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REFORMÁCIÓ 
 

A Reformációnak nemcsak múltja, jelene is van! Sohasem évül 

el aktualitása. 

Krisztus egyházát Pál apostol épülethez hasonlítja. Isten épülete 

vagyunk – mondja –, amelynek alapját, az Istentől kapott kegyelem 

szerint, mint bölcs építőmesterek az apostolok vetették. Az aposto-

lok által lefektetett alapra aztán sok más mester kezdte építeni Isten 

épületét. Mi is építőmesterek vagyunk, amikor Krisztus egyházát, 

gyülekezetét igyekszünk építeni. 

Az egyház létjelzői között találjuk az apostoli jelzőt, az egy, szent és egyetemes jelzők 

mellett. Az apostoli alapvetés tehát az egyház lényegéhez tartozik. Az egyház léte függ at-

tól, hogy valóban az apostoli alapvetésre építjük-e gyülekezeteinket, vagy valami másra? 

Az apostoli alapvetés az Újszövetségben, az apostoli levelekben áll előttünk, mint Isten ki-

jelentett igéje. Ezt az igét az értünk megfeszített és feltámadott Krisztus testesítette meg. Ő 

él! Egyházat csak erre az alapra lehet építeni. Ez a felismerés késztette a reformátorokat re-

formációra: visszatérni a „tiszta forráshoz”, visszatérni a már meglévő és egyetlen biztos 

alaphoz, amely a Jézus Krisztus, s aki az apostolok tanúságtételéből ismerhető meg. 

Történt ugyanis, hogy az egyházat építgető mesterek a meglévő alap mellé új alapokat 

helyeztek és azokra kezdték felépíteni díszes egyházukat. Az egyház tanítását, a teológiát, a 

zsinati határozatokat, a pápai kinyilatkoztatásokat, a szokásokat és hagyományokat egyen-

rangúvá tették az apostoli alapvetéssel, és ezeket is az isteni kijelentés forrásaiként kezel-

ték. Ez nyilván sok tévtanításhoz, tévelygéshez, visszaéléshez vezetett. 

A Reformáció 500 éves jubileumára akkor készülünk méltóképpen, ha valóban hűek ma-

radunk a reformátori elköteleződéshez: újból és újból önvizsgálatot tartunk: tényleg az 

apostoli alapvetésre, az értünk megfeszített és feltámadott, élő Jézus Krisztusra építjük-e 

gyülekezeteinket, vagy valami másra? Legyen hát bátorságunk megújulni, megtisztulni, 

megváltozni, pontosabban egyedül csak az élő Krisztusra épülni és építeni. Minderre képte-

lenek vagyunk saját értelmünkkel, igyekezetünkkel – ezt is reformátorainktól kellett újra 

megtanulni -, de Isten Lelke által maga az élő Krisztus küzd értünk, velünk. Vele ma is van 

reménységünk igazi reformációra. 
Dr. Kovács László Attila 

 
„Más alapot senki sem vethet a meglévőn 

kívül, amely a Jézus Krisztus.”  
(1Kor 3,11.) 
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MAGVETŐ KÉPVISELŐTESTÜLET 
 

A szeptember 16-i képviselőtestületi ülés más volt, mint a korábbiak. Legalábbis a vége különbö-

zött. De kezdjük az elején. Az áhítat és az imaközösség hasonlóan zajlott, mint máskor, az óvodai és 

iskolai témák megtárgyalása és jóváhagyása sem különbözött jellegében.  

Ennek keretében jóváhagytuk: 

1. Az óvodai csoportok maximális létszámának legfeljebb 20 %-kal történő átlépését 

2. Az iskolai osztályok maximális létszámának legfeljebb 20 %-kal történő átlépését  

3. Az intézmény állománytábláját 

4. Az iskola tantárgyfelosztását 

Ezt követte a beszámoló a Nagytemplom belső felújításáról, amiről külön cikkben számolunk be. 

A képviselőtestületi tagok magvetése az utolsó napirendi pontban kezdődött és utána kb. két hétig 

tartott. Arra vállalkozott ugyanis a képviselőtestület, hogy a címzetteket felkeresve, személyre szóló 

meghívókat hord szét két ifjúsági korosztály számára. Az egyik meghívó a 13-16 éveseknek szól, hí-

vogatva őket az újonnan indult gyülekezeti ifjúsági alkalomra, melyet röviden „NYIFI”- nek nevez-

tünk el. A másik meghívó a 11-12 éveseknek készült és a konfirmációi oktatáson való részvételre 

buzdít. Hisszük, hogy a becsengetés, a kedves szavakkal történő hívogatás, mint a magvető magjai jó 

földbe hullottak, és előbb-utóbb megtermik a gyümölcsöt. 

 

Most, itt a Hírmondó hasábjain keresztül is kérjük az olvasókat, hogy akinek 13-16 év közötti 
ismerőse van, tudassa vele ezt az új ifjúsági alkalmat, tehát 

„NYIFI” MINDEN PÉNTEKEN 1630-1800 ÓRÁIG A GYÜLEKEZETI TEREMBEN. 

Akinek a családjában 11-12 év körüli fiatal van, beszéljen a szülőkkel, felkínálva a KONFIRMÁCIÓI 

OKTATÁSON VALÓ RÉSZVÉTEL LEHETŐSÉGÉT. 

