
 
 

Keresztyén Testvéreim! Tisztelt Olvasók! 
 
 Embertársaink felett kimondott ítéleteink, az ítélke-
zés hozzá tartozik emberi létünkhöz. Szeretünk ítélkezni, 
elítélı módon nyilatkozni embertársainkról. Másokkal 
szemben mindig nagyon kritikusak vagyunk, a magunk hi-
báit pedig igyekszünk kisebbíteni, kimagyarázni. Jézus azt 
mondja hallgatóinak és most nekünk is: „ti test szerint ítél-
tek”. Vagyis az alapján ítéltek, ami a szemetek elıtt van, 
amit láttok. Tulajdonképpen a törvény (a Tízparancsolat) betőjén keresztül nézzük, 
szemléljük embertársaink tetteit, hallgatjuk (esetenként olvassuk) szavakba öntött 
gondolataikat. Nem légbıl kapott ötletek alapján mondunk ítéletet mások felett, ha-
nem a törvény paragrafusai szerint, a látottak, a test szerint megtapasztaltak alapján. 
 Izrael fiai úgy gondolták, hogy számukra a törvény, Mózes öt könyvében leírt 
Tóra jelenti a világosságot. Hitték, hogy a Tóra betartása által üdvözülnek, az által 
lesz örök életük. Jézus pedig (amint a fejezet 12. versében olvashatjuk) azt mondja 
magáról: „Én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, ha-
nem övé lesz az élet világossága.” 
Ez a názáreti ácsinas, ez a galileai tanító azt állítja több évszázados hitükkel, ha-
gyományaikkal szemben, hogy mindaz, amit hittek, mindaz, ami eddig megtartó 
erınek bizonyult számukra, nem az egyedül üdvözítı életforma. Úgy vélik, amit Jé-
zus mond, nem felelhet meg a valóságnak, hiszen állítását bizonyítani kell. Nem 
tartják elfogadhatónak Jézus önmagáról mondott bizonyságtételét. Ahhoz, hogy egy 
állítást igaznak nyilvánítsanak, Mózes törvénye szerint legalább két tanú bizonyság-
tétele szükséges. A hallgatóság nem érti, képtelen felfogni, hogy Jézus az Atyával, 
az ıt küldıvel együtt tesz bizonyságot. A hallgatóság nem érti, és így elfogadhatat-
lan számára, hogy az Atya és a Fiú egy. A Fiú semmit sem tesz, vagy mond az Atya 
akarata, tudta nélkül. Minden az Atya akaratából történik, Jézus bizonyságtétele is.  
 Testvéreim, mi is hajlamosak vagyunk különválasztani az Atyát a Fiútól. Az 
Atyát Teremtınknek és Gondviselınknek valljuk és hisszük, de ítéleteinkben gyak-
ran megfeledkezünk a Fiúról. Hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy az Atya nem 
azért küldte a Fiút, hogy elítélje a világot és benne az embert. 

XIX. évf. 7-8. szám 
2010. július-augusztus 

„Ti test szerint ítéltek. Én nem ítélkezem senki felett” 
(Jn 8,15) 
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A Fiú azért jött, hogy megszabadítson minket a bőn átkától, amely szükségessé tette 
a törvény elıírását és betartását. Nem azt jelenti ez, hogy Jézus világban való megje-
lenéséve az Atya hatályon kívül helyezte a törvényt, hiszen a bőn, mint ordító orosz-
lán, folyamatosan ott ólálkodik szívünk ajtaja elıtt és ránk van vágyódása. A Fiú 
megjelenése a világban azt jelenti, hogy törvény és az evangélium együtt kell, hogy 
hasson az emberre, hogy üdvösségre jusson. Aki nem fogadja el Krisztust a maga és 
a világ megváltójának, csak a törvény fényében ostorozza magát és felebarátait, az 
tulajdonképpen Istent nem fogadja el. Csak aki hittel tudja elfogadni, hogy az Atya 
Isten végtelen szeretetébıl a Fiú Istent küldte el szabadításunkra, csak az juthat el az 
örök életre. Az Atya nemcsak a törvény betőjén keresztül tekint az emberre és ítéli 
meg cselekedeteit, hanem Jézus Krisztus váltságmővén keresztül néz minket. Tör-
vényszegésünk miatti haragjánál nagyobb a szeretete, ezért küldte el az ı Egyszülött 
Fiát.  
 A választott nép nem ismerte fel ezt a nagy kegyelmet. Nem fogadta el igaz-
nak Jézus bizonyságtételét. Nem fogadta be a világ világosságát. Ezért ítélet alá ke-
rült. Ítélet alá kerül mindenki, aki szívében különválasztja az Atyát a Fiútól és nem 
tudja elfogadni, hogy Isten mérhetetlen haraggal elítéli a bőnt, de ugyanakkor végte-
len szeretetébıl fakadóan könyörül a bőnös emberen. 
 Kérjük a Szentlélek Úr Istent, erısítsen minket naponként bőn elleni küzdel-
münkben, ugyanakkor növelje hitünket a Megváltó, örök életet ajándékozó Úr Jézus 
Krisztusban. Adja meg nekünk Szentlelke által, hogy a magunk és környezetünk 
esendıségét ne csak a törvény betőjén keresztül szemléljük és ítéljük el, hanem 
Krisztus értünk is kínhalált szenvedett megváltó mővén át. Ámen. 

