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JÉZUS AZ ISTEN FIA! 

 

Emberi ésszel szinte fölfoghatatlan, hogy ki-

nek az ajkáról hangzik föl ez a hitvallás: a kivég-

zést vezénylő százados mondja ezt Jézusról! Az 

is döbbenetes, hogy mikor: nem az üres sírról 

szóló első híreket követően, hanem közvetlenül 

Jézus kínhalála után! A római tiszt megrendült 

vallomásának – áprilisi havi igénknek – átható vi-

lágosságában gondoljuk most át mi is őszintén mindazt, ami ott a kereszten és a keresztnél történt.  

A katonák hozzászoktak az öléshez és a halálhoz. Parancsot teljesítettek a kivégzések során is. 

A kivégzés helyszínét biztosító század tagjai közül a százados – a centurio – kijelölte a három 

ember keresztre feszítését végrehajtó 4-4 fős csoportokat. Ő is parancsot teljesített. Tudta, hogy 

különösen is figyelni kell arra a férfira, akit Jeruzsálem falain kívül, a koponyára emlékeztető ala-

kú dombon a középső keresztre kellett felszögezni. A százados tanúja lehetett annak, mennyire bi-

zonytalankodott maga a helytartó is annak kapcsán, hogy mi legyen ennek a Jézus nevű embernek 

a sorsa. Sőt, mielőtt Pilátus helybenhagyta volna a halálos ítéletet, egyenesen azt mondta: „Ártat-

lan vagyok ennek az igaz embernek a vérétől. Ám ti lássátok!” (Mt 27,24). 

Ez a „zsidók királyának” titulált Jézus olyan különösen viselkedett mindvégig. Akkor is, ami-

kor töviskoronával gyötörték, és bíborköpennyel gúnyolták. Csodálatosan tűrve szenvedett a húsát 

feltépő korbácsolás során is… Amikor a százados által kiszemelt durva és közönséges katonák a 

keresztre feszítették, akkor is egészen más volt, mint a többiek. Nem szitkozódott és átkozódott, 

hanem gyermeki bizalommal imádkozott Istenéhez. Méghozzá éppen azokért, akik bántották és 

kínozták: „Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek.” (Lk 23,34). Miközben 

szinte mindenki gúnyolta és szidalmazta ezt a borzalmasan szenvedő, szelíd Jézust, a – római ész-

járás számára egyszerűen érthetetlenül viselkedő – dühös zsidó vezetők egyenesen ezt kiabálták: 

„Másokat megmentett, magát nem tudja megmenteni. Ha Izráel királya, szálljon le most a kereszt-

ről, és hiszünk benne! Bízott az Istenben: szabadítsa meg most, ha akarja; hiszen azt mondta: Is-

ten Fia vagyok.” (Mt 27,42-43). Kicsoda ez tényleg?! Azt érthetőnek tartotta a centurio, hogy a 

katonái kigúnyolták; de az különös volt, hogy a vele megfeszített rablók is ugyanúgy gyalázták… 

Még különösebb volt azonban, hogy az egyik keresztre feszített, zihálva vergődő gonosztevő vi-

selkedése egyszer csak megváltozott, és eljövendő királyként szólította meg a haldokló Jézust (Lk 

23,42). Aztán sorban következtek a félelmetes külső jelenségek is: a több órás borzalmas sötétség, 

meg a sziklákat hasogató földrengés, pontosan akkor, amikor ez a Megfeszített kiszenvedett! 

 

Amikor pedig a százados, és akik vele őrizték Jézust, lát-

ták a földrengést és a történteket, nagyon megrémültek, 

és így szóltak: „Bizony, Isten Fia volt ez!” 
(Mt 27,54) 
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A sokat tapasztalt katonatiszt szívét – s úgy látszik, vele együtt még néhány emberét – elszorí-

totta a félelem, de közben megszületett lelkében a fölismerés: „Bizony, Isten Fia volt ez!” (Mt 

27,54b). „Ez az ember valóban igaz volt.” (Lk 23,47). Őszintén kimondott szavaival önkéntelenül 

hitvallást tett ez a római parancsnok, aki közelről látta szenvedni és meghalni Jézust. 

Jézus személyét illetően ugyanerre a fölismerésre és az ebből fakadó hitre van szüksége a mai 

embernek is. Csak ott lehet valódi keresztyénség, ahol Jézusban, mint az Isten Fiában hisznek. 

Igen, egyedül Jézus az – a sok hazug, öncsaló, vádaskodó és hamissággal terhelt ember között, 

mindnyájunk között –, aki egész lényében, mindenestül, tökéletesen igaz. Ő szenvedett értünk, a 

mi bűneinkért, mint „az Igaz a nem igazakért, hogy Istenhez vezessen minket” (1Pt 3,18). 