 

Dr. Bálint Zoltán 

 

 

ELKEZDŐDÖTT A NAGYTEMPLOM FELÚJÍTÁSA 
 

Az országos egyház Magyarországi Reformációi Túra Útvonalak témakörben pályázatot nyert, 

mely több mint 350 millió Ft értékben hazánk számos evangélikus templomát érinti, ebből mintegy 

nettó 50 millió forint jut Nagytemplomunk részleges felújítására. A cél az, hogy a reformáció 500. év-

fordulójára egy olyan országos túra útvonal készüljön, amely bemutat néhányat az evangélikus temp-

lomok közül.  

Istennek hála, augusztus folyamán szakemberek hozzákezdtek a Nagytemplom orgona körüli 

hat kupolájának restaurálásához. A több évtizeddel ezelőtti beázás következtében ez a hat kupola volt 

a legrosszabb állapotban. 

Az orgona mögötti térben kiállító teret alakítunk ki, melyhez gyülekezetünk tagjaitól szívesen 

fogadunk evangélikus múltunkat megelevenítő emléktárgyakat. Teljesen megújulnak a karzatokra 

felvezető lépcsők, átalakításra kerül a mozgáskorlátozott szabványnak ma már nem megfelelő WC és 

annak kerekesszékkel történő megközelítését is biztosítanunk kell. 

 

Reméljük és hisszük, hogy ez csak a kezdet, és Urunk lehetővé fogja tenni a templom teljes 

belső felújítását. 

BZ 
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AZ ARATÁS URA MUNKÁST KÜLDÖTT… 

 

Megható pillanatoknak lehettek részesei mindazok, 

akik az augusztus 28-ai péntek délutánt a Nagytemp-

lomban töltötték. Egyházközségünk teológus hallgató-

ját, Tóth Orsolyát, néhai Balczó András nyíregyházi 

evangélikus lelkipásztor dédunokáját lelkésszé szentelte 

Dr. Fabiny Tamás püspök.  

Az ország távolabbi tájairól is eljöttek a Balczó és 

Demcsák család tagjai, hogy hálát adjanak az Úr nem-

zedékről-nemzedékre való hűségéért, irgalmáért. 

A nagy létszámban jelen lévő gyülekezet örvendező 

hálaadással zengte egyházunk himnuszát, az Erős vár a mi Istenünk kezdetű énekünket, miközben 

24 lelkipásztor kísérte az oltár elé Orsolyát. 

Az ünnepi istentiszteleten az Északi Egyházkerület püspöke mellett Dr. Varga Gyöngyi az 

Evangélikus Hittudományi Egyetem tanára, és a Hajdú-Szabolcsi Egyházmegye esperese – 

Zsarnai Krisztián - szolgáltak. 

Püspök úr a szentelési meghívón olvasható igével indította útjára a lelkészjelöltet: „Az aratni-

való sok, de a munkás kevés, kérjétek tehát az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat az aratá-

sába” és személyes hangvételű prédikációban Orsi szívére helyezte a lelkipásztori felelősséget és 

hivatástudatot. Igehirdetésében utalt arra az örömteli eseményre, hogy néhány nappal korábban 

történt egy másik elköteleződés is, mert Pápai Attila nagyszénási evangélikus lelkész eljegyezte 

Orsolyát. 

Az igehirdetést követően a szentelés során elhangzó fogadalommal adta bizonyságát Orsi an-

nak, hogy Isten hívásának engedve, lelkipásztorként kívánja szolgálni szeretett egyházában az ara-

tás Urát. A lelkészi eskütétel után a 24 szolgatárs mondott igei áldást, és énekelte felemelt kézzel 

az ősi Confirmát. 

Nemcsak a fiatal, megilletődött lelkésznő küszködött többször könnyeivel, de a gyülekezetből 

is sokan elérzékenyültek, átérezve az ünnepi pillanat egyszeri, megismételhetetlen voltát. 

Az istentisztelet befejezéseként többen köszöntötték Orsolyát. Először gyülekezetünk igazgató 

lelkésze Dr. Kovács László Attila, majd az egyházmegye részéről esperesünk és Márföldi István 

felügyelő. Egyházközségünk népes ifjúsága énekkel kívánt áldást. 

Tamásy Tamásné –zuglói lelkész –, gyülekezetük nevében megköszönte azt az egy éves szolgá-

latot, melyet Orsi közöttük tölthetett 6. éves teológusként. A budapesti gyülekezetből többen eljöt-

tek, hogy osztozzanak a nyíregyháziak örömében. 

Üdvözlő szavakat hallhattunk a Nyugat-Békési Egyházmegye esperesétől - Lázár Zsolttól -, aki 

leendő munkatársként köszöntötte a most útjára indított lelkészt, hiszen Orsolya a szarvasi gimná-

zium diákjainak lett a lelkipásztora. 

A köszöntések sora Radosné Lengyel Annának, a Déli Evangélikus Egyházkerület felügyelőjé-

nek meleg, bensőséges szavaival zárult. 

Az ünnepi együttlét az általános iskola dísztermében szeretetvendégséggel folytatódott. 

Hálásak vagyunk az Úrnak, hogy Orsi ebben a gyülekezetben nőtt fel, és itt ismerhette meg Jézus 

Krisztust személyes Megváltóként. Kívánjuk, hogy az aratás Ura áldja meg őt a szarvasi gyüleke-

zeti és gimnáziumi szolgálatában. 