Kovács Erzsébet 
 
Reményik Sándor 
 

NE ÍTÉLJ 
Istenem, add, hogy ne ítéljek – 
Mit tudom én, honnan ered, 
Micsoda mélységbıl a vétek, 
Az enyém és a másoké, 
Az egyesé, a népeké. 
Istenem, add, hogy ne ítéljek. 
 
Istenem, add, hogy ne bíráljak: 
Erényt, hibát és tévedést 
Egy óriás összhangnak lássak – 
A dolgok olyan bonyolultak 
És végül mégis mindenek 
Elhalkulnak és kisimulnak 
És lábaidhoz együtt hullnak. 
Mi olyan együgyőn ítélünk 
S a dolgok olyan bonyolultak. 

 
 
Istenem, add, hogy mind halkabb legyek – 
Versben s mindennapi beszédben 
Csak a szükségeset beszéljem. 
De akkor szómban súly legyen s erı 
S mégis egyre inkább simogatás: 
Ezer kardos szónál többet tevı. 
S végül ne legyek más, mint egy szelíd 

igen vagy nem, 
De egyre inkább csak igen. 
Mindenre ámen és igen. 
Szelíd lepke, mely a szívek kelyhére ül. 
Ámen. Igen. És a gonosztól van  
Minden azonfelül. 
1939. 
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JOÓB OLIVÉR (1910-1969) EVANGÉLIKUS LELKÉSZ 
 

Száz évvel ezelıtt – 1910. augusztus 28-án Ózdon 
született. Édesapja Fancsali Joób Sándor, édesanyja 
Antony Gizella volt. 

 
A Fanchali Joób Kódex Bécsben látható. A liptói 

nemesi család a 16. században összegyőjtötte a magyar és 
szlovák verseket. Lásd: Világirodalmi lexikon 3. kötet 30. 
oldal. 

 
A gimnáziumot Aszódon, a teológiát Sopronban vé-

gezte. Egy évet ösztöndíjasként Finnországban töltött. 
1934-ben került Nyíregyházára az akkor újonnan szerve-
zett délszabolcsi missziós körzetbe, ahol 45 faluban kel-

lett felkeresni a gyülekezeti közösségbıl kiszakadt evangélikusokat. Ez csak motorkerék-
párral volt lehetséges. Geduly Henrik püspök rövidesen magához rendelte püspöki titkár-
nak és az maradt dr. Domján Elek és Túróczy Zoltán alatt is. 

 
1939. októberében a nyíregyházi gyülekezet megválasztotta parókus lelkészének. 

Akkor Nyíregyházán egy teljesen új lelkészi kar kezdte meg mőködését, élén Túróczy Zol-
tán püspökkel. Rızse István igazgatólelkész mellett Balczó András, Joób Olivér, Solymár 
János lelkészek megosztották a városi és tanyai körzeteket, valamint a feladatokat. Joób 
Olivér a missziói feladatokat látta el. 

 
1939. szeptember 1-jén kitört a második világháború. Rövidesen lengyel menekültek 

jelentek meg Nyíregyházán. 1939. november 30-án a finnekre támadt keleti szomszédjuk. 
A finnek az un. „téli” háborút 3 hónapig bírták egyedül. 1940 márciusában békét kértek. 
Elveszítették Karjalát, amely olyan kedves számukra, mint nekünk Erdély. A finnek hábo-
rúja különösen fájdalmasan érintette Túróczy Zoltán püspököt és Joób Olivért, akik egykor 
Finnországban jártak. 1941-ben mind a magyarok, mind a finnek részt vettek a háborúban. 
1944 októberében már Nyíregyházán dúltak a harcok. 1944. november 2-án két-háromezer 
férfit vittek el malenkij robotra, akik közül csak kevesen tértek haza. Ebben a szörnyő idı-
ben lelkésztársaihoz hasonlóan, Joób Olivér is felvette magára a Luther-kabátot, és mint 
valami bátyuska felkereste a halálra rémült híveit, akik között voltak cukorbeteg nık. So-
kan áldották ezért az evangéliumi cselekedetéért. 