Igen, JÉZUS VALÓBAN AZ ISTEN FIA: ez nem csalás, nem ámítás. Ő tényleg az, akinek 

mondta magát! Ezért lehetett az Ő kereszthalála a mi megváltásunk. Nincs is rajta kívül senki 

más, aki által megmenekülhetnénk Isten ítélete alól, csak Jézus, az Isten Fia, aki valóságos ember-

ré lett, és elhordozta miattunk, helyettünk és értünk Isten szent haragját, bűneink büntetését. 

Bárcsak mindnyájunk szívében ott élne már – a megfeszített és föltámadott Jézus előtt meghó-

dolva – az a hit, amiről később Pál apostol így vallott: „Krisztussal együtt keresztre vagyok feszít-

ve: többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem; azt az életet pedig, amit most testben élek, 

az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem.” (Gal 2,20). 

Adámi László 

 

„Amikor megláttam (az Emberfiát=Jézust), lába elé estem, mint egy halott, ő rám 

tette jobbját, és így szólt: Ne félj, én vagyok az első és az utolsó, és az élő: halott 

voltam, de íme, élek örökkön- örökké, és nálam vannak a halál és pokol kulcsai.” 

(Jel 1,17-18.) 

A Jelenések könyvének fenti igéjével kívánjuk a gyülekezet minden tagjának, hogy való-

ságosan élje át a halál legyőzőjében, az élet Urában való reménykedést és húsvéti örömöt. 

 

Áldott ünnepeket kíván az egyházközség elnöksége. 

 

FELHÍVÁS 

 

Testvéreink figyelmébe ajánljuk, hogy Nyíregyháza valamennyi állami és egyházi fenntartás-

ban működő általános iskolájában a 2015/2016-os tanévben is lehetőség nyílik az evangélikus 

hit- és erkölcstan tantárgyat választani. Evangélikus hitoktatóink továbbra is jelen lesznek a vá-

ros iskoláiban. Bárki választhatja az evangélikus hit- és erkölcstant. A jelentkezésnek nem feltéte-

le sem a keresztség, sem az egyházhoz tartozás. De a szülőnek idejében kell nyilatkoznia arról, 

hogy gyermekét szeretné beíratni az evangélikus hit- és erkölcstanórára. 

A leendő elsős gyermekek szülei a beiratkozás alkalmával (április 16-17.), a leendő ötödike-

sek szülei pedig május 20-áig jelezhetik döntésüket az iskolában. Azoknak a magasabb osz-

tályba lépő gyermekek szüleinek is idejében nyilatkozniuk kell, akik ebben a tanévben – előző 

évi nyilatkozatuk alapján – már részesültek evangélikus hit- és erkölcstan oktatásban, különben 

elveszítik az evangélikus hit- és erkölcstanóra választásának lehetőségét a következő tanévre. 

Szeretettel kérjük testvéreinket, hogy éljenek a törvény adta lehetőségükkel, s így gyer-

mekeik a Biblia és az evangélikus egyház tanítása szellemében ismerhessék meg mind azokat 

a témákat, amelyek az erkölcstanóra tárgyát képezik. 

Dr. Kovács László Attila 

igazgató lelkész 
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„ELBESZÉLJÜK A JÖVŐ NEMZEDÉKNEK…” 

Presbiteri csendes hétvége volt Gáncs Péter elnök-püspök szolgálatával gyülekezetünkben 

 

Ebben a rövid tudósításban 262 éves egyházközségünk mai laikus tisztségviselőinek csendes 

hétvégéje három eseményéről adunk hírt, melyeknek négy közös kulcsszava volt: ébredés, meg-

újulás, gyülekezetépítés és misszió. 

 

A szombati egész napos program nyitó áhítatát dr. Kovács László Attila igazgatólelkész tartotta 

az Útmutató kiírt újszövetségi igéi (Zsid 1,14–2,1) alapján. A gyülekezetben különféle tisztséget 

vállalók is küldöttek; Krisztushoz hívnak másokat példamutató életvitellel és szolgálatuk végzé-

sével kovászai a közösségnek. A jelenlévők ezután párokba sorsolva, négyszemközt önvizsgálatot 

tartottak, hogy tudjanak egymásért imádkozni. Majd ötfős csoportokban arról beszélgettek, miért 

is vagyok presbiter? A plenáris megbeszélésen erre a kérdésre keresték a közös választ: Hogyan 

ébresszünk másokat; miként végezzük a missziót a családban, a városban, s a gyülekezetben? 

 

Délután arról folyt közös be-

szélgetés, hogy ebben az évben 

milyen gyakorlati témákról sze-

retnének előadásokat, tanításokat 

hallani a gyülekezet tagjai. Elkez-

dődik a felkészülés a reformáció 

500. évfordulójának méltó meg-

ünneplésére, ehhez reformációi 

emlékbizottság létrehozását java-

solják a döntéshozóknak. Az első 

nap befejező áhítatában az igazga-

tólelkész (1Pt 1,17–21 alapján) ar-

ra emlékeztette a tisztségviselőket, 

hogy jövevények, idegenek, hon-

talanok vagyunk e világon. De az 

Úr Jézus hív, hogy őt kövessük! 

