
 
 

 

REFORMÁCIÓ: AZ „EGY SZÜKSÉGES” 
FELFEDEZÉSE 

 

Közeledik a reformáció ünnepe. Minden év október 31-én 
megemlékezünk arról, hogy Luther Márton 1517-ben ezen a na-
pon szögezte ki 95 tételét a wittenbergi vártemplom kapujára és 
ezzel elindult a bibliai igazságért és az egyház megújulásáért 
folytatott küzdelem. 

Nekünk, a reformáció népének alkalom ez arra, hogy hitünket és életünket az ige 
mérlegére tegyük és megvizsgáljuk, nem szorulunk-e újra reformációra. 

A bibliai idézet a Mária és Márta történetébıl való, mely nem tartozik a klasszikus 
reformációi igék közé. Hogy hogyan függ össze mégis a reformációval, arra a fenti 
címmel igyekeztem rámutatni. 

Mária és Márta története sokak számára ismert. Jézushoz közel állt ez a két nıvér és 
a fivérük, Lázár. Valószínőleg többször megfordult náluk a Jeruzsálemhez közel fekvı 
Bethániában. Mostani látogatása alkalmával a két nıvér között feszültség alakult ki. 
Mária ugyanis leült Jézus lábához, hogy hallgassa ıt, mialatt Márta egyedül készítette 
elı a vendéglátást. Márta ezt igazságtalannak érezte és Jézusnak tett szemrehányással 
ki is fejezte. Jézus védelmébe vette Máriát, aki az adott alkalommal felismerte az „egy 
szükségeset”, Jézus szava hallgatását. 

Jézus válasza nem az otthoni munkamegosztással kapcsolatban akar állást foglalni, 
hanem Isten országának törvényét, Istenhez való helyes kapcsolatunkat világítja meg. 
Jézus válasza leszögezi, hogy az Istenhez való közeledés egyetlen helyes formája a nyi-
tottság és Isten ajándékainak elfogadása. Ez éles ellentéte annak a téves elképzelésnek, 
hogy Istent a mi ajándékainkkal, áldozatainkkal kell traktálni, kiengesztelni és így lehe-
tünk számára kedvesek, ıelıtte igazak. Ezt a leckét Mártának túlterheltség-érzése, ma-
gára maradottsága közepette kellett és lehetett megtanulnia. Ugyanúgy évszázadokkal 
késıbb Luther Mártonnak is. 

Luther, mint buzgó szerzetes saját teljesítményével, vallásos érdemeivel igyekezett 
Isten tetszését elnyerni és súlyos csalódás érte, ahogy egyik énekében le is írta: 

„A jócselekedet, erény/ Nem segített énrajtam, 
Nem enyhített lelkem sebén,/ A jót bárhogy akartam.”  (EÉ 318,3) 

A kétségek és gyötrelmek éjszakájában Isten igéje gyújtott fényt Luther számára. 
Felfedezte az evangéliumot, azt az örömhírt, hogy Isten nem a mi áldozatainkért fogad 
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el minket, hanem a Jézus értünk hozott áldozatáért. Ragyogni kezdett az az ige, hogy 
„…az Emberfia nem azért jött, hogy szolgáljanak neki, hanem hogy ı szolgáljon, és ad-
ja életét váltságul sokakért.” (Máté ev. 20,28) Isten tehát nem követel, vagy elvár, ha-
nem ad. Hozzá főzıdı kapcsolatunkat nem az határozza meg, amit érte teszünk, hanem 
amit tıle veszünk, elfogadunk. 

Luther úgy érezte, hogy a mennyország kapuja nyílt meg számára, amikor felfedezte 
a kegyelmes Istent, aki bőnbocsánatot, új életet és örök üdvösséget ad ingyen Jézus ér-
deméért. Jézus magához hívja a megfáradtakat, a teljesítmény kényszerében kimerülte-
ket és leveszi terhüket, békességet ad. (Máté ev. 11,28) Ennek az örömhírnek a felfede-
zése lett Luther életének fordulópontja és a reformáció alapvetı üzenete. 

Isten kegyelmének felfedezése és elfogadása számunkra is az „egy szükséges”. 
Ahogy Mária ezt megérezte és nyitott szívvel, vágyakozva Jézus lábához telepedett, 
úgy mi is odatelepedhetünk, hogy igéjét hallgassuk, olvassuk. A kegyelem igéje utáni 
vágy és a nyitott szív a hit megnyilvánulása. Isten ajándékát hit által fogadhatjuk el. A 
hívı ember legfıbb gondja az Isten kegyelmébıl való élet. Ez sok más gondtól meg-
szabadít. Az „egy szükséges” felfedezése ráébreszt arra, hogy boldogságunkhoz meny-
nyi minden nem szükséges. 

Ha az „egy szükségeshez” ragaszkodunk, akkor vagyunk a reformáció népe, ha az 
evangélium a legfıbb kincsünk, akkor joggal viselhetjük a szép „evangélikus” nevet. 
Isten befogadó, megbocsátó, megújító kegyelme ma is bıven árad. Tartsuk oda életünk 
csuporját, hogy Isten megtöltse azt és megújítson minket! 

Joób Olivér 
ny. lelkész 

 
MÉG EGY REFORMÁCIÓT 

 

Még egy nagy reformot adj nekünk, Istenem, 
hogy hitünk dolgában végleges rend legyen! 
Sok-sok mulasztásunk ne égessen tovább, 
ezerféle bőnnek ne húzzuk a jármát. 
 

Lelki megújhodást adj nekünk, Istenem! 
Erıt, hogy járhassunk e nehéz terepen! 
Elnyel embereket a bőn ingoványa… 
Neved, dicsıséged letaposva sárba… 
 

Szívek újulását munkáld köztünk, Uram! 
Szívtelenségünknek sok áldozata van. 
Pusztulnak értékek, hullnak az emberek, 
rohanunk a vészbe, nem törıdünk Veled. 
 

Újuljon hitünk is, nyíljon meg az ajkunk! 
Taníts imádkozni, könyörülj meg rajtunk!... 
Csak még egy reformot adj nekünk, Istenem, 
hogy hitünk dolgában végleges rend legyen. 

Boros Gergely 
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MELANCHTHON FÜLÖP 
– egy európai jelentıségő tudós, akit Isten kegyelme formált reformátorrá 

 

 Halálának 450. – és az általa szer-
kesztett Ágostai Hitvallásunknak 480. – 
évfordulója kapcsán emlékezünk idén kü-
lönösen is Luther küzdıtársára. 

Philipp Melanchthon 1497. febru-
ár 16-án született, a Rajna menti 
Brettenben. Édesapja Georg Schwarzerdt, 
jóhírő fegyverkovács, aki azonban 1508-
ban meghal, s ezután Pforzheimbe kerül a 
család. Édesanyjának anyai nagybátyja 
Johannes Reuchlin, kiváló humanista tu-
dós, aki hamar fölfigyel Philipp rendkívü-
li szellemi képességeire. A fiú 
Schwarzerdt nevét is ı változtatja a görö-
gös Melanchthonra. A „csodagyerek” 
rendkívül jól halad a tanulásban, 12 éve-
sen már a heidelbergi egyetemre kerül. 
Két év múlva „baccalaureus artium”. Mi-
vel Heidelbergben fiatal kora miatt még 
nem engedik magisteri vizsgára, átmegy 
Tübingenbe: 1514-ben itt lesz „a szabad 
tudományok magistere”. Mindennel fog-
lalkozik, amit csak az egyetemen tanulni 
lehet, ismerkedik a teológiával is. Legin-