Zsarnai Krisztián írásának nyomán 
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ÚJ IGAZGATÓ A LUTHER KOLLÉGIUM ÉLÉN 

 

A Hírmondó előző számában beszámoltunk arról, hogy 
Martinovszky István – aki 15 éven át volt az intézmény 
igazgatója –, nyugdíjba vonult. 2015. augusztus 1-jével 
az Országos Presbitérium Pampuch Zoltánt bízta meg az 
igazgatói teendők ellátásával. 
Hírmondó: Szeretettel gratulálunk kinevezéséhez. Kérjük, mutat-

kozzon be az olvasóknak. 

Pampuch Zoltán: Nyíregyházán születtem és most is itt lakom fe-

leségemmel és két éves kisfiammal. A Nyíregyházi Evangélikus 

Kossuth Lajos Gimnáziumban tanultam majd ott is kezdtem el ta-

nári pályámat. Három év után átkerültem a Luther Márton Kollégi-

umba. Az itt eltöltött négy tanévet követően - pályázatomat elfogadva - választottak meg az in-

tézmény vezetőjének. A Nyíregyházi Főiskolán szereztem meg első tanári diplomámat, mint in-

formatikus könyvtáros – számítástechnika tanár. Később a Debreceni Egyetemen végeztem mester 

kurzust informatikus könyvtárosként. Az elmúlt két évben pedig Informatika mester diplomát 

kaptam a Nyíregyházi Főiskolán. Majd a Budapesti Műszaki Egyetem képzésén vettem részt, ahol 

közoktatási-vezető és pedagógus szakvizsgát tettem. 

H.: Milyen tervekkel indul? 

P.Z.:  Bár a kollégium jelenleg is jól működik, célszerűnek látom néhány területen a fejlesztést, 

amellett, hogy a jól bevált és megszokott folyamatokat a továbbiakban is szeretném az elért szin-

ten megőrizni. Fontosnak tartom: 

- továbbra is kiemelt szerepet kapjon a keresztyén szemléletű nevelés 

- az evangélikus intézményekkel való együttműködés erősítését 

- a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatását, beilleszkedésük segítését, tanulmányi átlaguk javít 

ását. 

- Célom a kollégium hírnevének öregbítése, gazdaságosságának javítása, népszerűségének növelé-

se, hogy fenntarthatóan biztosítva legyen a folyamatos diáklétszám, és a kollégiumi férőhelyek 

kihasználtsága továbbra is maximális maradjon. 

- Fontosnak tartom neves szakemberek meghívását életre nevelési, pályaválasztási témakörben, 

hogy a gyermekek közelebbről is megismerhessék az egyes szakmákat. 

- Nevelési munkánk eredményességének igazolására, és jobbá tételére mérhető eredményeket kell 

felmutatni, ehhez különböző szempontú értékelési rendszert kell kialakítani, közösen a nevelő-

testülettel. Ezt azért látom szükségesnek, mert kíváncsi lehet a szülő arra, hogy nevelési szem-

pontból milyen mértékben fejlődött gyermeke a kollégiumban töltött évek alatt. 

- Missziónak tekinthető, hogy az evangélikus egyház szellemiségét átadjuk a nem egyházi intéz-

ményben tanuló diákoknak is (kérdőív a bejövő és kimenő diákoktól). 

H.: Mit tesz a nevelőtestület azért, hogy a fiatalok hallhassák Isten igéjét, az evangéliumot? 
P.Z.: Keddenként egyházi énekek tanulásával készülünk fel a csütörtöki áhítatra. Vacsora előtt 

éneklünk és imádkozunk, lefekvés előtt pedig rádión keresztül rövid igeolvasást tart a főszolgála-

tos nevelőtanár. Az intézmény énekkara és zenekara a kollégium szellemiségének megfelelő éne-

keket ad elő egyházi ünnepeinken. Továbbá, ha időnk engedi, kis csoporttal részt veszünk hétköz-

nap rendezett gyülekezeti alkalmakon. (pl: ökumenikus imahét). 

Köszönjük a beszélgetést 

Pelles Ferencné 
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FINN TESTVÉRGYÜLEKEZETÜNKNÉL SZOLGÁLTAK FIATALJAINK 

 

Kajaaniba, Finnországba utaztak gyülekezeti fiataljaink, Zsarnai Krisztián esperes és Zsarnainé 

Urbán Nóra iskolalelkész vezetésével.  

 

Hosszas előkészítő munka és alapos felkészülés előzte meg az utazást, hiszen az ifjúsági cso-

port tagjai több napos szolgálatra készültek.  

Ismerték a testvérvárosi és testvér-gyülekezeti kapcsolatot, mert az utazás előtt Zsarnainé Ur-

bán Nóra komoly kutatómunkát végzett, és rendkívül gazdag dokumentumgyűjteményt állított 

össze fényképekből, újságcikkekből, egyezményekből, alapító dokumentumokból, amely gyűjte-

mény több mint 30 év történéseit ölelte fel. Tette mindezt azért is, mert saját készítésű albumba 

rendezve, kézimunkával díszített kötésben ajándékként adta át a kajaani gyülekezet vezetőinek. 

A hosszú út után megérkezett a csapat a repülőtérre, ahol már lelkészeikkel együtt vártak ránk 

a finn fiatalok, és elkísértek bennünket Joutenlampiba, a ottani gyülekezet táborába. Késő estig 

együtt maradtunk a finn testvérekkel a tábor templomában, hisz itt mutatkoztak be, és mondták el 

terveiket, hogy mit remélnek az egy hetes szolgálattól. Az estét – mint minden nap – közös imád-

ság zárta. 