A vasárnap délelőtti ünnepi istentisztelet liturgiáját a nagytemplomban az igazgatólelkész vé-

gezte, és Isten igéjét a kijelölt alapige; (1Kir 19,1–8) alapján a meghívott vendég, Gáncs Péter el-

nök-püspök hirdette. Néhány gondolatát idézzük itt címszavakban: Mi most a 40 napos böjti 

utunkat járjuk és úti célunk a Golgota! Illés elég, kiég, mert leveszi a tekintetét Istenről, de bevall-

ja tévedését. A puszta csendjében lehet Istennel találkozni, ő nyitja meg a szemünket, ő ébreszt 

minket: kelj fel és egyél! S az erőnk feletti úthoz ő ad erőt. Ez a különb út a szeretet útja, sőt maga 

Jézus az út! A kereszt útja győzelemre visz. 

A délutáni szeretetvendégségen a püspök abban az általános iskolában tartotta vetítettképes elő-

adását, ahová nyolc éven keresztül maga is járt. Igei alapgondolata ez a zsoltárvers volt, amit sza-

vanként magyarázott: „Amiket hallottunk és tudunk, mert őseink elbeszélték nekünk, nem titkoljuk 

el fiaink elől, elbeszéljük a jövő nemzedéknek: az ÚR dicső tetteit és erejét, csodáit, amelyeket 

véghezvitt.”  (Zsolt 78,3–4) Majd az emmausi út mai jelentőségéről szólt. A passió és a misszió 

ma is szorosan összekapcsolódik. Jézus iskolájában nincs mesterképzés; mindnyájan tanítványok 

maradunk életünk végéig, s ez a reformáció és oktatás évében különösen is aktuális figyelmezte-

tés. A misszió pedig térdelőrajttal indul, amikor leborulunk Urunk előtt, miként a tanítványok, 
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mikor a missziói parancsot megkap-

ták. Az egyház a gyülekezeteiben 

él, ahol lelki akadálymentesítésre is 

szükség van. Az énekkar szolgálatát 

követően a szeretetvendégséget kö-

tetlen fórumbeszélgetés zárta. A 

résztvevők szívében megerősödött a 

tettvágy a lelki ébredés, a belső 

megújulás, a gyülekezetépítés és a 

misszió szent ügye iránt. „Ébredj, 

bizonyságtévő lélek!” 

A püspök igehirdetése és előadása 

elérhető innen: 

http://www.garainyh.hu/cikk 

Garai András 

 

 

Beszámoló presbiteri ülésekről 

 

Egyházközségünk presbitériuma két ülést tartott február-március hónapokban.  

A februári ülésen a 2014. évi beszámolókon túlmenően a munkacsoportok és az egész gyüle-

kezet 2015. évi munkáját és feladatait meghatározó munkaterveket fogadtuk el, melyek rövidesen 

elérhetők lesznek Internet honlapunkon. Imádkozunk azért, hogy Isten áldása legyen a munkater-

veken, melyek hozzájárulhatnak a lelki élet megújulásához. 

 

Az Általános Iskolával kapcsolatos fenntartói ügyekben is döntött a presbitérium, elfogadta: 

1. A pedagógiai program kiegészítése a tanuló magasabb évfolyamba lépésének feltételével 

2.  Házirend módosítása  

 

A márciusi ülésen a legfontosabb napirendi pontok gyülekezetünk gazdasági helyzetéről szóltak. 

Megvitattuk és egyhangúlag elfogadtuk a 2014. évi egyszerűsített beszámolót és a 2015. évi költ-

ségvetést. A presbitérium szintén elfogadta az óvodánkban és az általános iskolánkban indítandó 

csoportok/osztályok számát és a beiratkozás időpontjait. Az általános iskolába 2015.04.16-án 7
30

-

tól 18
30

-ig és 2015. 04. 17-én 7
30

-tól 17
30

-ig, az óvodába pedig 2015. 04. 20-21-én (hétfő és ked-

den) 8-tól 17 óráig lehet beiratkozni. 

 

Az idei választói névjegyzék szintén elfogadásra került. A névjegyzék megtekinthető a körzeti 

lelkészeknél és a Lelkészi Hivatalban; ha valaki hibát fedez fel benne, kérjük, minél előbb jelezze. 

 

A reformáció 2017. évi megünneplésére készülve Reformációi Emlékbizottság alakult, melynek 

tagjai az elnökség és 3-5 tag. A tagok egy része már elfogadta a jelölést, másokkal még folytató-

dik a párbeszéd. A végleges névsort a következő presbiteri ülés fogja elfogadni. 
 