kább a klasszikus nyelvek és írók érdeklik 
ıt, és ezek tanulmányozásától várja az er-
kölcsök megjavulását is. Az evangélium lé-
nyegérıl – a Krisztusban adatott ingyen ke-
gyelemrıl – ekkor még mit sem tud! Tudo-
mányos hírnévre tesz szert, amikor 21 éve-
sen görög nyelvtant ír és ad ki. Elismeréssel 
fogadja munkáját Erasmus is. Sokan úgy vé-
lik, Melanchthon fog majd Erasmus örökébe 
lépni, és a humanisták vezére lesz. 
 Bölcs Frigyes szász választófejedelem 
1518-ban a wittenbergi egyetemre görög ta-
nárt keres, és Reuchlin Melanchthont ajánl-
ja: így kerül Wittenbergbe. Nem Luther 
vonzotta tehát. Ha hallott is róla, még nem 
mérte föl, mi kezdıdött ott 1517-ben. Nagy 
hatású tanári székfoglaló beszédében, 1518. 
augusztus 28-án, meghirdeti az egyetemi ta-
nulmányok humanista szellemő reformját. 
Luthert annyira föllelkesíti a fiatal tudós elı-
adása, hogy azonnal tanítványául szegıdik, 
azért, hogy fogyatékos görög és héber nyelv-
tudását tökéletesbítse.  
 Néhány hónap alatt azonban 
Melanchthon válik Luther tanítványává: „tı-
le tanultam az evangéliumot” – vallja tömö-
ren, Lutherre emlékezve késıbb. Érdeklıdé-
se ekkor annyira a teológia felé fordul, hogy 
1519-ben megszerzi a „baccalaureus 
biblicus” fokozatot, és tételei között ı mond-
ja ki elıször, hogy az egyház tanításában a 
Szentírás az egyetlen tekintély! Reuchlin és 
mások megpróbálják elcsalni Luther mellıl, 
de ı írásban is kiáll Luther mellett. Luther 
ösztönzésére 1520 novemberében megnısül: 
a wittenbergi polgármester leányát, 
Katharina Krappot veszi feleségül (két leá-
nyuk és két fiuk született egyébként). 
 Mialatt Luther Wartburgban van, 
1521-ben „Loci communes rerum 
theologicarum” (teológiai alapfogalmak) 
címen, a Római levélre építve, kiadja Luther 
tanításának rendszeres összefoglalását. Ezt a 
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könyvet Luther késıbb összes saját köny-
vénél többre értékelte. Az újonnan fölfe-
dezett evangélium izzítja át 
Melanchthonnak ezt a mővét. Nemcsak a 
skolasztikus teológiát tagadja meg benne, 
hanem a filozófiát és azt az Arisztotelészt 
is, akiért Wittenbergbe érkeztekor még 
mindennél jobban lelkesedett.  
 Luther távollétében rengeteg fontos 
döntés Melanchthonra hárul már 1521-22-
ben. Ettıl fogva kihagyhatatlan részvevı-
jévé válik a reformáció belsı egyházi 
szervezésének és a reformáció táborát 
érintı tárgyalásoknak. Luther helyett vesz 
részt a szászországi egyházlátogatásokon, 
és mellette van a Zwingliékkel folytatott 
marburgi kollokviumon (1529). Azokon a 
tárgyalásokon pedig, ahol Luther nem je-
lenhet meg, neki kell vállalnia a vezetı 
szerepet. 
 Így születik meg Melanchthon szá-
munkra máig legjelentısebb alkotása, az 
Ágostai Hitvallás is, 1530-ban: mivel Lu-
ther nem lehet jelen az augsburgi biro-
dalmi győlésen. Philippus magister ebben 
a hitvallásban úgy fogalmaz, mint az 
egész egyház reformációját óhajtó gyüle-
kezetek közösségének szóvivıje, miköz-
ben kerülni igyekszik az ellentétek kiéle-
zését: megegyezést, békességet keresı, 
jóhiszemő ember. Bizonytalankodása a 
tárgyalások során azonban rengeteg bajt 
is okoz. A pápás táborral folytatott tár-
gyalásokon „úgy hátrált, mint a rák”, no-
ha az evangéliumi tanítás leglényegéhez 
azért makacsul ragaszkodott. Az evangé-
likus fejedelmek ekkor erıteljesen közbe 
tudtak lépni, de amikor Luther halála 
után, a schmalkaldeni háborúban a protes-
tánsok súlyos vereséget szenvedtek, 
Melanchthon még a római szertartások 
visszaállítását is eltőrte volna, azzal az 
indokkal, hogy azok csak külsıdleges 
dolgok… 

 Az éles helyzetekben való határo-
zatlanság Melanchthon minden egyházpo-

litikai tevékenységét végigkíséri. Van ennek 
egy olyan háttere, amire egyházi köreinkben 
nem szoktak eléggé odafigyelni. Ez pedig 
Melanchthon személyes hitének – sok más 
tudós kortársánál is föllelhetı – súlyos de-
fektusa: az evangéliumi hit és a pogány an-
tikvitásban gyökerezı, tudománynak képzelt 
asztrológia egymásmellettisége. Luther és 
Melanchthon viszonyát a szoros barátság és 
egymás ıszinte nagyrabecsülése jellemezte, 
de ebben a kérdésben voltak köztük komoly 
feszültségek. A rendkívüli égi és földi jelek-
nek Luther is jelentıséget tulajdonított, és a 
közelgı ítéletnap elıjeleit látta bennük, de 
az asztrológiáról kíméletlenül lerántotta a 
leplet. (Ezen a téren tehát nekünk 
Melanchthonnal szemben kell ma is lutheri-
en hitvallásos, biblikus – és mindenek fölött 
Jézus Krisztuson csüngı szívő – keresztyé-
neknek lennünk!) 
  Nem helytálló viszont az a vád 
Melanchthonnal szemben, hogy elhajolt vol-
na a lutheri úrvacsora-felfogástól. Az Ágos-
tai Hitvallás szövegében ez áll: „Az úrvacso-
ráról azt tanítják, hogy Krisztus teste és vére 
valóságosan jelen van és kiosztásra kerül az 
úrvacsorával élıknek” (X. cikk). Ehhez ké-
pest az Augustana Variata 1540-ben közzé 
tett szövegében ez található: „a kenyérrel és 
a borral valósággal odanyújtatik Krisztus 
teste és vére az úrvacsorában részvevıknek”. 
Mai szemmel olvasva azt mondhatjuk, hogy 
csupán a lehetı legszelídebben fogalmaz – a 
svájciakkal való megegyezés lehetısége vé-
gett –, és nem mást tesz, mint lényegében a 
Luther által is elismert 1536-os Wittenbergi 
konkordia szövegét dolgozza bele a hitval-
lásba. „Sok precíz distinkcióját, amellyel a 
római visszahajlás ellen bástyázta körül a lu-
theri úrvacsoratant, késıbb a helvét iránynak 
tett engedményként magyarázták” – írja er-
rıl Botta István (Botta: Melius Péter ifjúsá-
ga, Akadémiai K., Bp. 1978.; 144.lp.). Való-
jában mindig ragaszkodott az úrvacsora azon 
felfogásához, „amely szerint Krisztus meg-
dicsıült teste is részesült isteni természeté-
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ben, vagyis ahová igéjével odakötötte 
magát, mindkét természetével jelen van” 
(Botta, id. mő; 176.lp.). Fülöp mester 
utolsó éveit nagyon megkeserítette „a teo-
lógusok dühe”, ugyanis megegyezésre tö-
rekvı jóhiszemősége miatt mind a kálvi-
ni, mind a lutheri tábor sanda szemmel 
nézte. 
 Az a terület, ahol Melanchthon leg-
inkább megállta a helyét, professzori hi-
vatása: a tanítás, nevelés és tudomány-
szervezés volt. A bámulatos nagy isme-
retanyagot logikus, világos, vonzó formá-
ban tudta továbbadni: így tette sokak 
számára érthetıvé Luther hitbeli, igei föl-
ismeréseit is, bár közben a lutheri gondo-
latok (pl. a szolgai akaratról!) olykor ve-
szítettek eredeti mélységükbıl.  
 Tankönyveit még nemzedékek múl-
tán is használták sokfelé Európában. Latin 
és görög, de fizika-, földrajz és történelem 
tankönyveket is írt iskolák és egyetemek 
számára. Mindezt kiegészítette iskola-
szervezı tevékenysége. Nemcsak 
„Praeceptor Germaniae” („Németország 
tanítója”), hanem egyetemes jelentıségő 
pedagógus volt, aki közben haláláig hő 
maradt a wittenbergi egyetemhez. Tanít-
ványaival külön is foglalkozott, segítette 
ıket tanulmányaikban. Bibliamagyaráza-
tokat, áhítatokat is tartott nekik latinul (pl. 
a németül nem tudó magyar hallgatók-
nak)! Legfontosabb pedagógiai célját így 
határozta meg: „bölcs és ékesen szóló ke-
gyesség”. Tudatában volt azonban az em-
beri gondolkodás és kutatás határainak is. 
A Szentháromság kérdésének boncolgatá-
sára pl. egy alkalommal így felelt: „Az is-
tenség titkait nem kikutatnunk kell, ha-
nem imádságba foglalnunk.” 
 Mivel Európa-szerte óriási levele-
zést folytatott, így nagyon tájékozott volt 
a magyarországi helyzetrıl is. Tanítvá-
nyai között volt Sylvester János, Dévai 

