
 

Isten szeretet 
 

Augusztus 20-a, a magyar nép ünnepe. Értékeljük, amikor az adott kormány hangsú-
lyossá teszi ezt. Szívesen hallgatjuk újra és újra, hogy Krisztus születése után ezer évvel a 
Kárpát-medence népei „várták a keresztyén világ legmagasabb egyházi és világi vezetőjé-
nek jóváhagyását, hogy Géza fiát, Vajkot, aki a keresztségben már a Sztephanosz, „megko-
ronázott” nevet kapta királlyá koronázhassák.” (A magyar szent korona). Hamarosan kez-
detét vette István közel 39 évig tartó uralkodása. Népünket az európai királyságok sorába 
juttatta. Önálló királyságot és önálló egyházat szervezett. Zászlók, kokárdák, Himnusz, Szó-
zat. Talán Mécs László gondolatát ízlelgetjük magunkban: „Én magyarságom soha nem ta-
gadtam, de soha nem is kérkedtem vele, nem pávatoll: egy mártír-pillanatban csak a bő-
römmel együtt jönne le!” (Civis Romanus sum). 

S a keresztyénségem? 
Rabindranath Tagore India nagy költője beutazta Európát, Balatonfüreden a szívszana-

tóriumban is járt, azt írta, hogy Európában vasárnapi keresztyénséget talált és hétköznapi 
pogányságot. 

Jézus mit talál?  
Szeretjük a himnuszunkat, Kölcsey Ferenc versét. „Hajh, de bűneink miatt Gyúlt harag 

kebledben. S elsújtád villámidat Dörgő fellegedben. Most rabló mongol nyilát zúgattad fe-
lettünk. Majd töröktől rabigát Vállainkra vettünk.” 150 év, emberveszteségünk kb. 6 millió. 
Ma a magyart a magyar öli. 6 milliót 50 év alatt. Ők nem születhettek meg.  

Az örökérvényű törvény, a Tízparancsolat, a közvetlenül Istentől származó, az életmentő 
korlát, az iránytmutató tábla emberi módosítások, átírások, félreértelmezések által hitel-
telenné lett. Lassan elviselhetetlenné tesszük egymás számára az életet a megbízhatatlan-
ságunkkal, rágalmazásainkkal, a kérlelhetetlenségünkkel és sok más egyébbel. 

Mi az ünnep számunkra?  
Díszlet, amelyet szeretünk, s amellyel eltakarni szeretnénk törvényszegéseinket, bűne-

inket, hitetlenségünket. Az igét, amelyet augusztus hónapra Istentől kaptunk, életmentő 
lehetőségként élem és értem meg „Isten szeretet.” Ez a két szó fényárba vonja Jézus ke-
resztjét a Golgotán. Ebben a fényben láthatóak a bűneim. Uram, látom, bánom, bocsáss 
meg! Hallom a választ: „Megbocsáttattak a bűneid!” Csak ott, csak így. Olykor erről be-
szélni kell, olykor nem. Ha nem látszik a változás, akkor nem is történt változás. 

Verne a Tizenöt éves kapitány című regényében olvassuk, valaki gonoszul mágnest tett 
a hajó tájolója alá, így hamis irányt mutatott. 

MÉGIS ÉL! 
  

 

XXII. évf. 4. szám 
2018. augusztus 

„Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, 
és Isten is őbenne.” (1Jn 4, 16b) 
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Hálát adunk Istennek, aki kijelölte „lakóhelyünk határait” – Pál apostol megfogalmazása 
szerint. Köszönjük hazánkat, a népet, amelyhez tartozunk, a családi, a gyülekezeti közössé-
get. Ünnepeljünk örömmel, megtért szívvel, megszentelt élettel, imádkozó lelkülettel. Ha 
így van ma, vagy így lesz holnap, akkor Jézus keresztje a tájékozódási pont számunkra, és 
ezt képviseljük szavainkkal, életvitelünkkel, szeretetünkkel Isten dicsőségére és embertár-
saink javára. 

Bozorády Zoltánné 
nyugalmazott evangélikus lelkész 

 
 
 

Testületi ülésekre május 16-án, június 6-án, június 21-én, és augusztus 1-én került sor. 
A képviselőtestület elfogadta a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség Adatvédelmi Sza-
bályzatát. 