Dr. Bálint Zoltán 

felügyelő 
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ENDREFFY ZOLTÁNRA EMLÉKEZÜNK 
 

A húsvét maga a keresztyénség – fogalmazta meg tö-
mören kedves emlékű lelkipásztorunk, Endreffy Zoli bácsi. 
Az „ároni” Endreffy család nemzedékei több mint 200 éven 
át szolgálták az Urat s mind a pozsonyi teológián tanultak. 
Zoli bácsi az ötödik nemzedéket képviselte. A 6. generáci-
ós Endreffy Géza lelkész jelenleg Budaörsön szolgál gyü-
lekezet - és templomépítő munkájával. A 7. generáció is a 
teológián tanul már.   

Zoli bácsi nagy tudású, több nyelvet beszélő, mindig pon-

tosan, egyértelműen fogalmazó prédikátor volt. Meggyőző-

déséről így vallott: „Az evangéliumban leírtakat nem lehet 

megváltoztatni, és azzal nem lehet vitatkozni. Az evangélium 

történelmi dokumentum, nem lehet így vagy úgy magyaráz-

ni.” 

Karakteres egyénisége, szikár alakja, tiszteletet keltő 

megjelenése mögött befogadó, barátságos, melegszívű, nyá-

ját féltő és óvó, a rábízottakat felelősséggel gondozó lelki-

pásztor személye állt. Többen vagyunk még első nyíregyhá-

zi konfirmációs csoportjából, akiknek élet- és zarándokútját 

a szerető atya figyelmével végigkísérte. 

Örömmel fedeztem fel egy nyilatkozatát a húsvétról, „az evangélikusok legnagyobb ünnepé-

ről”. Néhány gondolatát megosztom  húsvétot ünneplő gyülekezetünkkel: „A keresztyén hit alap-

ja, tartalma maga a feltámadás. Mi, evangélikusok egyetlenegy hitet tartunk olyannak, ami erős 

lehet életünk legnehezebb körülményei között, ez a feltámadáshit, a Krisztus feltámadásában való 

hit. 

A nagypéntek és a feltámadás elválaszthatatlan egymástól. Az élet és halál, a keresztre feszítés 

és a feltámadás egységét nem lehet megbontani. A ma emberének egyetlen lehetősége a tovább-

éléshez és megújuláshoz a húsvét. Olyan nagy mértékben haladunk a megsemmisülés felé erkölcsi 

értelemben, hogy ebből az állapotból visszafordulni csak Krisztus halálának és feltámadásának 

hitével, csak igazi bűnbánattal lehetséges. 

El kell jutnunk a bűnbánat szükségességének felismeréséhez, ami nem más, mint az önismeret. 

Krisztus halála és feltámadása győzelem a bűn hatalma felett. Ez befejezett tény. Aki ezt hiszi, az 

képes lesz úrrá lenni Krisztussal a saját magában lévő gonosz felett. A harmadik évezredben ilyen 

értelemben hozhat megváltást húsvét ünnepe az emberiségnek”. 

Szeretett lelkipásztorunk ehhez a szilárd meggyőződéshez ragaszkodott minden nehéz élethely-

zetében. Törekedjünk mi is az élő és éltető feltámadáshitre! 

Palotay Erzsébet 

Endreffy Zoltán születésének 100. évfordulójáról 2015. június 14-én 
emlékezünk meg a Széna-téri Kistemplomban. 

 
MEGHÍVÓ 

Húsvéti zenés áhítatot tartunk az evangélikus Nagytemplomban 
 április 5-én, húsvét vasárnapján este 18 órakor. 

Közreműködik a gyülekezet énekkara, Kiss Zoltán és dr. Kovács László Attila. 
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BÖJTI GONDOLATOK 

 

Az egyházi esztendő böjti időszaka a húsvétra készít fel bennünket. Ha élünk a bibliaolvasás és 

igehallgatás lehetőségével és engedjük, hogy Isten Szentlelke rávilágítson bűneinkre, úgy ezek a 

hetek sok örömöt jelenthetnek számunkra. 

Én is így éltem meg az elmúlt időszakot, és ebben segített a gyülekezeti teremben tartott böjti 

sorozat is. Az elhangzott igemagyarázatok és bizonyságtételek megtérésemre emlékeztettek. Újra 

átéltem Isten mentő és gondviselő szeretetét. 

A „magvetés” gyermekkoromban történt, amikor a katolikus egyház rendje szerint elsőáldozó, 

majd bérmálkozó lettem. Féltem és tiszteltem Istent, de mindezek ellenére gyakran megszegtem 

törvényét a Tízparancsolatot, és így egyre távolabb kerültem Tőle. A kísértésekre nem tudtam 

nemet mondani. Az Úr azonban nem mondott le rólam, hanem szelíden a keskeny út felé terelge-

tett. Amikor már látta, hogy „süket fülekre” talál nálam, akkor drasztikusabb eszközökhöz nyúlt. 