Bíró Mátyás, de levelezett pl. Nádasdy Ta-
mással is, a Sárváron felállított iskola ügyé-
ben. A hazai iskolarendszer kiépülését és vi-
rágzását is neki köszönhetjük. A 16. század 
itthoni hitvitáiban ugyancsak mindvégig 
nyomon követhetı a melanchthoni hatás: a 
legolvasottabb szerzık közé tartozott.  
 Egy hivatalos útjáról betegen tért haza 
1560. április elején Wittenbergbe, és április 
19-én meghalt. A wittenbergi vártemplom-
ban temették el, Luther mellé. Nem sokkal a 
halála elıtt azt kérdezte tıle a veje, Caspar 
Peucer, hogy nem kíván-e még valamit. 
„Semmi mást, mint a mennyet” – volt a vá-
lasz… 
 Lám, Isten – az emberi várakozások-
kal szemben – egészen másképp alakította 
Melanchthon életét! A humanisták fejedelme 
helyett reformátorrá tette ıt. Lutheren ke-
resztül megtanította a kegyelem evangéliu-
mának titkára. És hite minden gyengesége 
ellenére az ÚR fölhasználta ıt abban, hogy 
szolgálatán, hitvallásán és tanításán keresz-
tül ragyogjon fel sokaknak – mindmáig – a 
Krisztusban való igaz hit tiszta fénye. 

Adámi László 
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BÚCSÚ ENDREFFY ZSOLTTÓL 
„Krisztus Jézus az evangélium által világosságra hozta az elmúlhatatlan életet.” 

(2 Tim 1,10) 
 
Gyülekezetünk tagja, presbitere, a szeretett családtag, a 
kedves, segítıkész barát, városunk köztiszteletben álló 
személyisége távozott el e földi létbıl. Életének 63 évébıl 
az utolsó tizenötöt Isten különös csodájaként élte meg. Az 
elsı mőtéte után ajándékba kapott kegyelmi idıt nem csak 
családjának szánta, hanem saját egészségét sem kímélve a 
közösség, a gyülekezet javát szolgálta.  
 
Életének vezérfonala a naponkénti bőnbánat és megtérés 
volt, ahogy a szülıi házban édesapjától tanulta. Érezte, 
hogy naponként bőnbocsánatra, kegyelemre szorul. Az ı 
kérésére valósult meg a kistemplomban, hogy úrvacsorával 
havonta nemcsak egyszer, hanem kéthetente élhetünk. Az 
volt a vágya, hogy hetenként részesüljünk e szentségben, 
hiszen világból távozásunkra mindig készen kell állnunk.  
Egyenes, ıszinte és nyílt ember volt. Keresztyénségét, hitét 
ugyanolyan természetességgel élte a gyülekezetben, mint a 

mindennapokban, akár a páneurópai szervezet vagy orvos-kongresszusok delegációinak 
tolmácsolásakor, kalauzolásakor.  
 
Dinamikus, lendületes egyénisége mindig magas hıfokon izzott. Tele volt tervekkel, vá-
ratlan ötletekkel, s azonnal hozzálátott megvalósításukhoz, mint aki tudja, az idı szőkre 
szabott. Talán nem értettük, miért sürgıs a tél kellıs közepén a “tirpák nap”, ı érezhette. 
Az árvízkárosultak segítését kistemplomi munkatársával együtt azonnal intézte. A beteglá-
togatást személyes ügyének tartotta. Öröm- és gyászünnepen, gyülekezeti rendezvények 
szervezésében buzgólkodott, hogy az evangélium mindenkihez eljusson, megismerjük és 
elnyerjük az elmúlhatatlan életet.  
 

Isten veled, Zsolt! A kistemplomban egy szál virág jelzi a helyedet, ırizzük emlékedet. 

–y–t 
 

„Aki gy ız, azt öltöztetik fehér ruhába, annak nevét nem tör löm ki az élet  
könyvéb ıl, hanem vallást teszek nevér ıl az én Atyám el ıtt és angyalai el ıtt.”  

(Jel. 3,5) 
Endreffy Zoltánné, gyülekezetünk özvegy papnéja 2010. szeptember 30-án, életé-
nek 91. évében elhunyt. Gyászszertartását október 15-én a Kistemplomban tartot-
ták. 
Mária néni férjének haláláig hőséges segítıtársa, hét gyermekének áldozatos szí-
vő, gondos édesanyja, unokáinak imádságos lelkülető nagymamája volt. A család 
gyászában részvéttel osztozunk, hiszen halála mindannyiunk vesztesége is. 
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100 ÉVE SZÜLETETT JOÓB OLIVÉR EVANGÉLIKUS LELKÉSZ 

„Elég neked az én kegyelmem” 

 
Joób Olivér három évtizedes (1939–1969) nyíregyházi parókus lelkészi szolgálata má-
ig elevenen él a gyülekezet szívében, és meleg szeretettel beszélnek Oli bácsiról, aki 
ünnepi és hétköznapi életüknek egyaránt részese volt, hiszen mindenkivel szót értett s 

szívügye volt az evangélizáció és a 
diakónia. 
E centenáriumi ünnepségen reá emlé-
keztek: 2010. augusztus 29-én reggel, a 
népes gyülekezet s a családtagok jelen-
létében az Északi temetıben az egyház 
s a város képviselıi megkoszorúzták a 
fancsali Joób család sírját; ahol 
Laborczi Géza imádkozott és dr. Ko-
vács László Attila felolvasta a 90. zsol-
tárt. 
 A délelıtti nagytemplomi ünnepi 
istentisztelet liturgiájában is ık szolgál-
tak a kerület püspökével együtt, s az 
igehirdetést ifj. Joób Olivér (a fotón), 
nyugalmazott zürichi lelkész végezte a 
címben idézett igevers (2Kor 12,9) 

alapján. Néhány mondatot szó szerint idézünk a prédikációból:  
„Édesapám halálakor levéltárcájában egy igéslapot találtunk ezzel a bibliai verssel: 