 
1945. április 3-án a Nyíregyházán, a Városházán mőködı népbíróság Máczay Lajost 

az Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium vallástanárát halálra ítélte, mert a helyi lapban 
közölte a Magyar Távirati Iroda háborús közleményeit. Kegyelmet kapott. Június 22-én a 
népbíróság dr. Belohorszky Ferencet, a Kossuth Gimnázium igazgatóját tízévi fegyház-
büntetésre ítélte. Turóczi Zoltán püspököt június 25-én ugyancsak tízévi fegyházbüntetésre 
ítélte, de 10 hónap múlva – 1946. március 1-jén szabadon engedte. 

 
Folytatódott gyülekezetünk megpróbáltatása. 1948 júniusában államosították iskolá-

inkat: a Kossuth Gimnáziumot, a Geduly Leánygimnáziumot, a központi elemi iskolát, 4 
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városi kisiskolát, valamennyi tanyai elemi iskolát. Akkor Nyíregyházán 100 evangélikus 
pedagógus dolgozott. 

 
Túróczy Zoltán püspök 1948 decemberében Gyırbe távozott a dunántúli kerület püs-

pöki székébe. Ezután Joób Olivért érték a rendszeres támadások. 
35 évi nyíregyházi lelkészi szolgálat után, 1969 júniusában az ország másik részébe, 

Ostffyasszonyfára helyezték át, ahol 1969. október 28-án életét vesztette egy közlekedési 
balesetben, 59 éves korában. 

 
Felesége Krompecher Judit, a világhírő orvosprofesszor Krompecher Ödön lánya 

2005-ben meghalt. Ekkor Joób Olivér földi maradványait Nyíregyházára szállították és 
kettıjüket Joób Olivér szüleinek a nyíregyházi Északi Temetıben lévı sírjában helyezték 
örök nyugalomra. 

 
Joób Olivér lelkészi munkáját folytatják fia és unokái. A nyíregyházi kertvárosi gyü-

lekezet Benkıbokorban Joób Olivér Szeretetintézményt mőködtet. Nekem érettségi elnö-
köm volt 1944-ben. Eddig naponta láttam aláírását a bizonyítványomon. Most már sírját 
láthatom a nyíregyházi Északi Temetıben. 

 
Az egész nyíregyházi evangélikus gyülekezet szeretettel emlékezik mártíromságot 

szenvedett egykori lelkipásztorára születésének századik évfordulóján. 
Dr. Reményi Mihály 

 
 

JOÓB OLIVÉR SZÜLETÉSÉNEK 100. ÉVFORDULÓJA, 2010. 

AUGUSZTUS 29. JUBILEUMI PROGRAM 

 

9 órakor Koszorúzás Joób Olivér sírjánál az Északi Temetőben 
1000 óra Istentisztelet a Nagytemplomban, igét hirdet Joób Olivér 
1130 óra Kiállítás megnyitás a Nagytemplomban 
12 – 14 óráig  Közös ebéd Benkőbokorban 
1400 óra Joób Olivér emléktáblájának leleplezése Benkőbokorban 

1430 óra A Centenáriumra megjelent kiadványok bemutatása 
 

 
 
 
Reméljük, hogy a felsorolt alkalmakon gyülekezetünk minél több tagja 
résztvesz, ezzel is kifejezve hálás emlékezetünket néhai Joób Olivér odaadó, 
hőséges szolgálata iránt. 
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IMMÁNUEL – Velünk az Isten! 
Ünnepi hálaadó istentisztelet a 20 éves varga-
bokori imaház kertjében, 2010. július 11-én 

 
„Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Aki tulajdon 
Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaad-
ta, hogyne ajándékozna nekünk vele együtt min-

dent?” (Róm 8,31b-32) 
 

Ez volt az alapigéje dr. Fabiny Tamás püs-
pök igehirdetésének, ami a születésnapi „sáto-
ros” istentiszteleten hangzott el a nagyszámú 
ünneplı gyülekezet elıtt. A liturgiában dr. Ko-
vács László Attila igazgatólelkész és Adámi 
László körzeti lelkész vett részt. Az imaház név-
adói egykor a gyermekek voltak, s az IMMÁ-
NUEL név jelentése kapcsán a kerület püspöke 
felidézte több ismert személy vallomását. Így 
például utalt Luther himnuszára – „Ha ı velünk, 
ki ellenünk?” –, Gerhardt Pál énekére, 
Spurgeon soraira, de fıként a Szentírás igéire (Ézs 7,14; Mt 1,23) és Jézus ígéretére: „íme, 
én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig” (Mt 28,20). Az igazi kérdés azonban 
ez: mi Istennel vagyunk-e? Keresztyének számára tarthatatlan az „István, a király” c. 
rockopera egyik dalának kijelentése: „Veled, Uram, de nélküled!” İ velünk van, s ha e 
földi sátorunk összeomlik, van örökkévaló mennyei házunk!  

Az igehirdetést – a hirdetések keretében – megemlékezés követte: az imaház 22 éve 
elhelyezett alapító okiratából olvasott fel a körzeti lelkész, és a felszentelést végzı D. 
Szebik Imre köszöntı levelét ismertette. Elızıleg Túrmezei Erzsébet „Csodákra emlékezni 
jó” c. versét Sallai Gábor másodfelügyelı mondta el.  