A presbitérium az alábbi ügyekben hozott döntéseket: 
 

A Túróczy Zoltán Evangélikus Óvoda és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános 
Iskolával kapcsolatosan elfogadta az intézmény 2017. évi gazdálkodásáról szóló beszámo-
lóját, valamint az intézmény 2018. évi költségvetés-előirányzatát, továbbá az intézmény 
Alapító okiratának módosítását a 4. óvodai csoport elhelyezése érdekében. 
Döntött az intézmény intézmény-vezetői mandátumának lejártával szükségessé vált 

tennivalókkal összefüggésben. 
Az iskola Igazgatótanácsa elnöki tisztségének ellátásával 2019. június 30-ig Bálint Éva 

presbitert, az Igazgatótanács elnök-helyettesét bízta meg. 
Az iskola digitális eszközbeszerzési pályázatával kapcsolatosan a közbeszerzési eljárás 

újraindítását, továbbá a közbeszerzési eljárásban az ajánlattételi felhívást, közbeszerzési 
dokumentációt és szerződéstervezetet elfogadta. 
Elfogadta Kocsisné Sárossy Emőke intézményvezetői programját, és újabb 5 évre meg-

bízta az iskola intézményvezetői feladatainak ellátásával. 
 

Ajánlást tett egyházmegyei tisztségekre való jelölésre. 
 

Döntést hozott a Magyarország Kormánya részéről nyújtott támogatásból megvalósí-
tandó beruházások, felújítások határidejének és felhasználásának módosítására irányuló 
kérelem véglegesítése tárgyában. A beruházások, felújítások befejezésének határidejét 
2019. aug. 31-re javasolta módosítani. 

 

A Magyarországi Evangélikus Egyház Északi Egyházkerülete felügyelői tisztségére 
egyetlen jelöltként Dr. Fábri György csömöri lelkész megválasztását javasolta. 

 

Döntött arról, hogy útépítés céljára a borbányai templomhoz tartozó földterület egy 
részét térítésmentesen átadja Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának.  
 

Dr. Kovács László Attila                                                                                   Veczánné Repka Jolán 
igazgató lelkész                                                                                               egyházközségi felügyelő  

TÁJÉKOZTATÓ A KÉPVISELŐTESTÜLETI ÉS PRESBITERI ÜLÉSEKRŐL 
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Hiányzik egy név... 
 

Honnan is? Nos, a Hírmondó szerkesztőbizottsági tagjainak névsorából. Miért olyan fon-
tos erre fölhívnunk most a figyelmet? Azért, hogy Isten iránti hálával és az Ő áldását kí-
vánva, köszönetet mondjunk valakiért és valakinek, aki kezdettől mind ez ideig részt vett a 
gyülekezeti lap szerkesztésében! Pelles Ferencné Iluról van szó. 

A Hírmondó 1992. szeptemberében jelent meg először: Dr. Loós Tibor († 2014) mellett 
Ilona testvérünk volt azóta a másik állandó tagja évtizedeken keresztül a szerkesztői csa-
patnak. Állhatatosan kereste és ösztökélte a cikkírókat, betegségei ellenére is - férjével 
együtt - hűségesen dolgozott a szövegek javításán, szívén viselte a gyülekezet életét és tag-
jainak tájékoztatását. Fontos volt számára mind az igei mondanivaló, mind az aktuális in-
formációk közlése a lapban. 

Ilu, noha sokszor érezte erőtlenségét, de mindeddig nem adta föl ezt a fáradozást... Most 
sem adja föl, hanem átadja másoknak a feladatot: vigyék tovább állhatatosan és hűsége-
sen, Krisztusra tekintő lelkiismeretességgel a Hírmondó szolgálatát! 

Mi pedig köszönetet mondunk, és az ÚRtól kívánunk kegyelmet, bölcsességet, figyelmet 
és áldást régi és új szerkesztőknek, felelős vezetőknek egyaránt! 