»Elég néked az én kegyelmem, mert az én erım erıtlenség által ér célhoz.« Ez az ismert 
ige egyre inkább édesapám élete és szolgálata bibliai feliratának tőnik. Igehirdetésemben 
sorra szeretném venni, hogy mit jelentett ez az ige Pál apostol számára, hogyan illik édes-
apám életére és szolgálatára és mit üzen általa Isten a mi számunkra. Pál apostol tudta és 
tapasztalta, hogy Isten az ı szenvedéseit felhasználta az evangélium terjesztésére. – Joób 
Olivér munkáját Isten megáldotta, különösen jelentısek voltak a gyülekezeten belüli és kí-
vüli evangélizációs szolgálatai. Voltak azonban édesapám lelkészi munkájában olyan kísé-
rı jelenségek, amelyeket Pál apostollal együtt fájó tövisszúrásnak érezhetett, és amelyek 
hitét próbálták, és munkájában erısen gátolták. Az elsı csoportba taroztak a közlekedéssel 
kapcsolatos gyötrelmek. A második csoportba sorolhatjuk az állami szervek, a hatóságok 
akadályozó ténykedését, durva intézkedéseit. A tövisszúrások harmadik fajtáját az egyházi 
felsıbbség részérıl kapta. – Az egyetlen fontos és a mindenre elég kegyelem tartotta meg 
Joób Olivért alázatos, szenvedést vállaló szolgának és Krisztus kegyelmét hirdetı és azt 
élı bizonyságtevınek. Nagy vigasztalás volt Isten igéjének üzenete édesapám halála nap-
ján a 18. zsoltár 20. versében: »És kivitt engem tágas térre; kiragadt engem, mert kedvét 
leli bennem.« A bibliai Útmutató másik igéje aláhúzta az elıbbit: »Elvettetik erıtlenség-
ben, feltámasztatik erıben.« (1Kor 15,43) – A sorba mi is beállhatunk. Erıtlenségünk cse-
répedényét Isten elé vihetjük, hogy töltse meg kegyelme kincsével, hogy ereje a mi éle-
tünkben is célt érjen és így országa terjedjen, neve dicsıíttessék. Ámen.” 
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Az istentisztelet végén dr. Fabiny Tamás püspök megnyitotta a centenáriumi kiállí-
tást a templom északi hajójában, ahol hat tárlóban kerültek elhelyezésre – a család és a 
gyülekezeti tagok jóvoltából – Joób Olivér életének és munkásságának eddig nyilvános-
ságra nem hozott eredeti szöveges és képi dokumentumai. S beszédében a püspök a maga 
és az evangélikus egyház nevében megkövette a családot, az édesapjukat ért alaptalan sé-
relmek miatt. Valamennyiünkre, egész egyházunkra érvényes a Joób Olivér életét összeg-
zı ige: „Elég neked az én kegyelmem”! 

A Joób Olivér nevét viselı Szeretetintézményben; Benkı bokorban elfogyasztott 
közös ebéd után, az intézmény falán, a püspök felavatta a lelkész arcképét ábrázoló dom-
bormővet; Kiss Melinda, kolozsvári keramikus mővész alkotását, amelyen ez olvasható: 
„Joób Olivér 1910–1969. evangélikus lelkész. Ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az 
Atya. Jn 12,26 Születésének 100. évfordulóján hálás szeretettel állította: Magyarországi 
Evangélikus Egyház, Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség, Nyíregyháza-Kertvárosi 
Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház.” 
 Elhangzott Pecznyík Pál „Hála a száz éves pásztorért” c. alkalmi verse, valamint 
Túróczy Zoltán „Tanács” c. verse. Az emléktábla avatást követı köszöntések sorából két 
közérdekő bejelentést említünk meg itt (de az ünnepség teljes hanganyaga elérhetı a tudó-
sító honlapjáról: www.garainyh.hu Hangzó örömhírtár). Benczúr László, egyházkerületi 
felügyelı kimondta: Joób Olivér mártíromságot vállalt azzal, ahogy végezte szolgálatát és 
építette Isten egyházát, mert hite erıs alapokon nyugodott. Csabai Lászlóné, a megyei jo-
gú város polgármestere pedig bejelentette, hogy az integrált városfejlesztés részeként 
megújítják a Luther teret is, rendbe teszik a nagytemplom környezetét és a tér egy Luther 
szobrot is kap! 
 Az emléktábla megkoszorúzása után a Joób Olivér életérıl szóló „Tenger harcon 
át”  címő könyv bemutatását ifj. Zászkaliczky Pál végezte (kapható a lelkészi hivatalban). 
A kertvárosi gyülekezet is kiadott egy füzetet „Emlékeink Joób Olivér lelkészrıl”  címmel 
és CD melléklettel, amit Laborczi Géza gyülekezeti lelkész ismertetett. Többen megosztot-
ták személyes emlékeiket a jelenlévıkkel. Az egész napos ünnepség a püspök imádságával 
és úti áldásával zárult. 

Garai András 

 
 
 

 

Az elmúlt idıszakban több olyan rendkívüli esemény volt egyházközsé-
günkben, mely gyülekezetünk egészét érintette. Sokak segítségét megta-
pasztaltuk a szervezésben, kétkezi munkában és adományok felajánlásában. 
Köszönjük, hogy segítették a gyülekezet elnökségének munkáját. 

Legyen mindez Isten dicsıségére. 
 

Dr. Kovács László Attila Sallai Gábor Veczán Zoltán 
igazgató lelkész másodfelügyelı felügyelı 
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MEGHÍVÁS 
gyülekezeti munkatársképzı tanfolyamra 

 
 

Kedves Testvéreink!  
 

Ez év decemberétıl kihelyezett gyülekezeti munkatársképzı tanfo-
lyam indul Nyíregyházán. A 4 alkalommal tartandó, alkalmanként 2 napos 
(péntek délután, szombat délelıtt-délután) képzés keretében három külön-
bözı területen lehet – az egyéni érdeklıdésnek, adottságoknak megfelelı-

en – elméleti és gyakorlati felkészítést kapni. Az elsı alkalomra 2010. december 10-11-én 
kerül sor, a továbbiakra pedig 2011. január, február, március hónapokban. A képzés költ-
ségeihez való hozzájárulás összege alkalmanként 1000,- Ft/fı. 

A gyülekezeti munkatársképzés egyik területe a gyülekezeti alkalmakra való „hívoga-
tás” feladata, a gyülekezet építésében való tevékeny közremőködés. Másik kiemelt terület 
az idıs, elesett állapotú gyülekezeti tagok felkarolása, segítése, számukra a szükség szerin-
ti gondoskodás, a rendszeres kapcsolattartás biztosítása. A harmadik terület: lelkészi irá-
nyítással a betegek, haldoklók és gyászolók körében végzendı lelki gondozásba való be-
kapcsolódás, ami iránt igen nagy igény mutatkozik gyülekezeteikben.  

Az elméleti elıadásokat az Evangélikus Hittudományi Egyetem professzorai, tanárai, 
gyakorló lelkészek tartják, melyek célja a jelentkezık Biblia ismeretének elmélyítése, ami 
nagy segítséget jelenthet késıbbi gyülekezeti munkájuk során. Hitük védelme és a hozzá-
juk fordulók megfelelı informálása céljából alapos tájékoztatást kapnak a különbözı szek-
ták mőködésérıl, módszereirıl, és megszívlelendı tanácsokat az esetenként kifejezetten 
erıszakos közeledésük elhárításának célravezetı technikáiról.  

A legnagyobb segítséget a gyakorlati képzés jelentheti a részvevık számára, melynek 
során „kiscsoportos” formában lehet egy-egy konkrét helyzet megoldásában leendı gyüle-
kezeti munkatársként közremőködniük. A képzés egyik legfıbb hozadéka a jó ötletek, 
megoldási módszerek megismerésén, begyakorlásán túl az önismeret elmélyítése. Ez 
utóbbi megismerteti a résztvevıket saját korlátaikkal, és megvédi ıket attól, hogy leendı 
gyülekezeti munkatársként erejükön felüli feladatokat, képzett szakemberek segítségét 
igénylı eseteket vállaljanak fel. Fontos a tanfolyam résztvevıi számára tudatosítani, hogy 
sokszor a legnagyobb segítség az lehet, ha értı figyelemmel, nyitott szemmel, nyitott fül-
lel, de fıként nyitott szívvel meghallgatják a másik embert.  

Az igazi segítséget ugyanis sohasem a gyülekezeti munkatársak szolgálata, hanem Is-
ten végtelen kegyelmének megtapasztalása jelenti, és ennek a végtelen kegyelemnek, sze-
retetnek az elfogadására, továbbadására próbálják a gyülekezetért tenni akarókat felkészí-
teni a tanfolyam szervezıi, elıadói, lelkészei. 