Súlyos betegségeken, műtéteken estem át, de ő kegyelmes volt hozzám és meggyógyultam. 

Keresztyén barátaimtól evangéliumi könyveket kaptam, melyeket nyitott szívvel olvastam, és 

közben egyre világosabbá vált számomra bűnös, elveszett voltom. Isten Szentlelke vezetett abban 

is, hogy tudjak bocsánatot kérni azoktól, akiket korábban megbántottam. 

A csendesheteken hallott igehirdetések – Szépalmán és Piliscsabán – segítettek abban, hogy 

bűnbánattal megvalljam és elhagyjam azokat a bűnöket, melyek elválasztottak Istentől. 

Öröm és hála van a szívemben, hogy Jézus Krisztus magára vette vétkeimet, és új élettel aján-

dékozott meg.  

Így Pál apostollal együtt vallom „…engem is megragadott a Krisztus Jézus(…) egyet teszek; 

ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél 

felé, Isten mennyei elhívásának a Krisztus Jézusban adott jutalmáért.” (Fil. 3,13-14) 
 

Zalai Piroska 
 

 
HOGYAN TOVÁBB MAGYARORSZÁGI ÉS NYÍREGYHÁZI EVANGÉLIKUSOK A 

KÖZEL ÖTSZÁZ ÉVES REFORMÁCIÓ TÜKRÉBEN? 

 

Vendégünk: Pröhle Gergely országos felügyelő 

 

Gyülekezetünkben ismét ritka és jelentőségteljes eseménynek leszünk tanúi: A Magyar-

országi Evangélikus Egyház országos felügyelője tart előadást a fenti címmel  

2015. április 11-én, szombaton délután 5 órai kezdettel 
az evangélikus általános iskola dísztermében rendezendő szeretetvendégség keretében. 
 

Pröhle Gergely aktív közéleti tevékenységet folytatott és folytat mindmáig. Államtitkári 

és helyettes államtitkári pozíciókat töltött be a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztéri-

umában, a Külügyminisztériumban és az Emberi Erőforrások Minisztériumában, de tíz 

éven keresztül Magyarország Berlinbe, majd Bernbe akkreditált nagykövete is volt. 

2006-tól a Magyarországi Evangélikus Egyház országos felügyelője. 
 

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK! 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1gi_Evang%C3%A9likus_Egyh%C3%A1z
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„A NYÍREGYHÁZI EVANGÉLIKUS NAGYTEMPLOMÉRT” ALAPÍTVÁNY 

2014. évi zárszámadása 
 

1 BEVÉTELEK 2. KIADÁSOK 

1.1. Adományok 823.000 Ft 2.1. Emléktábla a templom falára 88.000 Ft 

1.2. Folyószámla 

kamata 
 

1.856 Ft 2.2. Virág, koszorú emléktábla avatásra 34.935 Ft 

1.3. Betétek ka-

mata 
 

34.756 Ft 
2.3. Rozsréti Imaház közműfejlesztés hozzájá-

rulás 
80.000 Ft 

1.3. Szja. 1% fel-

ajánlása 
310.285 Ft 

2.4. Énekeskönyvek a templomba – 25 db 48.750 Ft 

2.5. Matrica az énekeskönyvekre 1.335 Ft 

Bevétel összesen: 1.169.897 Ft 

2.6. Téves kiutalás visszafizetés 120.000 Ft 

2.7. Templomi ülőpárna 67.600 Ft 

2.8. Írószer, nyomtatvány, postaköltség 3.885 Ft 

2.9. Bankköltség 8.501 Ft 

Kiadás összesen: 453.006 Ft 

 

ZÁRÓMÉRLEG Pénzeszközök megoszlása 

Előző évi maradvány: 4.110.590 Ft Készpénz 55.660 Ft 

2014. évi bevétel: 1.169.897 Ft Folyószámla 13.978 Ft 

összesen: 5.280.487 Ft Betét 1. 1.697.908 Ft 

2014. évi kiadások: 453.006 Ft Betét 2. 2.053.545 Ft 

  Betét 3. 1.006.390 Ft 

  Összesen: 4.827.481 Ft 

Pénzeszközök 2014. december 31-én 4.827.481 Ft 
 

összeállította: Demcsákné Balczó Ildikó 

a kuratórium elnöke 
 

A kuratórium tagjai köszönetüket fejezik ki mindazoknak, akik adójuk 1%-át az alapítvány céljai-

ra ajánlották fel, és kérik, hogy a továbbiakban is szíveskedjenek támogatni a Nagytemplom fel-

újítását szolgáló alapítványunkat. 