Adámi László 
 

Egy évtizede a Nyíregyházi gyülekezet szolgálatában 
 

2018. július 15-én a Kistemplomban, a vasárnap dél-
előtti istentisztelet után a nyíregyházi gyülekezet nevé-
ben Martinovszky István, az I. körzet felügyelője köszön-
tötte dr. Kovács László Attilát és feleségét, Kovács Erzsé-
betet, abból az alkalomból, hogy 10 éve költöztek Er-
délyből Nyíregyházára, elfogadva az egyházközség meg-
hívását a lelkészi állás(ok) betöltésére.  A meghívás kö-
rülményeire Márföldi István volt egyházmegyei felü-
gyelő, az Evangélikus Óvoda alapítására és építésére Ko-
vácsné Mráz Ágnes óvoda vezető emlékezett vissza. Az alkalmon Veczánné Repka Jolán 
egyházközségi-, és Veczán László egyházmegyei felügyelő is részt vett. Ezután a közösségi 
teremben kötetlen beszélgetéssel folytatódott az alkalom. Isten áldását kérjük lelkészünk 
és Családja életére! 

„Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek.” (Mt 5,9) 
 

Szöveg és fotó: Sallai Gábor 
 

Adámi Lászlót köszöntjük a 40 éves jubileum alkalmából 
 

Ünnepélyes esemény színhelye volt az Evangélikus Hit-
tudományi Egyetem 2018. június 22-én, ahol a tanévzáró 
ünnepség keretében Adámi László, gyülekezetünk lelké-
sze a 40 éve végzett hallgatók egyikeként, egykori évfo-
lyamtársaival együtt díszes emléklapot vehetett át az 
egyetem rektorától. 

Gyülekezetünkben a július 15-i zenés áhítat alatti ige-
hirdetői szolgálata közben köszöntötte Őt Veczánné 
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Repka Jolán, egyházközségünk felügyelő asszonya, lelkészi szolgálatának 40 éves jubileuma 
alkalmából egy szép igés táblával és könyvutalvánnyal a gyülekezet vezetősége és egész 
közössége nevében. Az igés táblán Ézs 40,31 áll: "De akik az Úrban bíznak, erejük meg-
újul..." Talán nem véletlen egybeesés, hogy ez éppen az az ige volt, amelyet Lelkész úr még 
1973. júliusában - a teológiai tanulmányokra készülve - Dr. Fabiny Tibor professzor úrtól 
kapott, amikor leendő teológusként látogatást tehetett otthonukban.  

Márk Borbála 
 

Lelkészszentelés és egyházmegyei tisztségviselők beiktatása a Nagytemplomban 
 

Zsúfolásig megtelt az Evangélikus Nagytemplom június 23-án a 12.00 órakor tartott ün-
nepi istentisztelet alkalmával, amelyen dr. Fabiny Tamás elnök-püspök Kiss Mátét lelkésszé 
szentelte, és a Hajdú-Szabolcsi Egyházmegye gyülekezetei által megválasztott tisztségvise-
lőket, Zsarnai Krisztián esperest és Veczán László egyházmegyei felügyelőt tisztségükbe be-
iktatta. Az ünnepélyes eseményen a nyíregyházi társegyházak vezetői is részt vettek, az 
egyházmegye egész területéről szép számmal érkezett szolgatársakkal együtt. 

Szentelési és iktatási igeként egyaránt a Máté 6,33 szerepelt: „De keressétek először az 
ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek.”. Fabiny Tamás 
prédikációjában mindhármójuk elé ezt állította követendő célként, és különösen is örült 
annak, hogy ezt az Igét közösen választották. Megemlékezett a nyíregyházi gyülekezet egy-
kori lelkészéről, Kiss Istvánról, Máté nagyapjáról, és annak az útnak az állomásairól, ame-
lyek Mátét idáig elvezették. Az eskütételt követően áldást kért lelkészi szolgálatára, amit a 
Borsod-Hevesi Egyházmegyében, a fancsali gyülekezetben fog a továbbiakban végezni. Ezt 
követően a jelenlévő szolgatársak mondtak „útravalóul” egy-egy Igét a frissen felszentelt 
lelkésznek, aki köszönetet mondott a sok segítségért, bíztatásért családjának, mentorának, 
korábbi szolgálati helyein az őt patronáló lelkészeknek, szolgatársaknak. Név szerint is 
megköszönte Misi bácsi és Krisztián példamutatását, valamint az érdi, a nyírteleki és a man-
dabokori gyülekezeti közösség szeretetét, támogatását. 