 

A nyíregyházi kihelyezett gyülekezeti munkatársképzésre az alábbi helyeken és tele-
fonszámokon várjuk a jelentkezéseket: 
1. Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség Lelkészi Hivatalában 

(4400 Nyíregyháza, Luther tér 14.) 
Személyesen:  Horváth Csabáné Editnél, hétfıtıl-péntekig 8-17 óra között. 
Telefonon:  a 42/508-770-es számon. 
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2. Márk Borbála gyülekezeti munkatársnál, a tanfolyam szervezıjénél 
Személyesen:  Hétfıi napokon 18-19.30 között a Lelkészi Hivatalban. 
Telefonon:  a 20/824-8545-ös mobilszámon. 

Jelentkezési határidı: 2010. november 15. 
 

Reméljük, hogy jelen meghívásunk egyben „elhívást” is jelent sokunk számára a gyüleke-
zeti szolgálatra, illetve azt, hogy azok a testvéreink, akik eddig is tevékenyen részt vállal-
tak az önkéntes munkából, szívesen vesznek részt ezen a tanfolyamon, ahol lehetıségük 
nyílik elméleti ismereteik, önismeretük elmélyítésére, eddigi szolgálatuk tudatosabb, ma-
gasabb szinten történı folytatására. 
 

Tanfolyamunkra szeretettel várjuk valamennyi történelmi egyház felekezetéhez tartozó 
testvéreink jelentkezését is! 
 

Márk Borbála Kovács László Attila 
gyülekezeti munkatárs igazgató lelkész 

 
 

 
 

„A FÜSTÖLG İ MÉCSEST NEM OLTJA EL”  
(Ézsaiás 42,3) 

 
Jó érzéssel töltött el, hogy a születési évfordulómhoz közeledve ezt az igét olvashat-

tam. 
Sorsomra illınek találom, mert ha visszapergetem 75 életévem emlékeit, felismerni 

vélem azokat a helyzeteket, amikor Teremtım nem oltotta el füstölgı mécsesemet, sıt ke-
gyelme ajándékaként felszította lángját, mely a mai napig ég, igaz nem mindig fényesen. 
Sajnos többször csak pislákolt életem bizonyos szakaszain. 

Valószínő törékeny hitemen múlott, hogy nem világíthatta be fényével küzdelmes éle-
tem napjait. Pedig milyen fontos lett volna, hogy tisztábban lássak, képes legyek felismer-
ni a helyes utat, a felülrıl jövı akaratot, és kövessem azt. 

Gondterhelt, nehéz idıket élek. Kilátástalan jövım ellenére reménykedem, mert úgy 
gondolom, ha Isten akarata szerint való döntéseim következményeként kell viselnem a 
mindennapok terheit, akkor kapok annyi testi és lelki erıt, hogy tovább tudjam vinni ke-
resztemet. 

Fontosnak tartom a Példabeszédek 19, 17. verset a Bibliából: „Aki könyörül a nincste-
lenen, az Úrnak ad kölcsön…” Hiszem, hogy ha e döntéseim miatt bajba kerülnék Terem-
tımnek gondja lesz rám! 

 
Megnyugtató az a tudat, hogy nevem be van írva az Úr könyvébe. Nem tudhatom, 

hogy meddig engedi pislákolni életem mécsesét, de abban bizonyos vagyok, hogy amíg 
célja van velem, addig nem oltja el. 

Naponként kérem az Urat, hogy erısítsen meg a Benne való hitben! 
Gunyecz Józsefné 



 Hírmondó 2010. szeptember-október 
  ___ 
 

11 

PLÁZA VAGY TEMPLOM? 
 

Néhány hónappal ezelıtt családommal együtt szerettük 
volna meghallgatni a finn vendégek szolgálatát a Nagy-
templomban a zenés áhítaton. Gyönyörő tiszta hangjukkal, 
felemelı elıadásmódjukkal igyekeztek a nyíregyházi gyü-
lekezetnek és a megjelent vendégeknek áldottá tenni az es-
téjét. 

Piciny gyermekeink még nem értékelve a finnek csodá-
latos szolgálatát, magukat próbálták lefoglalni. Vélemé-
nyem szerint – bár lehet elfogultsággal vádolni –, a padok 
között való járkálás a hatalmas templomban nem volt zava-
ró, lehetett az éneket hallgatni, és figyelni az elıadókra. 
Szemem sarkából észrevettem egy hölgy rosszalló tekinte-
tét, ezért még halkabbá próbáltam tenni másfél éves gyer-
mekem mozgását. Ismerve csemetémet, aki hallgat édesap-
ja intı szavára, a tıle telhetı módon igyekezett magát le-

kötni, csendben maradni, amennyire az egy másfél éves gyermektıl elvárható. 
Néhány perccel késıbb a tılünk kb. 10-12 méterre ülı hölgy felpattant, s nagy vehe-

menciával küldött el gyermekeimmel, családommal együtt „nagyon messzire”. Tényleg 
messzire! Fizikailag és lelkileg is messzire. Túl a hangneme mellett, még sokkal fájdalma-
sabb volt, hogy hova küldött. Azt mondta, a gyermekeknek nincsen helyük a templomban, 
s azonnal vigyem el ıket a Plázába, ahol van gyermekfelügyelet. Töltsük ott a vasárnap 
délutánunkat, s ne zavarjuk a templomi környezetet. Szó nélkül, csendesen felálltunk fele-
ségemmel, valamint kéthónapos és másfél éves gyermekeinkkel, és elhagytuk a templo-
mot. Természetesen, nem korunk „templomába” indultunk el, hanem helyette beszélget-
tünk, hintáztunk és ırlıdtünk magunkban. Ma éppen azon kellene munkálkodnunk, hogy a 
közel 2-3000 férıhelyes templomunk megteljen, s a plázákba (korunk templomaiba) va-
sárnapi, családi kirándulásokat szervezı embereket: édesanyákat, édesapákat, gyermekeket 
végre behívjuk a templomba, hogy kapcsolódjanak be gyülekezet életébe, és vegyenek 
részt az istentiszteleten. 

Húsz évesen nehéz egy fiatalt a templomhoz szoktatni, hogy fontossá váljon számára 
az Isten Igéje. Ezért is hiányoznak gyermekeink, és a fiatalok az istentiszteleti alkalmak-
ról. Sokan sopánkodnak, hogy nincs utánpótlás, és szidják, hibáztatják a fiatalokat, hogy 
mennyire semmirekellı (?), istentelen generáció nıtt fel, amikor nem félik az Istent. Igen, 
megközelíthetjük így is a tényeket, de felmerül a kérdés, hogy megtettünk-e mindent mi, 
szülık, hogy ık ott legyenek hétrıl hétre? Van-e helye ebben az értelemben a kicsiny 
gyermekeknek a templomban, az istentiszteleten? Még akkor is, ha nem „steril”, konszoli-
dált, csendes az istentisztelet, hanem vannak „zavaró körülmények”, melyeket lehet kezel-
ni. Úgy gondolom, csak velük, az ı jelenlétükkel lehet teljes, egész az istentisztelet, s 
nincs jövıje annak a közösségnek, amely nem tud mit kezdeni a gıgicsélı, izgı-mozgó, 
néha talán sírdogáló gyermekekkel. 

Vajon, amikor Jézus azt mondta, hogy „engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, és 
ne tiltsátok el tılem” , akkor mire gondolt? Hol van az a hely, ahol ma Jézust megtaláljuk, 
és gyermekeink közelebb kerülhetnek Hozzá? A plázában vagy a templomban? 

Szeretettel: egy kétgyermekes családapa 
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Tájékoztató a 2010. szeptember 23-ai  
Presbiteri és Képviselıtestületi ülésen hozott határozatokról 

 

� Márföldi István elnöklı egyházmegyei felügyelı elrendeli a választói névjegyzék felül-
vizsgálatát: ki kell hirdetni, hogy a választói névjegyzék megtekinthetı a Lelkészi Hiva-
talban. A hirdetéstıl számított 15 napon belül bárki jelezheti az esetleges hiányosságo-
kat a Lelkészi Hivatalban. 

� A testület döntött arról, hogy az egyházközség üresedésben levı parókus lelkészi állását 
(V.Körzet) jelölés útján kívánja betölteni. (A lelkészválasztó közgyőlés a Nagytemplom-
ban – várhatóan novemberben – lesz megtartva. A Szerk.) 