Püspökünkre egy kisleány megkeresztelésének szolgálata is várt! Az úrvacsorai litur-
giában pedig közremőködött mellette a körzet két korábbi lelkésze: Bozorády Zoltán ny. 
esperes és Sztankó Gyöngyi jelenlegi esperes. A mozgó úrvacsora alatt a fiatalok evangéli-
umi énekekkel szolgáltak.  

Az ünnepi alkalom szeretetvendégséggel, közebéddel zárult. A jelenlévık kézhez 
kaptak néhány múltidézı írást: az Evangélikus Élet 20 évvel ezelıtti tudósítását az imaház 
felszentelésérıl, s az elmúlt évek eseményeirıl készített összeállítást, bizonyságául annak, 
hogy ma is csodálatosan cselekszik VELÜNK AZ ISTEN! A gyülekezet méltóképpen ün-
nepelte meg ezt a kerek jubileumot: Istent dicsıítve, az Úr Jézus Krisztusban adott ke-
gyelméért hálát adva, Szentlelkének engedve, és megköszönve Veres Jánosné körzeti fel-
ügyelı felgyógyulását. 

 
Az istentisztelet teljes hanganyaga elérhetı az Evangélikus Portálról 
(http://www.evangelikus.hu/aktualis/immanuel-2013-velunk-az-isten-2013-20-eves-a-
vargabokori-evangelikus-imahaz), és a helyszíni tudósító honlapjáról is 
(http://www.garainyh.hu/hangzooromhirtar/hangzooromhirtar.php). 

Garai András 
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Jézus mondja: „Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki, és én rendelte-
lek titeket arra, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek…” 

(János 15,16/a) 
Július 11-én avatta lelkésszé a Nagytemplomban Asztalos Richárdot 
dr. Fabiny Tamás püspök úr.  
Richárd Nagycserkeszen konfirmált, és a Kossuth gimnázium ne-
gyedik évfolyamát végezve érlelıdött meg benne, hogy tanulmánya-
it a hittudományi egyetemen folytatja. 
Az elmúlt egy évben hatodévesként a debreceni gyülekezetben, 
Réz-Nagy Zoltán lelkész, esperes helyettes mellett készült a lelkészi 
szolgálatra. 
Az ordinációi ünnepségen köszöntötték – többek között –, az Evan-
gélikus Hittudományi Egyetemet képviselı dr. Hausmann Jutta pro-
fesszor asszony, Sándor Frigyes, a fogadó egyházmegye esperese, Sztankó Gyöngyi a kül-
dı egyházmegye esperese, Benczúr László egyházkerületi felügyelı. 
Asztalos Richárd a Borsod-Hevesi Egyházmegye Tállya-Abaújszántó-Tokaj-
Sátoraljaújhelyi Missziói Evangélikus Egyházközség lelkészeként végzi munkáját. 
Dr. Fabiny Tamás püspök úr az alábbi szavakkal bocsátotta útjára az ifjú lelkipásztort: 
„Richárd! Indulj hát a szolgálatba, hogy gyümölcsözı legyen életed!” 

 
 
 
Pünkösdre kedves vendégeink érkeztek gyülekezetünkbe a finnországi 

Kajaaniból, hogy együtt ünnepeljenek velünk és szolgáljanak nyíregyházi testvérgyü-
lekezetükben. 

  
Dr. Lauri Oikarinent, a 

kajaani egyházközség vezetı lel-
készét, valamint Kaisa Alasaarela 
és Anne Tapionmäki, fiatal egy-
házzenész hölgyeket fogadhattuk. 
A Nagytemplomban a vasárnap 
délelıtti istentiszteleten a ven-
déglelkész hirdette az igét. Sokan 
ismerısként köszönthettük a lel-
kipásztort, hiszen már többször 
járt gyülekezetünkben. Este a ze-
nés áhítaton Kaisa orgonajátéká-
ban és Anne énekében gyönyör-
ködhettünk. 
Az ünnep második napján 

résztvettek a kistemplomban tartott istentiszteleten, ahol beszámoltak otthoni szolgálatuk-
ról. 

Meglátogatták az ÉLIM lakóit is. Az alábbiakban az otthon vezetıjének a találkozást 
követı szubjektív benyomásáról olvashatnak. 
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Ennyire fontosak vagyunk? 
 