A többi napon hallhattunk a testvérnép történelméről, az ifjúsági munka kialakulásáról, rend-

szeréről, fontosságáról. Megismerkedtek a gyülekezettel, közelebbről az ifjúsági munkásokkal, az 

ifjúsági csoport tagjaival.  

Különleges élményekkel gazdagodtunk a kirándulások alkalmával a több évszázados evangéli-

kus templomokban, ahol szinte időutazásban lehetett részünk. Vendéglátóink arról sem feledkez-

tek meg, hogy fiatal vendégeik vannak, így bár nyár volt, sor került hófánkozásra a hóalagútban és 

játszhattak, kikapcsolódhattak az Angry Birds kalandparkban.  

Ideje nagy részét azonban a szolgálatokra való készülődéssel töltötte a csoport. Már itthon is 

sokat próbáltak a fényszínházra, árnyjátékra és a hangszeres kísérettel előadott énekekre. A 

Joutenlampi táborban a finn fiatalokkal közösen is készülődtek a szolgálatra. Lelkészünk vezeté-

sével hamar összeállt az alkalmi zenekar, és lelkesen folytak a próbák. 

A készülődések közepette azért a vidámságnak, kikapcsolódásnak is volt helye. A közös játé-

kok, az elmaradhatatlan finn szaunázás, az elmélyült beszélgetések mind helyet kaptak. A csodá-

latos természeti környezet lenyűgözött mindnyájunkat, és még inkább lehetőséget adott a lelki el-

mélyülésre. 

A vasárnapi istentiszteleten esperesünk hirdette az igét, zenei szolgálattal pedig iskolalelké-

szünk és a finn-magyar ifjúsági csapat készült. Az istentiszteletet a gyülekezet tagjai a gyönyörű 

kajaani fatemplomban hallgatták, további húszezer testvérhez pedig a modern technika segítségé-

vel a rádión keresztül jutott el Isten igéje. 

 

A záró alkalmon ismét szolgált az ifjúság. Bemutatták a nyíregyházi gyülekezetet, felléptek az 

árnyjátékkal, énekeltek magyarul és finnül, sor került bizonyságtételre, melegséggel töltve meg a 

kajaani gyülekezet tagjainak szívét, akik eljöttek megnézni, megismerni a magyar fiatalokat. 

Lélekben gazdagodva, hitben megerősödve, élményekkel tele térhettünk haza. S bár voltak a 

fiataloknak nyelvi nehézségei, értették egymást közös nyelvükön, az evangélikus hit nyelvén. 

 

Szűcsné Veress Katalin 
az evangélikus ált. isk. tanára, a csoport idegen nyelvi segítője 
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GAZDAG MAGVETÉS A NYÁRI GYERMEKTÁBOROKBAN 
 

Gyülekezetünk lelkészei, hittan tanárai, a Vasárnapi Iskola Szövetség gyermekmunkásai, lelkes 

ifis önkéntesek és számos gyülekezeti tag együttes, odaszánt szolgálatának eredményeként az idén 

is folytatódott a népszerű nyári gyermektáborok szervezése és sikeres lebonyolítása. 

Június második felében a Luther téri Gyülekezeti Ház adott otthont két alkalommal is egy-egy 

hetes napközis tábornak, melyek során összesen 60 gyermek vehetett részt a gondosan összeállí-

tott, lelki tartalommal, bibliai történetekkel és sokféle kézműves foglalkozással gazdagon megtöl-

tött, színes programokon. Hálás köszönet az örömmel végzett szolgálatért a szervezőknek: Haja-

gos Tóth Katalinnak, Belméné Gebei Gabriellának, Urbán Miklósnénak, Hódi Eszternek, Zajácz 

Zsanettnek, Melichné Szugyiczki Editnek, Belyus Beátának és valamennyi önkéntesnek, aki segí-

tőként közreműködött abban, hogy a résztvevő gyermekek számára tartalmas, lelki élményeket és 

új ismereteket egyaránt nyújtó, emlékezetes kikapcsolódást biztosítsanak. 

Esperesünk, Zsarnai Krisztián és felesége, Zsarnainé Urbán Nóra Bellus Szilviával közösen 3 

településen, Felsősimán, Kálmánházán és Mandabokorban szerveztek tábort különböző korcso-

portú gyermekek és fiatalok részére. Felsősimán és Kálmánházán 30, illetve 20 fiatal vett részt a 

3-3 napos táborokban, a mandabokori Közösségi Házban pedig 70 gyermek egyhetes napközis tá-

boroztatásáról gondoskodtak. A hét témája „Jézus és barátai” köré csoportosult, naponta újabb 

történetet ismerhettek meg a gyermekek az Újszövetségből. A rendkívül színes programban ének-

tanulás, aranymondások tanulása mellett kreatív kézműves foglalkozások, sportversenyek, bábjá-

tékok, valamint zenei- és hangszerbemutató, lufi hajtogatás várták a gyerekeket, egyéni érdeklő-

désüknek, életkoruknak megfelelően. A táborzáró alkalomra a szülők is meghívást kaptak, így a 

gyermekek megmutathatták, mi mindent tanultak az egy hét alatt. 

Szintén nagyon sikeres volt az Olcsván július közepén megrendezett gyermektábor, amin a 

kölcsei gyülekezettel közösen 20 gyermek vett részt Sztankó Gyöngyi lelkésznőnk vezetésével és 

több önkéntes gyülekezeti tag segítségével. 