� Az együttes ülés elfogadta, és egyhangúlag jóváhagyta a felolvasott Díjlevél szövegét. 
(Szerk. megj.: az un. Díjlevél –többek között– a lelkészi javadalmazást foglalja magá-
ba.) 

� A testület támogatja egyhangúlag Zsarnai Krisztián beosztott lelkész jelölését az egy-
házközség üresedésben lévı parókus lelkészi állására, és más jelöltet nem kíván állítani. 

� A Presbitérium és Képviselıtestület meghívja a finn testvérváros (Kajaani) gyülekeze-
tének 10-15 fıs küldöttségét, hogy 2011-ben látogassanak el Nyíregyházára, pótolva az 
elmaradt 2010-es látogatásukat. 

� A testület döntött arról, hogy denkendorfi testvérgyülekezetünk képviselıit is meghívja 
a 2011 októberében tartandó rendezvényeinkre. 

� A Presbitérium és Képviselıtestület támogatja az egyházközségnek az ÉAOP-2010-
5.1.3 pályázaton való részvételét, amely pályázat az V. körzetben megvalósítandó 
ESZA tevékenységeket és Mandabokorban a „Segítség Háza” beruházást célozza meg. 

� A Presbitérium és Képviselıtestülete megbízza a Bıvített Elnökséget, hogy készítse elı 
egy a gyülekezet ingatlanait, beruházásait szolgáló Alapítvány létrehozását.  

� A Presbitérium és Képviselıtestület tudomásul veszi és megerısíti a Kossuth Lajos 
Evangélikus Gimnáziummal kötött vagyonkezelési szerzıdést. 

� A Presbitérium és Képviselıtestület elfogadta az Evangélikus Általános Iskola és Óvo-
da által elıterjesztett nevelési program módosítására tett javaslatot, valamint a 
2010/2011. évi ismertetett órakeretet. 

 
 
 
I. SZALAY SÁNDOR FIZIKA EMLÉKVERSENY A KOSSUTH GIMN ÁZIUMBAN 
 

A közelmúltban háromnapos fizikaversenynek adott otthont a nyíregyházi in-
tézmény az evangélikus iskolák tanulói számára. 

Szalay Sándor (1909 – 1987) a nyíregyházi Kossuth gimnázium öregdiákja 
hozta létre 1954-ben a Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézetét, 
amelynek 1976-ig volt igazgatója. 

Mivel a világhírő tudós Szalay Sándor emlékére még nem szerveztek ver-
senyt, a Kossuth gimnázium tantestületének természettudományi munkaközössé-
ge hagyományteremtı szándékkal hívta életre az október 1-3-a között lezajlott fi-
zikaversenyt. 
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GÖMÖR MEGYÉBEN JÁRTUNK 
 
A Luther Rózsa Nyugdíjas Egyesület tagjai szeptember 16-án szombaton, ismét kirán-

dultak. Ezúttal a szlovákiai Gömörbe, az egykori megyeszékhely környékére. 
A hajnali, korai ébresztı és az esı, nem sok jóval kecsegtetett. Hangulatunkat befolyá-

solta a nemrég történt szomorú esemény, Endreffy Zsolt testvérünk temetése, aki egyesü-
letünk kirándulásainak fı szervezıje volt. Legyen áldott az emléke. 

Harmincnyolcan indultunk útnak – autóbusszal. A Volbusz Utazási Iroda munkatársá-
nak köszönhetı, hogy részletes is-
mertetést hallhattunk a látnivalókról, 
így utazásunk színessé, érdekessé 
vált. Munkáját ezúton is köszönjük. 
Tíz órakor már a Kecsı nevő tiszta 
magyar nyelvő faluba értünk. Na-
gyon szép helyen áll az evangélikus 
templomuk. Trenycsényi Andrea lel-
kész már gyülekezetével együtt várt 
bennünket. Az istentiszteleten termé-
szetesen nem olyan énekeskönyvet 
használtak vendéglátóink, mint mi, 
mégis voltak közös, mindannyiunk 
által ismert énekek. Elénekeltük Zsolt 
testvérünk kedves énekét is melynek 
kezdı sora így hangzik: „Uram Jé-
zus, drága kincsem.” Ez a találkozás 
Szlovákiában élı hittestvéreinkkel fe-
lejthetetlen élmény marad. 

Közben elállt az esı és kisütött a 
Nap. Gyönyörő idıben folytattuk utunkat, hogy megtekintsük az 1951-ben felfedezett 
gombaszögi cseppkıbarlangot. Elámultunk a csodálatos látványon. Mindenkinek ajánljuk, 
hogy ha tehetik, látogassanak el a „szalmacseppköveirıl” híres barlangba. 

Utolsó úti célunk Sajógömör város az egykori vármegyeszékhely volt. A település ne-
vezetessége hogy itt született 1711-ben Cinka Panna legendás magyar cigányzenész, vir-
tuóz hegedős. Nagybıgıs férjével és zenész sógoraival együtt ı alapította 1728-ban az el-
sı ismert, híressé vált magyar cigányzenekart. Tisztelıi mellszobrot állítottak emlékének. 
Megnéztük Mátyás király szobrát is. A mő alkotója – Holló Barnabás– az „igazságos Má-
tyást” úgy ábrázolta, hogy egy kapát tart a kezében. A monda szerint itt kapáltatta meg a 
király a népet lenézı nagyurakat. 

A szép nagy evangélikus templomot Rusznyák Dezsı lelkész mutatta be. A templom 
freskóján Luther Márton látható a Worms-i birodalmi győlésen. A gyülekezet lelkésze 
boldogan említette, hogy örömmel várják dr. Fabiny Tamás püspök urat szolgálatra. 
(Szerk. megj.: Püspök úr látogatása október 3-án megtörtént.) 

Nagyon sok élménnyel gazdagodva indultunk haza a szép idıben, és hálát adtunk Is-
tennek énekkel és imádsággal a szerencsés hazaérkezésért. 

Tagságunk köszöni a szervezık munkáját! 



Hírmondó 2010. szeptember-október 
  
14 

RENDKÍVÜLI ZENÉS ÁHÍTATOK 
 

Az elmúlt szeptember folyamán Nagytemplomunkban két alkalommal is volt rendkí-
vüli zenés áhítat. Szeptember 5-én Papp Dániel hegedőmővész J. S. Bach mővei közül a 
zeneirodalom legnagyobb alkotásai közé tartozó szólóhegedőre komponált szonátáit és 
partitáit adta elı. E mővek méltó elıadásához rendkívüli felkészültség, sok gyakorlás és 
tehetség szükséges. Ezek birtokában Papp Dániel mővészi elıadásával lenyőgözte hallga-
tóságát.  

Papp Dániel 1979-ben született Kaposváron. 6 
évesen kezdett hegedülni hegedőtanár édesapja irá-
nyításával. Tizennyolc évesen került a budapesti 
Liszt Ferenc Zeneakadémiára, ahol 2002-ben dip-
lomázott. Számos mesterkurzus résztvevıje volt. 
Hegedőversenyeken országos és nemzetközi díjakat 
nyert. Több rangos zenekarban játszott. 2002-tıl ál-
landó tagja a Nemzeti Filharmóniai Zenekarnak, 
melynek fıigazgatója Kocsis Zoltán. 

 

A következı rendkívüli zenés áhítat 2010. szeptember 12-én volt Nagytemplomunk-
ban. Ezen a Szatmári Református Egyházmegye lelkészeinek kórusa, és a Szatmári Re-
formátus Gimnázium Gyermekkórusa hangszeres kísérıik voltak vendégeink.  

„İ az Úr, İ a Király” címő énekes 
zenés mősorukat a rézfúvósok fanfárai 
vezették be, majd bibliai helyek alapján 
és közös történelmi eseményeinkre utalva 
lelkészi vezetıjük moderálta azt. 