 

A Hajdú-Szabolcsi Evangélikus Egyházmegye szervezésében április 17-18-19-én a 

Miskolc közelében található – Mályiban, a református konferenciaközpontban –, csen-

des-hétvégére várjuk a presbitereket, képviselőtestületi tagokat, de hívjuk az egyház-

községek gyülekezeti tagjait is. Az együttlét pénteken 18
30

 órakor vacsorával kezdődik, 

és vasárnap ebéddel ér véget. A részvételi díj a támogatás igénybevételének esetén szál-

lással és étkezéssel együtt 6000 Ft./fő. Az utazás egyénileg történik. 

Jelentkezni az egyházmegye honlapján lehet április 10-ig: 

http://hajduszabolcsiegyhazmegye.lutheran.hu/ 

Szeretettel várunk minél több résztvevőt. 

Zsarnai Krisztián 

esperes 

Márföldi István 

egyházmegyei felügyelő 
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GYEREKEKNEK 
 

Húsvéti harangok 
 

Réges-régen, 1799-ben történt, amikor Napóleon, a franciák nagy császá-

ra meg akarta hódítani az egész világot, Feldkirch városkájának népe 

húsvétot készült ünnepelni, amikor a város előtti magaslaton felbukkant az 

ellenséges sereg. Napóleon egyik vezére, Massena érkezett meg 18 000 

katonával, hogy bevegye a várost. 

Húsvét vasárnapja virrad a világra, de a kis várost rémült csend üli meg. 

Az arcok sápadtak. Vannak, akik sírnak, kezüket tördelik. 

Komor arccal gyülekezik a város tanácsa. Rájuk vár a nehéz feladat, hogy 

megbeszéljék a tennivalókat, s határozzanak a város sorsa felől. A város tisztes öregei ősz fejüket le-

csüggesztik és ráncos arcukon könnycsepp gördül alá. 

Mit tegyenek? Ellenállásra gondolni sem lehet. Kérjék Massena irgalmát? 

Rég tanakodnak már, mikor a gyülekeztet idős elöljárója áll fel. Úgy isme-

rik, mint akire érdemes hallgatni s megfogadni a tanácsát. Csend lesz a te-

remben.  

- Idáig testtel és vérrel tanácskoztunk, – szólal meg csendes, nyugodt han-

gon – pedig testtől és vértől nem várhatunk segítséget. Ma a mi Urunk fel-

támadásának a napja van. Szólaljanak meg mind a harangok, menjünk el először Isten házába, s ajánl-

juk az Ő kezébe az egész dolgot! 

Mindenki érezte, hogy igaza van. Csak felülről, a feltámadott Krisztustól 

jöhet a segítség. 

 

Bim-bam! Bim-bam! Feldkirchben szólnak a húsvéti harangok. Minden ha-

rang zúg-zeng és hirdeti a Feltámadott diadalát. Bim-bam! A házak kapui 

kinyílnak. Siet mindenki az Isten háza felé. A legkisebbtől a legöregebbig, 

aki csak járni, mozdulni tud, siet szabadulásért könyörögni a halál meggyőzőjéhez, a Krisztushoz. 

Bim-bam, bim-bam! Soha még ilyen áhítatos, bűnbánó húsvéti gyülekeze-

tet! Jézus él és tud segíteni! 

A harcra készülődő ellenség fülébe is belezúg ez a húsvéti harangszó, 

zengve, ujjongva árad feléjük: „Jézus él! Jézus él!” 

 

De ők nem értik meg a harangok szavát. Zavartan néznek össze. Mit je-

lentsen ez a nagy harangzúgás? A feldkirchiek bizonyosan segítséget kap-

tak. Az éjszaka leple alatt felszabadító sereg érkezhetett, azért szólnak a 

harangok ilyen boldogan. Massena pedig nem akar most ütközetbe bocsátkozni, mert más tervei van-

nak. Gyorsan kiadja a parancsot a sátorszedésre és továbbvonulásra. 

Mire bent a városban véget ér a húsvéti istentisztelet, hozzák az őrállók a boldog hírt: 

- Volt, nincs ellenség! 

Ó, azt az örömöt, ujjongást leírni nem lehet! Minden szemben örömkönny csillog. Sugárzanak az ar-

cok, zengnek a hálaadó énekek. Az élő Jézus megmutatta csodatévő hatalmát. Szabadulást szerzett! 

Dicsőség az Ő nagy nevének! Halleluja! Halleluja! 

Feldkirchben zúgnak a harangok. Zúgnak a húsvéti harangok. Bim-bam, bim-bam! Jézus nincs a sír-

ban! Jézus feltámadt! Jézus él! Jézus szabadulást szerez! 

1799-ben történt. Az volt annak a kis városnak a legboldogabb, felejthetetlen húsvét reggele. 

