napon; de nemcsak énnekem, hanem mindazoknak is, akik várva várják az ı megjele-
nését.” (2Tim. 4,7-8) 

Írta: Hajagos-Tóth Katalin 
 

 
IFJÚSÁGI TÁBOR 

 
2010. június 20-25-éig (vasárnap délutántól – péntek délutánig) lesz az ifjúsági tábor Ti-
vadaron. Sok játékkal, vetélkedıvel, kirándulással, énekléssel, Igei együttléttel egybeköt-
ve. Részvételi díj: 16000.- Ft. Akik anyagilag rászorulnak, azokat megpróbáljuk erınkhöz 
mérten támogatni, hogy ne a pénz legyen az akadálya a távolmaradásnak. 
Szeretettel várjuk a gyermekek, fiatalok jelentkezését 16 éves korig a Lelkészi Hivatalban, 
a Luther tér 14. sz. alatt, vagy Zsarnai Krisztián lelkésznél személyesen. 
 
 

ZENÉS ÁHÍTATOK A NAGYTEMPLOMBAN – 2010. 
(Luther tér 1.) 

 
Rendszerint a hónap 3. vasárnapján 18 órai kezdettel tartjuk zenés áhítatainkat. 

 
Május 23-án, pünkösdvasárnap  
 

Päivi Rimpiläinen - orgona 
Anne Tapionmäki - orgona 
(Kajaani/Finnország) 

Június 20-án, vasárnap  
 

Kiss Zoltán (Nyíregyháza) - orgona 
Réthy-Fercsik Szilvia (Nyíregyháza) – szoprán 
Bach, Händel, Haydn, Franck 

Július 18-án, vasárnap  
 

Kovács László Attila (Nyíregyháza) – orgona 
Bach, Liszt 

Augusztus 15-én, vasárnap  
 

Mali Katalin (Tihany) – orgona 
Buxtehude, Bach, Eben, Lefebure-Waly 

Szeptember 5-én, vasárnap  
 

Papp Dániel (Budapest) – hegedő 
Bach 

Szeptember 19-én, vasárnap  
 

Kiss Zoltán (Nyíregyháza) – orgona 
Andorfi Orsolya (Nyíregyháza) – hegedő 
Händel, Franck 

Október 17-én, vasárnap  
 

Finta Gergely (Budapest) – orgona 
Bach, Karg-Elert 

 
A zenés áhítatokról érdeklıdni a 06/42 / 508 770 telefonszámon lehet. 
A belépés díjtalan! 
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� Szeretettel várjuk a gyülekezetet a május 30-ai konfirmációi istentiszteletre, ami 

de. 10 órakor kezdıdik a Nagytemplomban. 
 

Kedves Konfirmandusok! 
Kedves Kisifis Fiatalok! 

� Szeretettel várunk Benneteket 2010. június 11-én, pénteken 18 órára tanévzáró kerti 
partira a Luther tér 13. szám alá! (A „sütnivalót” mindenki maga hozza, a többit mi ad-
juk!) 

� Szeptembertıl elızetes megbeszélés alapján várunk Benneteket a kéthetente pénteken-
ként tartandó kisifis alkalmunkra, mely 18 órától kezdıdik a Luther téri gyülekezeti te-
remben. Sok éneklés, bibliatanulmányozás, beszélgetés, játék vár a résztvevıkre. Vá-
runk Benneteket egy nagyszerő csapatba. 

Szeretettel: Zsarnai Krisztián (tel.:20-824-93-08) <>< 
 
� Az ez évi ökumenikus sorozat perselypénzét – céladományként –, egyházközségünk 

kapta. Ebbıl az összegbıl lett elvégezve gyülekezeti termünk hangosítása. 
Az egyházközség elnöksége köszönetet mond mindazoknak, akik bármilyen formában 
segítették azt, hogy ez a terv megvalósuljon. 

 
 

Köszönetet mondunk a Hírmondóra szánt adományokért!  
A gyülekezeti újság önkéntes munkával készül, de a nyomdai költség így is jelen-
tısen megterheli az egyházközség kiadását, ezért a ki advány megjelenésének tá-

mogatására adományt köszönettel fogad az egyházközs ég. 
 

Köszönettel vesszük észrevételeiket, javaslataikat, közlésre szánt írásaikat, amelyeket 
vagy a Lelkészi Hivatalba, vagy az alább  

feltüntetett e-mail címre legyenek szívesek eljuttatni. 
 
A Hírmondó legközelebbi számának tervezett megjelenési idıpontja: 2010. augusztus 26. 

Lapzárta: 2010. augusztus 13. 
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 1300 pld.-ban. 