Elıadásukban számos híres zeneszer-
zı mőve, többek között Bach, Händel, 
Palestrina, Mozart, Gárdonyi, Cherubini 
stb. egy-egy mőve szerepelt. 

A kórusok vezetıje Higyed Gyöngyi 
mester-szakú énektanár kitőnıen felké-
szített amatır énekeseivel, szép kórusmu-
zsikával örvendeztetett meg bennünket. 

Az áhítatot mindkét alkalommal igazgató lelkészünk, dr. Kovács László Attila végezte, 
és köszönte meg vendégeink szolgálatát. 

Ehhez kívántunk Hírmondónk nevében is hozzájárulni. 
ls 

 
 

����   ÓRAIGAZÍTÁS!   ���� 
 

Október 31-én – vasárnap hajnalban – áttérünk a téli idıszámításra. November 1-jétıl 
kezdıdıen az esti istentiszteletek és bibliaórák kezdési idıpontja – a Nagytemplomban és 

a gyülekezeti teremben – 17 órára módosul! 
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GGYYEERRMM EEKK OOLL DDAALL   

„Jó nekem, hogy nyomorúság ért, hogy megtanuljam 
rendelkezéseidet.” (Zsolt 119,71) 

Kedves Barátom! Kemény szavak ezek, különösen fiatalkorban. Senki 
sem örül, Isten fekete borítékba rejtett hívásának. Így volt ez Jámbor Zoli 

volt gyermekórás társatokkal is, aki alig múlt 15 éves, és Isten egy súlyos betegségen keresz-
tül szólította meg ıt. 

„Tavaly végeztem el az általános iskolát és nagy 
buzgósággal vetettem bele magam a középiskolás életbe, 
persze nem a tanulásba.  
De Isten közbeszólt, és egy hétfı reggelen mellkasi 

fájdalommal mentünk a háziorvoshoz, nagy 
meglepetésemre az intenzív osztályon kötöttem ki. A 
diagnózis: légmell. Két és fél hétig 3 szívócsıvel az 
oldalamban próbáltak kezelni, de mindhiába. 
Az osztályos fıorvos véleménye lesújtó volt: a 

Debrecenbe való átszállításomat nem bírnám ki élve a 
mentıautó hiányosságai miatt. De Isten kézben tartotta 
az ügyemet: Papp fıorvos urat használva, aki egy 
gyermekvédı alapítvány segítségével átszállíttatott 
Debrecenbe, ahol sikeresen megmőtöttek.  
Minden körülmény ellenére a legjobb az volt számomra, 

hogy ez idı alatt szüleim és én együtt imádkoztunk 
minden nap, mely eddig elképzelhetetlen volt.  
Hatalmas kínok vezettek a gyógyulás felé, 

fájdalomcsillapító és morfium nélkül nem tudtam aludni. 
Lelkemben mégis béke volt, mindennap a kis Bibliámból 
olvastam Isten akaratát. 
Nagyon jólesett mikor egyik nap édesanyám egy 

képeslapot nyújtott át nekem, melyen gyermekórás 
társaim, és oktatóim kívántak jobbulást. Tancsik Robi barátom pedig mindennap felvidított 
egy-egy telefonhívással. Végül 1 hónapi fekvıbetegség után, Isten kegyelmébıl újra talpra 
állhattam, sıt a nyáron már táborozni is elmehettem. Az ott kapott ige úgy érzem teljesen rám 
illik: „Kezed alkotott és megerısített, tégy értelmessé, hogy megtanuljam parancsolatai-
dat.”  (Zsolt 119,73)” 

Mert Isten a rosszat is javunkra tudja fordítani. İ nem a pillanatnyi jólétünkrıl gondoskodik, 
hanem mindenkor az üdvösségünket tartja szem elıtt. A fekete borítékos meghívók is Isten 
kegyelmét rejtik, az İ dicsıségére és a mi üdvösségünkre! Hála legyen az Úrnak! 
De vajon hányszor kell Istennek megszólítania, hogy hallgassunk hívó szavára? 

A betegségérıl beszámolt, és a kép jobb oldalán: Jámbor Zoltán látható, mellette barátja, Tancsik Ró-
bert. 

 
ÁLLANDÓ ALKALMAINK:  

Gyermekbibliakör (3-14 év): Minden vasárnap 10 órától a Lelkészi Hivatalban. 
Az oldalt szerkesztette: Hajagos-Tóth Katalin  
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Egyházközségünkben megkezdıdött a konfirmációi és a hittanoktatás 

 
A szülık, és a keresztszülık, a gyermekek keresztelésekor Isten elıtt vállalták, hogy az 
evangélikus egyház segítségével gondoskodnak hitbeli nevelésükrıl. Ennek egyik lehetsé-
ges és szükséges formája a hittanoktatás és a konfirmáció. 
 

A konfirmációra való felkészítés idıpontja: 
 

Felkészítı lelkész Idıpont Helyszín 
Adámi László Szombat 1030 
Dr. Kovács László Attila Szerda 1500 
Sztankó Gyöngyi Péntek 1430 

Péntek 1400 

Gyülekezeti terem, Luther tér 14. szám 

Péntek 1600 Mandabokorban, a régi iskola tantermében Zsarnai Krisztián 
Vasárnap 1100 Kálmánházán, a templomban 

 
Hittanoktatás idıpontja: 

 
Hittanoktató neve Iskola megnevezése Idıpont 
Sztankó Gyöngyi Váci Mihály  Csütörtök 1230 

Göllesz Viktor Hétfı 1300 
Benedek Elek  Kedd 1130 
Bárczi Gusztáv Szerda 1300 

Kósa János 

Herman Ottó Csütörtök 1000 

Petıfi Sándor  Hétfı 
1300 
1500 
1545 

Kazinczy Ferenc Kedd 1215 
Petıfi Sándor Kedd 1500 
Kodály Zoltán Szerda 1335 

Adámi Márta 

Kodály Zoltán Csütörtök 
1335 
1415 

Móricz Zsigmond Hétfı 
1330 
1600 

Eötvös József Kedd 1345 
Móricz Zsigmond Kedd 1500 
Móra Ferenc Kedd 1600   
Arany János Szerda 1330 
Apáczai Cs. János Csütörtök 1300 
Gárdonyi Géza Péntek 1300 

Hódi Eszter 

Benczúr Gyula Péntek 1500 
 

Kérjük a szülıket, éljenek a lehetıséggel, és küldjék a hittanórára gyermekeiket. 
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RENDSZERES IFJÚSÁGI ALKALMAK 
 

Mandabokorba – a régi iskolába –, minden pénteken 17 órától ifjúsági órára hívjuk a fiata-
lokat. 

Az un. „kis ifit” október 22-étıl kezdıdıen, minden második pénteken 1815 órakor tartjuk. 
A Luther tér 13. szám alatti parókiára várjuk a fiatalokat. 

A fiatal felnıttek alkalma (FIFA)szintén kéthetente péntekenként 1815 órakor van, általá-
ban a Luther tér 13. sz. alatti parókián. Információt Zsarnai Krisztián lelkésztıl 
kell kérni a helyszínnel kapcsolatban. 

 
HÍVOGATÓ A BABA - MAMA KÖRBE   

 

Kedves Édesanyák! 
 

Nagy örömünk, hogy gyülekezetünkben közel egy éve  
baba-mama kört indíthattunk. 
Ezeket az együttléteket kéthetente, szerda délelıttönként 10 
órától tartjuk, a Luther tér 13. szám alatt található parókián. 
Beszélgetéseink alapja a keresztyén gyermeknevelés, ami 
nagyon komoly, Istentıl kapott felelıssége minden szülı-
nek. Épp ezért, tapasztalatainkat, problémáinkat meg kell 
beszélni az Ige fényében. 

 
Szeretettel hívunk és várunk minden édesanyát gyermekével együtt! 

A baba-mama körrel kapcsolatban Zsarnainé Urbán Nóránál lehet érdeklıdni a 20/770-
3123-as telefonszámon. 