Vargabokorban július 20-tól 24-ig tartották meg a gyermekmissziós „5 napos klubot”. A foglal-

kozásoknak idén Isten 10 parancsolata és William Carey misszionárius élete volt a fő témája. Az 

alkalmakon összesen 16 gyermek vett részt. A Jézus Krisztushoz hívogató szolgálatot Kertészné 

Iványi Ágnes VISZ munkatárs és Adámi Márta hittanár végezte közöttük. 

Az idei biciklitúra 46 fiatal szá-

mára szerzett egész életükre kiható 

élményeket. Állomásaik Tokaj, Ti-

szadob, Tiszacsege, Kisköre, és 

végül Poroszló volt. A lelki tartal-

mat Jézus Krisztus példázatai ad-

ták a reggeli és esti áhítatokon, 

Melich Mihály, Elek Ildikó, és - a 

szervezők és vezetők - ifj. Veczán 

László és Zsarnai Krisztián szolgá-

latain keresztül. Az igei alkalmakat 

csoportos beszélgetések követték, 

ahol személyesen megvitathatták a 

nekik szóló üzenetet. Mató Mihály 

és felesége Mató Mihályné Anikó 

pedig gondoskodtak arról, hogy a 

fiatalok ne csak lelkiekben, de tes-
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tiekben is gyarapodjanak. 

Augusztus 1. és 17. között Németországban 14 fiatal vett részt a Drezdában megrendezett 

Kirchen Tag-on és az azt követő 2 hetes táborozáson Adámi Márta vezetésével. 

Idén hatodik alkalommal keltek útra nyíregyházi fiatalok, hogy a német EC- szervezet, azaz 

Entschieden für Christus - Határozottan Krisztusért elnevezésű táborban részt vegyenek. 

Cseh, ukrán, erdélyi magyar és német tinédzserek augusztus első két hetét Isten igéjének tanulmá-

nyozásával töltötték a sátortáborban, amely így sokkal több volt mint csupán nyelvismeretük fej-

lesztése és barátságok kialakulása. Isten volt közöttük, és munkálkodott bennük! 

Reméljük, hogy a népes táborokban a gazdag magvetés előbb-utóbb meghozza minden résztve-

vő szívében a maga „termését”, melyhez kérjük az aratás Urától a bőséges öntözést és a növeke-

dést. 

Dankó Barbara, Vízvári Eszter, Belyus Beáta, ifj. Veczán Zoltán és Adámi Márta 

beszámolóit összefoglalta: Márk Borbála 

 

 

ARATÁSI HÁLAADÓ ÜNNEP ROZSRÉTEN 
 

„Szívemben hála, hála, hála, hála az én szívemben” – szállt az ének Istenünk felé október 4-én 

a zsúfolásig megtelt gyülekezeti házból Rozsréten, a kenyérért, és mindazért, amit a kenyér képvi-

sel: földi életünket, családunkat, munkánkat és ruházatunkat, ételünket, egész fizikai valónkat. Az 

élet azonban ennél több: a leghálásabbak az Élet kenyeréért, Jézus áldozatáért, a bűnbocsánatért és 

az örök életünkért lehetünk. Így foglalhatnánk össze dióhéjban vendégünk, Balicza Iván Nyíregy-

házáról származó lelkész igehirdetését. 

Minden a háláról szólt: az énekkar szívből jövő dicséretei, a vers, és a rozsréti hittanosok és a 

NYIFI által előadott jelenet is. 

Ez utóbbi továbbgondolkodásra 

is hívta a gyülekezetet: példákat 

mutatott be a tíz leprás történe-

téből, hogy miért is nem mentek 

vissza kilencen megköszönni Jé-

zusnak, hogy meggyógyította 

őket undok betegségükből. Ki-ki 

továbbírhatta szívében a jelene-

tet – én hová tartozom: a hálás, 

hűséges meggyógyítottra hason-

lítok, vagy a hálátlan kilenc 

egyike vagyok? Vajon mi tart 

vissza, akadályoz meg engem 

személyesen a hálaadásban? 

Az aranyló őszi napsütésben, 

a házigazdánk - Sztankó Gyön-

gyi lelkésznő - által az ősz gaz-

dag terméseiből, gyümölcseiből 

készített gyönyörű díszek között méltán érezhettük úgy, hogy csordultig van a szívünk Terem-

tőnk, életünk Ura felé. 

Bálintné Kis Beáta 
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IFJÚSÁGI OLDAL 
 

 

A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, 

önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény. (Gal 5,22-23) 

 

Mi a Lélek gyümölcse? 

Olvastunk itt egy felsorolást. Kilenc gyönyörű kincset sorol egymásután a Szentírás. "A Lélek 

gyümölcsei ezek: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtar-

tóztatás." 

Gyümölcsöt csinálni nem lehet, a gyümölcs terem. És minden fán pontosan olyan gyümölcs te-

rem, amilyen az a fa. Ezért hangsúlyozza nekünk Isten igéje, hogy a mi Istentől elidegenedett, 

megromlott természetünk nem tud olyan gyümölcsöket teremni, amik Isten minősítése szerint is 

jók lennének. 

Istentől elvadult természetünk csak vad gyümölcsöket tud teremni. Ezeket a vad gyümölcsöket is 

felsorolja a Biblia, közvetlenül a lélek gyümölcsei előtt. „Ezekről mondom nektek, hogy akik 

ilyeneket cselekszenek, nem öröklik Isten országát." Isten országát csak azok öröklik, akik a lélek 

gyümölcsét termik. Ezért mondta Jézus, hogy a megromlott a természetünknek szükséges az újjá-

születés.  