Túrmezei Erzsébet 
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Március 15-én Nyíregyháza város lakosai számára a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth 

Lajos Gimnázium diákjai elevenítették meg az 1848-as eseményeket. A Kossuth téren a nagy 
múltú alma mater diákjai a forradalom kitörésétől a segesvári csatáig vezették végig a néző-
ket a szabadságharc néhány állomásán. A műsor fő cselekményszála, Lelkes Márton és Lel-
kes Ádám, egy koltói apa és fia szerepvállalása és a gyermek hősi halála a forradalomban, 
sokakat megindított. A gimnázium fiúkórusa és Tasi Dominika népdalai és Kossuth-nótái adták 

meg a keretet, a mű végén felhangzó Erkel-féle Szózat Papp Dániel előadásában méltó zárása volt 

a megemlékezésnek. 
 

 
Ünnepeltek az óvodások is. 
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„ISTEN IRÁNTI HÁLÁBÓL” 
 

A közelmúltban felnőtt gyerekeinkkel féltve őrzött kincseket rendezgettünk, nézegettünk: kis-

koruk legkedvesebb macija, anyák napjára rajzolt virágok, fabrikált versek, bocsánatkérő – és kö-

szönő levélkék és még sok más apróság került elő a poros dobozból. Miközben könnyesre nevet-

tük magunkat gyermeki gondolkodásuk aranyos megnyilvánulásain, arra gondoltam, milyen jó, 

hogy megőriztem mindezt. 

Akkor látom, hogy lányom elkomolyodva olvas valamit: egy papírlapot tart a kezében, s azt 

mondja: 

- Nahát, erre nem is emlékeztem! Ezt hallgassátok meg! A lapra ez volt írva: 

„Én XY ezennel fogadom, hogy Isten iránti hálából semmilyen csúnya szót nem használok, durván 

nem beszélek.” A 14 éves kislány aláírása 

 

Megilletődötten néztük múltunk ezen darabkáját, amit mindketten, külön papíron aláírtak. Arra, 

hogy mi volt ennek a fogadalomnak az előzménye, már egyikünk sem emlékszik, nagy krízishely-

zet nem volt, annyi bizonyos, de tudom, sokszor beszélgettünk arról, hogy azért, mert mások dur-

ván beszélnek, nem kell követni őket. Így is lehet bizonyságot tenni a társaik előtt. 

Vajon eszünkbe jut-e mindennapi életünkben, a sok-sok kimondott szó áradatában, amikor visz-

szavágunk, gorombáskodunk, másokról rosszat mondunk, hogy Isten mit vár tőlünk? Azt várja, 

hogy: „Amit pedig szóltok vagy cselekesztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek hálát adva az 

Atya Istennek őáltala.” (Kol 3,17.) 

A két gyermek édesanyja 
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ANYAKÖNYVI HÍREK 
 

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

Hankószky Eszter, Zoé Darinka Gonzalez Nagy, Siska Attila, Müller Vera, Bánhegyesi 

Áron, Alexa Lili, Kőrösi-Szabó Barna. 

Felnőtt keresztelés és konfirmáció: Kiss Anikó. 

 

Házasságkötések: „Amit Isten egybekötött, ember el ne válassza....” 

 

Dankó Zoltán és Pataki Anita, Benke Róbert és Jenei Noémi Zsuzsanna. 

 

 

Halálozások: „Boldogok a halottak akik az Úrban halnak meg…” 
Henzsely László (50), Lentvorszki Tibor József (42), Kotrányi József (55), Kovács 

Zeleny Sándor (87), Bajdik Kálmán (96), Seregi Attila (40), Szász Józsefné Nagy 

Julianna (77), Pazár András (80), Török Lászlóné Horváth Sára Magdolna (92), 

Dombrádi Lajosné Gájásy Magdolna (90), Vaskó Géza Imre (67), Pálvölgyi András 

(61), Ruzsinszki István (92), Sulek Jánosné Máté Erzsébet (78), ifj. Soltész László (57), 

Brezina István (92), Hankovszki András (80). 

Összeállította: Horváth Csabáné 

 

GYÜLEKEZETI ALKALMAK, AHOVÁ MINDENKIT SZERETETTEL HÍVUNK ÉS VÁRUNK! 
 

Kedves Kossuthos Diákok, Szülők, Gyülekezeti Tagok! 

Szeretnénk lehetőséget biztosítani arra, hogy a megszólítottak közelebb kerüljenek egy-

máshoz, megismerkedjenek, vagy legalábbis halljanak egymásról, s így kilépjenek az 

ismeretlenség homályából. Erre nagyszerű lehetőség lesz két alkalommal. 

2015. április 19-én, vasárnap a 9-10-11-12-es diákokat várjuk nagy szeretettel egy 

rendhagyó Kossuthos istentiszteletre az evangélikus Nagytemplomba, melyet a gyüleke-

zetünk tagjaival és ifjúságával történő kötetlen, ismerkedés jellegű, vidám együttlét-

beszélgetés-játék-vendéglátás követ a gyülekezeti teremben. Az együttlétre ugyanolyan 

szeretettel várjuk a szülőket, mint a diákokat. 