 
NÉMETORSZÁGBÓL ADOMÁNY ÉRKEZETT ÓVODÁNKNAK 

 
Óvodánk egy kami-

onnyi adományt kapott 
németországi óvodáktól. 
Nagy örömmel fogadtuk 
a bútorokat és a sok já-
tékot, amit szülık, in-
tézményi dolgozók, va-
lamint gyülekezeti al-
kalmazottak segítettek 
lepakolni.  

 
A LERTON-

TRANSZ cég bonyolí-
totta a szállítást. Hálásan 
köszönjük önzetlen se-
gítségüket! 
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ANYAKÖNYVI HÍREK 
 
Keresztelések: „ Bizony az Úr ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom...” 

Szurovcsák Gábor, Konkoly Kinga, Tóth László, Tóth Nóra, Fabók Hédi, Szitha 
Szonja, Szitha Nina, Sebık Nándor Attila, Sebık Belián János, Konyári Do-
monkos, Tóth Inez, Ónodi Katalin, Perjési Petra Noa, Szılısi Petra, Csernyik 
Fruzsina, Turcsán Veronika Margit, Nagy Zsófia, Nagy Dóra, Kecskeméti Lili, 
Kecskeméti Péter, Kovács Kata Kincsı, Mandrusz Bálint, Morauszki Benjámin, 
Varga Roland, Bagaméry Rebeka, Szamosszegi Máté, Tomasovszki Flóra, Ko-
csik Milla Korina, Kocsik Hanga Kiara, Kresztyankó Hanna, Szlávik Álmos 
Tamás, Halász Izabell, Béres Martin Zsolt, Nagy Boglárka. 

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

Mazák Attila és Fekete Anita, Demen Szabolcs és Tomasószki Timea, dr. 
Kohanecz Norbert és Leszkoven Beáta, Jacques Duijs és Gerda Henriett, Szalai 
Balázs és Giliga Henrietta, Kárpa Krisztián és Vancsisin Timea, Beregvári Ta-
más és Kelemen Gabriella, Kekecs István és dr. Bánszki Mónika, Nyüsti Tamás 
és Balogh Barbara, Agócs Attila és Budai Ibolya Andrea, Szabó Zoltán és Siska 
Judit, Gabulya István és Gyöngyi Lenke, Szurovcsják Mihály és Király Erika, 
Jánowszky Zoltán András és Gyapka Edina, Gulyás Sándor és Kovács Magdol-
na, Sári Róbert és Tóth Anita, Pápai Viktor és Gabulya Andrea, Pethı Gergely 
és Takács Gabriella 

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

Kruppa Jánosné Szuchács Erzsébet (71), Garai János (65), id. Nádasi András 
(75), Brezina Istvánné Újteleki Ilona (83), Pázmányi István András (86), Nagy 
Andrásné Smidt Erzsébet (73), Hudák Mihályné Magna Erzsébet (74), Valent 
József (85), Helyes János (77), Mlinárcsik Józsefné Karasz Julianna (89), Subert 
Pál (81), Szász András (90), Markó Mihály (65), Molnár Albertné Gulyás Ilona 
(88), Palicz Csabáné Jaskó Zsuzsanna Jolán (44), Szakács Anikó (37), Endreffy 
Zsolt (63), Bus József (45), Pazár András (50), Gutyán András (74), Gerda 
Józsefné Gerda Ilona (86), Borszukovszki Károlyné Benke Ilona (85), Szilágyi 
Dezsıné Justyán Ilona (77), Varga Sándor (73), Tóbiás Barnabásné Gincsai Er-
zsébet (69), Endreffy Zoltánné Lukács Mária (90), Molnár Józsefné Pristyák Er-
zsébet (66), Onder Sándorné Gráf Mária (80), Kovács Józsefné Pristyák Erzsé-
bet (97). 

 
OKTÓBERI ELİZETES 

 

 

A Nyíregyházi Evangélikus Általános Iskola és Óvoda október 25-én, hétfı reggel 745-kor 
kezdıdı rendhagyó áhítaton emlékezik meg a reformációról. 

Október 27-30-ig, szerdától – szombatig, 18 órakor kezdıdik a reformációi sorozat a gyü-
lekezeti teremben. 

Október 31-e, vasárnap REFORMÁCIÓ ÜNNEPE. Nagytemplomunkban 18 órakor kez-
dıdik az istentisztelet, melyen református testvéreinkkel együtt ünnepelünk. 
Elıadást tart: ADÁMI LÁSZLÓ lelkész. 
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NOVEMBERI ELİZETES 

 
November 14-én, a vasárnap de. 10 órakor kezdıdı nagytemplomi istentiszteleten az 

evangélikus általános iskola és óvoda növendékei és tanárai fognak szolgálni. 
Az istentiszteleten összegyőlt adomány, perselypénz – hagyomány szerint –, a 
gyülekezet fenntartásában lévı tanintézmény javát szolgálja. Az istentiszteleti 
alkalomra szeretettel hívjuk és várjuk testvéreinket. 

November 21-én, ÖRÖK ÉLET vasárnapján a Nagytemplomban 1000-kor kezdıdı isten-
tiszteleten név szerint is megemlékezünk mindazokról, akik az elmúlt évben 
hunytak el. Ezúton is hívunk és várunk minden hozzátartozót, barátot és isme-
rıst, emlékezzünk együtt imádsággal, bátorítást, vigasztalást merítve Isten igé-
jébıl. 

November 29-dec. 3-áig, hétfıtıl – péntekig esténként 17 órától a gyülekezeti terembe 
ádventi igehirdetés sorozatra várjuk a gyülekezet tagjait. 

 
DECEMBERI ELİZETES 

 
December 18-án, szombaton 10 órától 13 óráig a gyülekezeti terembe karácsonyi készü-

lıdésre hívjuk és várjuk a gyermekeket. 
December 19-én, vasárnap 16 órakor az Evangélikus Általános Iskola dísztermébe, a 

gyermek-bibliakör karácsonyi mősorának megtekintésére szeretettel várjuk a 
gyülekezet tagjait, hogy együtt ünnepeljünk. Az esti istentisztelet is ezen a he-
lyen lesz megtartva. 

 
 
 

 
„Aki pedig nem hisz, annak semmi sem 

szolgál javára, hanem ı maga mindennek szol-
gája, és számára minden rosszra fordul, mert 
mindent lelkiismeretlenül a maga hasznára for-
dít, nem Isten dicsıségére. Ezért nem is pap, 
hanem világi ember az, akinek imádsága bőnné 
válik, soha nem is jut Isten elé, mert Isten a bő-
nösöket nem hallgatja meg. (…) ahogyan meg 
van írva: »Az ıt félık akaratát teljesíti, és kö-
nyörgésüket meghallgatja, és megmenti ıket.« 
(Zsolt 145,19) Kétségtelen, hogy erre a dicsı-
ségre semmiféle cselekedettel nem jut el, ha-
nem egyedül hit által.” 

 
Luther Márton:  

Értekezés a keresztyén ember szabadságáról 
(Prıhle Károly fordítása) 
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Hetenként ismétlıdı állandó gyülekezeti alkalmak (téli idıszámítás szerint) 
ahová szeretettel hívjuk és várjuk testvéreinket! 

 Nagytemplomban 
 

Gyülekezeti teremben 
(Luther tér 14. szám) 

Vasárnap   800 istentisztelet úrvacsorával 
1000 istentisztelet  

a hónap elsı és harmadik 
vasárnapján úrvacsorával 

1000 gyermek bibliakör 
1700 istentisztelet 
1800 énekkari próba 
 

Hétfı 745 áhítat az iskola tanulóival 1700 bibliaóra /Zsarnai Krisztián/ 
Kedd    800 istentisztelet 

1700 közösségi óra /Sztankó Gyöngyi/ 
Szerda    800 istentisztelet 

1700 istentisztelet  
Csütörtök    800 istentisztelet 
Péntek    800 istentisztelet 

1815 kis-ifi vagy FIFA Luther tér 13. 
 
 

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. december 21. 
Lapzárta: 2010. december 1. 

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 700 pld.-ban. 