A Lélek gyümölcsét nem lehet sem neveléssel, sem tanítással, sem jutalmazással, sem fenyítéssel 

kicsikarni belőlünk. Mert amit a Lélek gyümölcseként jelöl meg a Szentírás, azok nem nemes em-

beri tulajdonságok, hanem krisztusi tulajdonságok. Krisztusi tulajdonságokat csak Krisztus maga 

tud felmutatni. Nem tudjuk magunk megváltoztatni.  

Ezért jött Jézus, hogy Ő adjon nekünk új természetet, mégpedig a saját természetét. És aki odáig 

eljut, hogy „nem tudok alapvetően segíteni magamon, de engedem, hogy az Úr Jézus segítsen, be-

hívom Őt az életembe, és azt mondom: mostantól kezdve te parancsolj, Uram, én pedig neked aka-

rok engedelmeskedni”, az ilyen ember kapja Isten Szentlelkét, kapja ezt az új természetet, és el-

kezdi teremni a Lélek gyümölcsét.        (Cseri Kálmán) 

 

Dal a Bibliáról 

 

Hol nincs a polcon Biblia,  

Üres, kietlen ott a ház;  

Könnyen bejut Sátán oda,  

S az Úr Jézus ott nem tanyáz.  

 

Azért hát ember, bárki légy,  

Egy-két filléred kerül:  

Egy Bibliát sietve végy  

Az ördög ellen fegyverül.  

 

Nyisd azt föl minden reggelen,  

Csüggj hittel mindenik szaván,  

Merülj belé figyelmesen,  

Olvasd, kutasd nap-éjszakán.  

 

 

E könyv erőt ad és vigaszt, 

S ne bánd, ha int, ha néha bánt,  

Pajzs gyanánt használjad azt  

Örömben, búban egyaránt.  

 

Szeresd e könyvet, s úgy tekintsd  

Mint földi élted támaszát,  

Amely ha sírodig kísért,  

Számodra nyit új, jobb hazát. 

(Luther Márton) 

 

Bálintné Hegedűs Katalin, Veczán Éva 



 Hírmondó október 9 
  

ISKOLÁINKRÓL DIÓHÉJBAN 
 

Az általános iskolában a nyári szünet ideje alatt elkészült az iskolaépület galambmentesítése, 

melyet dróttüskékkel és az erkélyen háló segítségével oldottak meg a szakemberek. A tapasztalat 

pozitív, azóta nem tartózkodnak galambok az épület párkányain, és jelentősen tisztább így az  is-

kola környéke. Megtörténtek az előkészületi munkálatok az udvar felújításának még hátra lévő ré-

szében is. 2015. október 01-én a gyülekezet nagy szeretettel köszöntötte és vendégelte meg az el-

ső osztályos, evangélikus hittanra járó tanulókat. Minden résztvevő gyermek és szülő átélhette Jé-

zus gondoskodó szeretetét. Köszönjük a gyülekezetnek ezt az emlékezetes együttlétet! 

A Kossuth Lajos Gimnáziumban roppant mozgalmasan kezdődött az új tanév. Az új 5. és 9. 

osztályba érkező diákok Bodrogkeresztúron csendestáborban ismerkedhettek egymással; a jövő 

tanévben ide készülők nyílt napon pillanthattak be az iskola életébe; az idén is sor került a 11. év-

folyam monoki Kossuth emléktúrájára; ragyogó napsütésben és remek hangulatban zajlottak a 

családi nap eseményei szeptember 20-án, ahol a finom falatok versenye mellett a diákok sokszínű 

programok keretében mélyülhettek el a reformáció és oktatás témakörében - A Nagy Vándorbot 

idei tulajdonosa a 4/10.b osztály lett. 

Evangélikus Óvodánkban a hetedik tanévet kezdték el. Nagy szeretettel készültek az óvónők, 

a gyermekek és a családok 2015.szeptember 20-án a vasárnapi istentiszteletre, mert ekkor került 

sor az új óvodások megáldására. Dr. Kovács László Attila igazgató lelkész és Zsarnainé Urbán 

Nóra óvodalelkész 25 új gyermekre kérte Isten áldását. A ,,régi” óvodások lelkes, dicsőítő énekkel 

köszöntötték a gyülekezetet és kis társaikat, az Úr áldását kérve mindannyiuk életére. 

 

MEGKERESZTELVÉN ŐKET 
 

„Fogadom, hogy az evangélikus egyház segítségével gondoskodom e gyermek hitbeli neveléséről” 

– hangzik el az ígéret a szülők és keresztszülők ajkán mikor gyermekük e szentségben részesül. 

Az egyház részéről ezen szavak gyakorlattá váltásának egyik módja a gyülekezet elnökségének 

azon új kezdeményezése, hogy az utóbbi 5 évben keresztelt gyermekeket és felnőtteket, szüleik-

kel, keresztszüleikkel és nagyszüleikkel együtt közös istentiszteletre hívja, ahol ismét hallhatják 

az evangéliumot, és áldásban részesülnek. 

Az első ilyen alkalomra október 18-án került sor a Nagytemplomban. Örömünkre számos fiatal 

család fogadta el a meghívást, vett részt az istentiszteleten, s akiknek a gyermekei nem voltak még 

túl fáradtak, utána betértek a gyülekezeti terembe, ahol sütemény, meleg tea és kedves beszélgetés 

várta őket. 