Az ÉLIM 90 ÉVES, és Isten kegyelmébıl az épület kívül–belül megújult, bıvült és 

korszerő intézménnyé vált. 
Az utóbbi hónapokban a hozzánk látogató vendégektıl álmélkodó, csodálkozó szava-

kat hallunk: „hihetetlen, hogy mennyire megszépült itt minden! Öröm ide betérni.” 
Valóban szemet gyönyörködtetı a gyantaillatot árasztó hosszú fenyısor látványa, mely 

Isten teremtı munkáját dicséri. Ezt állapította meg pünkösd 2. napjának reggelén az ott-
honba érkezett három finn vendég is. Elıször a kápolnába mentünk, ahol megcsodálták 
Patay László festımővész seccóját, mely megrendítıen ábrázolja Krisztus mentı szeretetét 
és áldozatát minden emberért, így a sérültekért is. Majd az orgonapad mellé ült Kaisa és 
felcsendült a zene, az ének. Az ismerıs énekeket együtt énekeltük. Isten Szent Lelkének 
tüze járta át szívünket, ledıltek a nyelvi korlátok, mert egyek és testvérek voltunk Jézus 
Krisztusban. Meghatódva, könnyes szemmel mondtak köszönetet az otthon lakói azért az 
ajándékért, amit a zene által kaptak északi rokonainktól. Méltán merült fel bennük a kér-
dés: „hát ennyire fontosak vagyunk” – mi fogyatékkal élık, hogy kedvünkért a messzirıl 
jött vendégek jókor reggel egy kisebb hangversenyt adtak? 

Voltak és vannak mindnyájunk életében olyan események, pillanatok, amikor azt érez-
zük, hogy a szó „kevés” kifejezni mindazt, ami a szívünkben van. Finn barátaink testvéri 
szeretetüket „a zene nyelvén” fejezték ki az elesett, beteg emberek iránt. Nagyon köszön-
jük. 

Bogár Ágnes 
 

VILÁGMÉRET Ő IFJÚSÁGI M ŐHELY 

 

Kétezer-tíz nem csak a futball világbajnokság, a karibi 
olajkitörés és a görög államcsıd éve, hanem egy olyan ese-
ményé is, melyet a világ összes evangélikusa a sajátjának 
érezhet. Idén júliusban tartotta ugyanis a Lutheránus Világ-
szövetség (LVSZ) tizenegyedik Nagygyőlését, ahol ismét kü-
lönös hangsúlyt helyeztek a fiatalok aktív részvételére. 

A Stuttgartban, július 20-27-ig ülésezı „evangélikus parla-
ment” az 1984-es, budapesti Nagygyőlésen foglalta alkotmányá-
ba, hogy a döntéshozó szervek delegáltjainak legalább 20 száza-
lékát kötelezı a 18 és 30 év közöttiek sorából választani. Ennek 
megfelelıen hívtak össze a világ 45 országából 120 fiatalt a 
drezdai Ifjúsági Elıgyőlésre (Németország), melynek lényege a Nagygyőlésre való ráhan-
golódás volt – szellemben és lélekben. Az LVSZ régi és bölcs felismerése, hogy a fiata-
labb nemzedék intenzív bevonása nélkül rövid úton búcsút inthetne az 1947-ben, a svédor-
szági Lundban alapított közösségnek. Éppen ezért külön nekik szervezett találkozó kereté-
ben teremt alkalmat konzultációra, ahol afrikai, dél és észak-amerikai, ázsiai és európai fi-
atal együtt vitathatja meg, milyen jövıt képzel el a Világszövetségnek. A kulturálisan el-
képesztıen sokszínő környezetben mégis sikerült olyan letisztult javaslatcsomaggal elıáll-
niuk a fiatal felnıtteknek, melyet büszkén terjeszthettek a Nagygyőlés 418 fıs delegációja 
elé. Ebben az LVSZ határozott fellépését követelik többek között a Föld kincseinek igaz-
ságosabb elosztása érdekében, valamint az elnyomó rendszerekben élı, kiszolgáltatott 
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helyzető nık és gyermekek védelmében. Ez a felhívás különös aktualitást nyert a találkozó 
témájának fényében: „Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma”.  

Drezdában egy 70 millió tagot tömörítı világszervezet bı egy milliomod része képvi-
selte a Föld evangélikusságát. Chilétıl Madagaszkáron át Indonéziáig szinte minden luthe-
ránus kisközösség hozzáadhatott valamit a közös egyezkedésekhez felszólalásával. A helyi 
problémákra megoldást keresve fejlıdhetett ki csodás módon egy globális szemléletmód. 
Hisszük, hogy a delegáltak olyan irányelveket fektettek le a világ elıtt, amelyek csak 
megerısíthetnek abban, hogy jó dolog egy környezetéért és embertársaiért „kormányzati 
szinten” is felelısséget érzı világközösséghez tartozni. 

Az egyhetes Ifjúsági Konferencia résztvevıi bizonyságot tettek arról, hogy készek át-
venni majd a stafétát, ha a következı győléseken, mint seniorok, ık és társaik fogják a 80 
százalékos többséget alkotni a hétévente ülésezı „lutheránus parlamentben”. 