Az 5-6-7-8-os diákokat és szüleiket hasonló programra várjuk május 17-én. 
GYERTEK EL ÉS TAPASZTALJÁTOK MEG, HOGY JÓ EGYÜTT LENNI! 

 
 

Az egyházkerület évenként egy olyan alkalmat szervez, ahol a hat egyházmegye gyü-

lekezetei találkozhatnak egymással, ez pedig a missziói nap. Célja a közös istentisztele-

ten kívül a gyülekezetek missziói felelősségének ébresztése. Ebben az évben május 16-

án gyülekezünk össze a megújult debreceni református Nagytemplomban. A nap té-

mája: „Krisztus arcú egyház”. Lesz igehirdetés, színdarab, beszámoló, bizonyságtétel, 

közös ebéd, csoportos beszélgetés, gyermekfoglalkozás. 

Az előző év igehirdetése, előadásai és bizonyságtételei megtalálhatók a youtube -on, ha 

a keresőbe beírjuk a „missziói nap északon 2014” szavakat.  

Kérjük a testvérek imádságát az alkalomért és egyházunk megújulásáért! 

SZERETETTEL VÁRJUK A GYÜLEKEZETEK TAGJAIT! 
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ÁPRILISI ELŐZETES 

Április 11. Szombat - PRŐHLE GERGELY országos felügyelő látogatása gyülekezetünkben. 

 Az április 11-ei Mandabokorba meghirdetett teaház az országos felügyelő látogatá-

sa miatt elmarad. 

Április 17-19. Péntektől – vasárnapig egyházmegyei csendesnapok Mályiban. 

Április 19. Vasárnap 18 órakor tartjuk orgonazenés áhítataink nyitó alkalmát a Nagytemplom-

ban NOVENKO MICHAL prágai művész közreműködésével. 
 

MÁJUSI ELŐZETES 

Május 14. Csütörtök, Mennybemenetel ünnepe - istentiszteletek a Nagytemplomban a vasár-

napi rend szerint, körzetekben a megbeszélt időpontok alapján. 

Május 14-17. Evangélizáció Mandabokorban, ORBÁN ATTILA szolgálatával. 

Május 16. Szombat - egyházkerületi missziói nap Debrecenben. 

Május 17. Vasárnap 18 órakor zenés áhítat a Nagytemplomban. Orgonál SZILÁGYI 

GYULA, közreműködik GAÁL ESZTER (ének). 
 

JAVASLATOK DOBOZA 
 

Egyházközségünk elnöksége és lelkészei szeretnének mindent megtenni gyülekezetünk épülé-

séért, és azért, hogy a gyülekezet tagjainak kérdéseire és kétségeire választ adjanak, és segítsenek 

abban, hogy bonyolult világunkban ki-ki megtalálhassa, és mindennapjaiban követhesse az Iste-

nünk által kijelölt utat. 

Kérjük, tegyék fel kérdéseiket, és adják tudtunkra gyülekezetünk épülésére szolgáló javaslataikat. 

Ebből a célból a Nagytemplomban és a gyülekezeti teremben „Javaslatok” dobozokat tettünk ki, 

ahová névvel, vagy név nélkül várunk javaslatokat és olyan témákat, amikről szívesen hallanának. 
 

Köszönjük mindazoknak az áldozatkészségét, akik a 2014. év folyamán adományukkal támogatták 

egyházközségünket, és adójuk 1%-át felajánlották evangélikus egyházunknak, a másik 1%-ot a 

„Nyíregyházi Nagytemplomért” vagy a „Segítség Háza a tirpák utódokért” alapítványoknak. 

A Magyarországi Evangélikus Egyház technikai száma: 0035 

A „Nyíregyházi Evangélikus Nagytemplomért” alapítvány adószáma: 18801703-1-15 

„Segítség Háza a tirpák utódokért Alapítvány” adószáma: 18151053-1-15 
 

 

A Hírmondó legközelebbi számának tervezett megjelenési időpontja: 2015. Pünkösd 

Lapzárta: 2015. május 8. 

A Nyíregyházi Evangélikus Lelkészi Hivatal címe: Luther tér 14. Tel: 508-770 Fax: 508-777 

Hivatalos órák: munkanapokon 9-17 óráig. 

Gyülekezetünk bankszámla száma: OTP 11744003–20001010 

Figyelmébe ajánljuk gyülekezetünk honlapját: http://nyiregyhaza.lutheran.hu 
 

Szerkesztőbizottság: 

Bálintné Kis Beáta, Márk Borbála, Pelles Ferencné 

Felelős szerkesztők: Dr. Kovács László Attila, Dr. Bálint Zoltán 

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

belső használatra, ingyenes terjesztésben. 

Megjelenik kéthavonként. 

Készült: A Grafit Nyomdában 1500 pld.-ban. 
 

http://nyiregyhaza.lutheran.hu/
mailto:nyiregyhazi.hirmondo@lutheran.hu