Egy évben két ilyen istentiszteletet tervezünk, egyiket májusban az év első félében kereszteltek 

számára, a másikat októberben a második félévben keresztelteknek. 

Isten áldja meg az alkalmakat és a fiatal családokat. 

BKB 
 

 

MEGEMLÉKEZÉS A 125 ÉVE SZÜLETETT REMÉNYIK SÁNDORRÓL 
 

Reményik Sándor a két világháború közötti erdélyi magyar költészet kiemelkedő alakja 1890. 

augusztus 30-án született Kolozsváron, és ott is halt meg 51 évesen, költészete teljében 1941. ok-

tóber 24-én. A Házsongárdi temetőben helyezték örök nyugalomra, síremléke ma is ott őrzi Er-

délyország egyik legnagyobb költőjének földi maradványait. Kevesen tudják róla, hogy evangéli-

kus szülők gyermeke volt, aki evangélikus hitét haláláig megtartotta. Erről tanúskodnak gyönyörű 
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„istenes” versei is, amelyek 13 verseskötetében jelentek meg. Költészetét 1937-ben és 1941-ben 

Baumgartner-díjjal, 1940-ben pedig Corvin-lánccal ismerték el. 

Magyarországon a legutóbbi évtizedekig neve, költészete jórészt ismeretlen volt, mivel 1945. 

után az irredentizmus bélyegét sütötték rá, és évtizedekre száműzték a magyar irodalomból. Pedig 

Reményik Sándor nem volt sem irredenta, sem revizionista, nem követelte az elcsatolt országré-

szek erőszakos visszaszerzését. Ő csak azt képviselte, hogy „Légy hű gyökereidhez, nemzetedhez, 

szülőföldedhez, anyanyelvedhez, a nemzeti kultúrához, a templomhoz és az iskolához.” Versei is 

mély istenhitéről és forró hazaszeretetéről tanúskodnak. 

M.B. 

Reményik Sándor 

Csendes Csodák 

Ne várd, hogy a föld meghasadjon 

És tűz nyelje el Sodomát. 

A mindennap kicsiny csodái 

Nagyobb és titkosabb csodák. 

Tedd a kezed a szívedre, 

Hallgasd, figyeld hogy mit dobog, 

Ez a finom kis kalapálás 

Nem a legcsodásabb dolog? 

Nézz a sötétkék végtelenbe, 

Nézd a szürke kis ezüstpontokat: 

Nem csoda-e, hogy árva lelked 

Feléjük szárnyat bontogat? 

Nézd, árnyékod, hogy fut előled, 

Hogy nő, hogy törpül el veled. 

Nem csoda ez? S hogy tükröződni 

Látod a vízben az eget. 

Ne várj nagy dolgot életedbe, 

Kis hópelyhek az örömök, 

Szitáló, halk szirom-csodák: 

Rajtuk át Isten szól: jövök. 
 

KONFIRMÁCIÓI OKTATÁS 

2015 - 2016 

 

A szülők, keresztszülők a gyermekek keresztelésekor Isten előtt vállalták, hogy az 

evangélikus egyház segítségével gondoskodnak hitbeli nevelésükről. Ennek egyik lehetséges 

és szükséges formája a konfirmáció. 

Szeretettel várjuk a 12. életévüket betöltött gyermekeket a konfirmációi oktatásra 
 

Lelkész Helyszín Időpont 

Dr. Kovács László Attila Kistemplom, Széna tér Csütörtök 1600 

Adámi László Gyülekezeti terem, Luther tér 14. Szombat 1000 

Sztankó Gyöngyi 
Gyülekezeti terem, Luther tér 14. 

Rozsrétszőlő 

Péntek 1430 

Csütörtök 1400 

Zsarnai Krisztián 

Gyülekezeti terem Luther tér 14. 

Manda-bokor gyülekezeti ház 

Kálmánháza templom 

Péntek 1500 

Péntek 1600 

Vasárnap 1100 
 

Kiemelt hír – igazgató lelkész választás 

Törvényeink szerint az igazgató lelkészt a presbitérium választja 3 évi időtartamra. Dr. Kovács L. 

Attila eddigi megbízatása lejárt, ezért a presbitérium új választást tartott és a következő 3 évre 

igazgató lelkésznek ismét Dr. Kovács L. Attilát választotta meg.  

Megbízatásához Isten vezetését és áldását kérjük.  
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ANYAKÖNYVI HÍREK 

 

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

Moravcsik Áron Gergely, Török Melissza, Henyusz Gergő, Adorján Petra, Miholecz- 

Szabó Méda, Marcsek Zalán, Nagy Anna, Pátrovics Lia, Oláh Levente Pál, Sőrés Dor-

ka, Dankó Izabel, Kenyeres Bogi, Schmidt Adél, Tar Anna, Tar Panna, Tóth Zoé Lilla, 

Veczán Ábel Dániel, Gyugos Gergő, Pálvölgyi Patrik, Lakatos Mira, Nagy Blanka, Va-

sas Zoé. 

Konfirmáció: Csajbók Bence. 