További részletek olvashatók a www.evangelikus.hu –n , illetve angol nyelven a 
www.lwf-assembly.org és a www.lwfyouth.org honlapokon! 

A helyszínrıl Horváth-Hegyi Dénes tudósította a Hírmondó olvasóit 
 
 

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. 
 

A NAGYTEMPLOMBAN 2010. MÁJUS 30-ÁN KONFIRMÁLT FI-
ATALOK NÉVSORA 

 
Felkészítı lelkész: Dr. Kovács László Attila 

Madár Tamás, Horváth Dániel, Jánócsik Regina, László Tamás, Szabó Lázár 
 

Felkészítı lelkész: Adámi László 
Brezina Nóra, Csaba István, Csaba Zsanett, Csicsák Roland István, Gyurján Fanni, 
Gyurján Fruzsina, Gyurján Máté, Revák Alexandra, Tóth Martin, Veres Csaba Mik-
lós, Villás Levente. 

 
Felkészítı lelkész: Sztankó Gyöngyi 

Bakos Boldizsár, Simkó Péter, Bálint Bálint, Nyíri Péter, Lencsés Beatrix, Gyureskó 
Nikoletta, Szögi Zsófia, Halmos Petra, Markovics Adrienn, Károlyi Richárd, Siktár 
István, Ferdinánd Milán, Hatházi Richárd, Zocsák Sándor, Kiss Mónika, Czine Be-
atrix, Hibján Noémi, Járosi Dorina, Halastyák Fanni, Szabó Máté, Szabó Flórián. 

 
Felkészítı lelkész: Zsarnai Krisztián 

Augusztinyi Dóra, Barta Brigitta, Bogár Szilvia Enikı, Breznyiczki Donát, 
Bukovinszki Dávid, Csernák József László, Csernák Nóra, Deáki Evelin, Fodor Dá-
vid, Franczel Pál, Garai Timea, Gyurecskó Adrienn, Hibján Zoltán, Kukucska Attila 
Tamás, Marcsek Eszter Zsuzsanna, Márföldi Bíborka, Mészáros Norbert, Miholecz 
Dávid, Pápai Diána, Simkó Panna, Siófoki Dalma, Szakács Regina, Szmolár Ale-
xandra, Szuhánszki Zsombor, Tóth Beáta, Tomasovszki Zita. 
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GYERMEKOLDAL 
 

A királyok Királyának vendége voltam 
Az, akire én gondolok nem az angol királynı, nem is a magyar 

miniszterelnök. Nem! İ sokkal nagyobb uralkodó még náluk is, İ az 
Úr Jézus. Róla hallhattam és tanulhattam 6 napon keresztül 2010.06.27 

– 2010.07.02 között Sátoraljaújhelyen, a táborban. Nagyon örültem, hogy ebben az évben 
még utoljára elmehettem. Már májusban jelentkeztünk a barátommal, Zolival és izgatottan 
vártuk a kezdetét. 

Napról napra - Gabi néni és Kati néni által - egyre több mindent tudtunk meg errıl a 
hatalmas Úrról, a bibliai történeteket tanulmányozva. Csodálatos volt hallani, hogy a vi-
lágmindenség teljhatalmú Ura értem született erre a földre, miattam hagyta el az İt méltán 
megilletı mennyei dicsıséget, 
azért, hogy megmentsen! Azt is 
megtudhattuk az Úr Jézusról, 
hogy İ uralkodik a természet 
erıi felett is, İ képes a háborgó 
tengert is lecsendesíteni. Mi ma-
gunk is megélhettük azt a csodát, 
ahogy a hosszú viharos idık után 
ragyogó, napsütéses napokkal 
ajándékozott meg bennünket! 
Jairus lányának történetében úgy 
állt elıttünk az Úr Jézus, mint az 
élet és halál ura! Jó tudni, hogy 
Jézus Krisztus tegnap, ma és 
mindörökké ugyanaz! Az Úr Jé-
zus nemcsak 2000 évvel ezelıtt tudta meggyógyítani, feltámasztani az embereket, hanem 
csodálatos módon meggyógyította a barátomat is a közelmúltban, egy nagyon súlyos be-
tegségbıl. Megindító volt hallani az ı bizonyságtételét, amelyben elmondta, hogyan szólí-
totta meg ıt Isten a súlyos betegsége alatt, ill. hogy milyen csodálatosan és váratlanul gyó-
gyította meg ıt! A negyedik napon úgy ismerhettük meg az Urat, mint aki hétköznapja-
inkban is uralkodik. Az Úr Jézusnak nem okozott gondot, hogy több mint 5000 embert lás-
son vendégül. Isten komolyan gondolja: „Ne aggódjatok!” Bár ezt a mindennapokban 
sokszor kell gyakorolnunk, mert nem megy olyan könnyen. Csütörtökön a samáriai asz-
szony történetén keresztül, kissé kínos volt a felismerés, hogy Jézus minden titkok ismerı-
je! Ugyanakkor csodálatos volt hallani, hogy bár ismeri minden titkomat, és gondolatomat, 
İ úgy szeret engem, ahogy vagyok! Neki nem kell alakoskodnom! Talán az utolsó nap 
története volt a legfantasztikusabb! Megtudhattuk, hogy az Úr Jézus feltámadása a legbi-
zonyíthatóbb csoda! Nem kell szégyenkeznünk a hitünk miatt, Isten nem hagyott minket 
kétségek, és bizonyság nélkül. De a hitet senki sem spórolhatja meg! A délelıtt hallott tör-
téneteket - életkoronkénti felosztásban - kiscsoportos beszélgetéseken mélyítettük tovább, 
ahol kérdéseket tehettünk fel, ill. megbeszélhettük személyes tapasztalatainkat is.  

Délutánonként sem unatkoztunk. Túráztunk a Magyar Kálváriára, ami Sátoraljaúj-
helyen kívül a Szár-hegyen található. Végállomása a Szent István kápolna. Volt olyan dél-
után, hogy kézmőves dolgokat készíthettünk, szeretteinknek, barátaink, esetleg önmagunk 
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részére. De talán legjobban annak örültem, amikor egyik délután átmentünk a sárospataki 
strandra. Csütörtökön ebéd után vendégünk is érkezett, Asztalos Richárd lelkész úr szemé-
lyében, aki eljött velünk Sárospatakra a várba, a vár melletti jásztérre, este pedig, a tábor-
tőz mellett beszélt nekünk arról, hogyan lett lelkész. 

Estérıl estére „Ti-Fam, a varázsló lánya” történetét hallhattuk Bea nénitıl. Hátbor-
zongató dolog, amikor valaki a varázslás sátáni praktikáit őzi. A történet nem is olyan régi, 
mert az 1960-as években játszódott Haiti szigetén. De olyan jó, hogy a királyok Királya 
uralkodik a démon világ fölött is, így lehetett, hogy Ti-Fam a varázsló lánya, sıt maga a 
varázsló is Isten gyermekévé lettek. 

Legyen hála a világmindenség Urának, hogy a bibliai történeteken keresztül megis-
merhettük İt, hogy még van lehetıségünk hozzá menni, és kegyelmét kérni, és hogy İ a 
mindennapi életünkben is bizonyságot tesz arról: ı a királyok Királya! Hálás vagyok azért 
is, hogy a barátommal együtt lehettünk az Úr közelében. 

Köszönjük: Hajagos Kati néninek, Belméné Gabi néninek és Belyus Bea néninek, 
hogy türelemmel, és szeretettel tanítottak minket, és játszottak velünk. Centeri Zsuzsa néni 
és Belyus Bea néni lelkes konyhai munkáját - a változatos és nagyon ízletes ételeket! Asz-
talos Richárd lelkész úrnak, hogy velünk töltött egy szép délutánt, és hogy beszélt nekünk 
a lelkészi hivatás szépségérıl, és próbáiról egyaránt. 

Ha Te is szeretnél hallani a királyok Királyáról, akkor gyere el a lelkészi hivatalba 
gyermek-bibliaórára, vasárnap délelıtt 10 órától. 

A cikk Tancsik Róbert (volt gyermek-bibliakörös) beszámolója alapján készült 
Az Úr Jézus mondja: „Nekem adatott minden hatalom a mennyen és földön.” (Mt 28,18) 
 

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

 
 

A minap fényképet is tartal-
mazó levél érkezett szerkesz-
tıségünkhöz. 
Írója dr. Valent Mihály váro-
sunk nyugdíjas családorvosa. A 
képen a három generációs 
orvoscsaládnak az Evangélikus 
Kossuth Gimnáziumban idén 
érettségizett negyedik generá-
ciós tagja Valent Márk látható, 
osztályfınöknıje bal oldalán, 
amint társaival a nagytemplomi 
ballagásukról távozóban van. 
Az orvos V. Mihály dédnagy-

apa, aki évtizedeken keresztül sok tanyasi evangélikus tirpák családot is orvosolt, 1911-
ben érettségizett a Kossuthban, a levélíró nagyapa pedig 1945-ben ugyancsak ott. Belgyó-
gyász édesapja már a Zrínyi gimnáziumba járt, mert akkoriban a Kossuth szakiskola volt. 
Hogy Márkból is orvos lesz-e (a családi tradíciót követve) még nem tudjuk, de örülünk 
annak, hogy elıdjeihez hasonlóan ı is lutheránus gimnáziumunkban érettségizhetett. Isten 
vezérelje további útját. 
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ANYAKÖNYVI HÍREK 
 
Keresztelések: „Bizony az Úr ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom.” 
 