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

Seregi Attila József és Perger Zsuzsanna, Szakos András és Vajda Erika, Varga Róbert 

és Markovics Kitti, Fekete Gábor és Kindrusz Emese, Németh Tibor és Kerekréti Edit, 

Dojcsák János és Krajecz Tímea, Ilosvai Tibor és Kovács Ildikó, Balla László és Gyi-

mesi Ágota, Mezei Attila és Bálint Renáta, Hétházi Zoltán és Garai Krisztina, Szakács 

István és Balogh Regina Éva, Miholecz Attila és Nagy Zsuzsanna, Hagymási János és 

Simon Edina, Porkoláb László és Magna Anita Andrea, Berei Gyula és Bruszel Orsolya, 

Szabó Norbert és dr. Dráviczki Diána, Papp Gábor és Matolcsi Mónika, Ambrus Gábor 

és Dankó Katalin, Gabulya Pál és Simai Alexandra, Benkőházi István és Fenyős Berna-

dett, Váry Zsolt András és Nádasi Anna Éva, Csajbók Bence és Belme Lilla Edit, Simkó 

Tibor és Burger Tímea. 

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

Pristyák Mihály (70), Gyebrószki Mihály (76), Kresztyankó Lászlóné Szekeres Judit 

(56) id. Hugyecz József (71), Pátricska Mihály (56), Dankó András Józsefné Garai Ilona 

(65), Takács Laura (21 hónapos), Tátrai Péterné Gulyás Ilona (71), Z. Kovács József 

(93), Halhóber Józsefné Balogh Julianna (85), Zajácz József (70), Gunyecz Andrásné 

Bojtos Julianna (78), Hámornyik József (68), Kertész Mihályné Melnik Mária (66), ifj. 

Vitál József (54), Benkőházi András (66), Földi Andrásné Szegedi Ilona (95), Sztankó 

Jánosné Gerhard Ilona (79), Jászai Györgyné Kovács Julianna (94), Ferencz Józsefné 

Gyurján Julianna (92), Hudák János (90), Méhész István Andrásné  Palicz Julianna (82), 

dr. Hock Miklós (77), Palitz István (85), Zelei Ferencné Gabulya Julianna (75), 

Gyebrószki Mihályné Andráska Éva (70), Habos Lászlóné Kárászi Mária (81), Kanyári 

Józsefné Kusnyerik Ilona (91), Benkei József (95), Ruzsinszki József (93). 

Közreadta Horváth Csabáné 
 

Október 14-én a gyülekezeti teremben a Reformáció és oktatás előadássorozat keretében Huszár Gál, a 
nyomdász reformátor címmel Adámi János fiatal történész tartott előadást. 

 

REFORMÁCIÓI ISTENTISZTELETEK 
 

Október 31. szombat,  8 és 10 óra, Luther téri gyülekezeti terem 

1500 Rozsrét, gyülekezeti ház 

    1600 Borbánya 

Október 31-én este református testvéreinkkel közösen tartjuk ünnepi alkalmunkat. A Nagytemp-

lomban gyülekezünk 17 óra és 1730 között. Innen 1730-kor énekelve átvonulunk 

a belvárosi református templomba, ahol dr. Kovács László Attila hirdeti az 

igét, majd a református és evangélikus gyülekezeti énekkar fog szolgálni. 
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NOVEMBERI ELŐZETES 
 

November 4. szerda 11 óra: a gyülekezeti iskolafenntartók találkozója  a Luther téri gyülekezeti teremben az 

Országos Iroda szervezésében, melyre szeretettel hívjuk és várjuk a Presbitérium tagjait. 

November 11. szerda 17 óra: gyülekezeti teremben Reformáció és Oktatás előadás-sorozatunk 

keretében Dr.Dienes Dénes sárospataki professzor tart előadást Comenius Ámos János-

ról, aki a reformáció elkötelezett híve és korának leghíresebb pedagógusa volt. 

November 13-15. péntek-vasárnap, Egyházmegyei ifjúsági hétvége Piliscsabán 

November 15. vasárnap, Evangéliumi Aliansz imaközösség (megbeszélés szerinti helyen) 

November 22. Örökélet vasárnapján emlékezünk elhunyt szeretteinkre! A Nagytemplomban 1000-

órakor kezdődő istentiszteleten név szerint is megemlékezünk mindazokról, akik az el-

múlt egyházi esztendőben hunytak el. Ezúton is hívunk és várunk minden hozzátartozót, 

barátot és ismerőst, emlékezzünk együtt halottainkra imádsággal, bátorítást, vigasztalást 

merítve Isten igéjéből.  

14 órakor áhítat és megemlékezés elhunyt lelkészeink sírjánál. Találkozás a temető fő-

bejárati ravatalozójánál. 

November 27. péntek 1630, Ádventi családi délután az óvodások, a NYIFI és a konfirmandusok 

szolgálatával 

November 27-28. péntek-szombat 18 óra és 29. vasárnap 11 óra: evangélizáció Kálmánházán 

Malik Péter szolgálatával. 

 

Az ádventi alkalmakról – a tavalyi évhez hasonlóan – külön tájékoztatjuk a testvéreket. 

 ÓRAIGAZÍTÁS!  
 

Október 25 -én –vasárnap hajnalban- áttértünk a téli időszámításra. 

E naptól kezdődően az esti istentiszteletek és bibliaórák kezdési időpontja -a Nagytemplomban és a 

gyülekezeti teremben-17 órára módosul! 

 

+    +    + 
Köszönjük a Hírmondóra szánt adományokat 

 
 

A Hírmondó legközelebbi számának tervezett megjelenési időpontja: 2015. december 18. 

Lapzárta: 2015. december 4. 

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 800 pld.-ban. 
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