Palicz Krisztián, Német Csenge, Brtka András Máté, Nyilas Kristóf Ágoston, 
Nyilas Domonkos István, Koczka Ákos, Moravszki Dorka, Vilmányi Roland, 
Gurály Zalán, Gombos Armand, Nagy Zsófia Fruzsina, Nagy Enikı Eperke, 
Berendi Dániel, Tóth Vivien, Kresztyankó Rómeó, Fábián Sámuel Bence, Glück 
Noel, Balogh Jázmin Hanna, Dolgos Zente, Kıvári Csenge, Sajben Vivien Kira, 
Szınyi Anasztázia Napsugár, Zsarnai Lili Eszter, Juhász Kinga, Morauszki Haj-
nalka, Ambrusz Nóra. 
Felnıttek:  Tomasovszki Zita, Horváth Dániel, Kresztyankó László, Bálint Esz-
ter 

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

Vass István Csaba és Miholecz Mónika Timea, Kiss Csaba és Garai Viktória, 
Kordován Tibor és dr. Tomasovszki Zsuzsa, Bardi László és Martinovszky Szil-
via, Rácz Gábor és dr. Morgós Csilla, Komann Marió és Sutka Erika, Vass Zsolt 
és Kósa Anikó, Kojsza Gábor és Siska Erika, Nagy Viktor és Krausz Mariann, 
Lakatos István János és Mezı Anita, Ambrusz Péter és Herka Beáta, 
Tarnavölgyi Gergely és Jeney Ágnes, Karászi Árpád és Csernák Katalin, Papp 
Tamás és Csordás Zsuzsanna Csilla, Kozma Zoltán és Benkóczi Orsolya Éva, 
dr. Szántó Jenı és dr. Avacz Anita, Király Tibor és Guzina Erika, Bartha Péter 
és Dénes Orsolya Éva, dr. Miskolczi Tamás és Rácz Emese, Lippa Szabolcs és 
Gál Zsuzsanna, Veczán László és Debróczki Edit, Pók Csaba Péter és Gali Kin-
ga Zsuzsanna. 
 

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

Nádasi Tibor József (66), Magna János (75), Huczman András (80), Szabó János 
Pál (70), Hulvej Józsefné Blága Mária (69), Rácz Péter (66), Szécsi Károlyné 
Helebrandt Erzsébet (79), Sztankó István (56), Povazsanyecz Andrásné Nagy 
Zsuzsánna (90), Gombos Istvánné Závaczki Ilona (100), Horváth Andorné 
Dankó Julianna (71),  Barta Béla László (77), Rudi Tibor (49), Szekeres Jánosné 
Papp Julianna (75), Ambrusz Mihályné Czesznák Zsuzsanna (82), Zomborszki 
Jánosné Szollár Julianna (91), Németh Jánosné Harmati Aranka (89), Hankószki 
Pálné Szuhár Anna (75), Kusnyerik Károlyné Figeczky Lenke (89), Moravszki 
András (86), Kósa András (82), Török Anna (69), Greksza András (76), Vass 
Lászlóné Magera Julianna (81), Hankószki József (54), Bálint Jánosné Babicz 
Erzsébet (80), Tomasovszki István (82), Méhész István (82), Pápai Mihályné 
Zajácz Ilona (85), Turcsán Józsefné Rónaszéki Julianna (82), Agárdi Józsefné 
Krasznavölgyi Irén (91), Vadász Anna (29), Nagy Miklós (44), Szikszai Mihály 
(81). 

Közreadta: Horváth Csabáné 
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Szeptemberben több zenei esemény is lesz a Nagytemplomban,  

ahová szeretettel várunk minden érdeklıdıt. 
 

Szept. 5-én, vasárnap 18 órakor Papp Dániel budapesti hegedőmővész Bach szóló partitáit 
és szonátáit adja elı. 

Szept. 12-én 18 órakor rendkívüli zenés áhítatot tartunk, amelyen a szatmárnémeti refor-
mátus lelkészek, tanárok és diákok fognak szolgálni Dávid és Góliát c. zenés 
mősorukkal. Utána szeretetvendégséget tartunk a gyülekezeti teremben. 

Szept. 19-én, vasárnap este 18 órakor a soronkövetkezı orgonazenés áhítaton Kiss Zoltán 
orgonamővész, a Nagytemplom orgonistája és Andorfi Orsolya hegedőmő-
vész Händel és Franck mőveket fog elıadni. 

 
Négyszáz éve hozták létre a Magyar Királyság területén az Ágostai Hitvallású Evangéli-
kus Egyház elsı egyházszervezetét. 
A Thurzó György nádor és Lányi Illés nagybiccsei lelkész által 1610-ben összehívott tes-
tület teremtette meg a Magyar Királyság területén az ágostai evangélikus felekezetőek elsı 
egyházszervezetét, létrehozva három püspökséget, megalkotva az egyház elsı törvényeit. 
 

 

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. október 21. 
Lapzárta: 2010. október 5. 

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 1400 pld.-ban. 