A gyülekezet énekkarának szolgálata után következett az egyházmegyei tisztségviselők 
eskütétele. Adámi László lelkész először felolvasta Isten igéjét az egyház kormányzásának 
szolgálatáról, majd elmondatta az egyházmegyei elnökség mindkét megválasztott tagjával 
külön-külön az eskü szövegét. Ezt követően az esküt püspöki kézfogással is megerősítették, 
majd szolgálatukra a „Jövel Szentlélek Úristen”kezdetű énekkel kérte a gyülekezet is szol-
gálatuk megáldását. A Miatyánk közös elmondása után Püspök úr mondott imádságot 
mindkettejük Istennek tetsző szolgálatáért, és beiktatta őket tisztségükbe. Végezetül, az 
apostoli szokás szerinti áldásmondásokat az ősi „Confirma” zárta, amit a lelkészekkel közö-
sen énekelt a gyülekezet. 

Az ünnepi istentiszteletet a Gyülekezeti Ház nagytermében ízlésesen megterített, finom-
ságokkal gazdagon megrakott asztalok mellett szeretetvendégség követte, ahol lehetőség 
nyílt a köszöntésekre, a jókívánságokra, és a kötetlen beszélgetésekre is. Hálás köszönet 
mindazoknak, akik munkájukkal, szolgálatukkal, felajánlásaikkal hozzájárultak a lelkész-
szentelési és beiktatási ünnepi istentiszteletünk megszervezéséhez és méltó módon tör-
tént lebonyolításához! 

Erős vár a mi Istenünk!                                                                                                M. B. 
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Egy diakonissza emlékére 
 

Rendkívüli gyászistentiszteletnek adott otthont a Nyíregy-
házi Evangélikus Nagytemplom 2018. július 30-án délelőtt. A 
102 éves korában elhunyt Endreffy Jánosné, született Máté 
Máriától búcsúztunk dr. Fabiny Tamás elnök-püspök, és End-
reffy Géza budafoki lelkész szolgálatával. 

A nyíregyházi származású, igen kiterjedt rokonsággal ren-
delkező Endreffy család nagy létszámban megjelent tagjain kí-
vül a gyászistentiszteleten részt vett Görög Zoltánné Hajnalka, 
a FÉBÉ Anyaház főnökasszonya, Gertrud Heublein, a német-
országi nyugalmazott diakonissza főnökasszony, egyházköz-
ségünk lelkészei és tisztségviselői, továbbá, mindazok a gyü-
lekezeti tagok, akik közelről ismerték és szerették, tisztelték 
Mária nénit. 

A temetést követő szeretetvendégség alkalmával a családtagok, meghívott vendégek és 
gyülekezetünk jelenlévő tagjai röviden visszaemlékeztek a Mária nénivel kapcsolatos meg-
ható, vagy más módon emlékezetes megtapasztalásaikra, emlékeikre. (a Szerk.) Erről a 
hosszú életútról a tények tükrében, röviden összefoglalva a következők mondhatók el: 

1916. július 29-én született Nyíregyházán, háromgyermekes evangélikus, vasutas csa-
ládba. Egészen fiatal lányként rendkívüli hatással volt lelkére az itt szolgáló diakonisszák 
élete, lényük kisugárzása. Eldöntötte – a család nemtetszése ellenére – hogy Ő is így fogja 
szolgálni Megváltóját. Húszévesen került – több nyíregyházi lánnyal együtt – a Hűvösvölgyi 
Diakonissza Anyaházba. Felszentelése után sok helyen és sokféle szolgálatot végzett a FÉBÉ 
szervezetében, egészen az 1951-ben történt kényszerű feloszlatásukig. 

Már „civilként” – de lélekben diakonisszaként – elfogadta gyülekezetünk meghívását az 
Idősek Szeretetotthona vezetői tisztére. Ezt a szolgálatot közel 30 éven át végezte rendkí-
vüli odaadással. Ebben a feladatában lett segítőtársa Endreffy János nyugdíjas, megözve-
gyült lelkész, miután 1954-ben házasságot kötöttek. Férje 1973-ban elhunyt, Ő pedig 1980-
ban ment nyugdíjba. Saját önálló kis lakásába költözött, de itt is szolgált a családjában, di-
akonissza társakat látott vendégül, betegeket látogatott. 

1990-ben újjászerveződött a FÉBÉ Evangélikus Diakonissza Egyesület, s Ő az elsők között 
csatlakozott hozzá. 1995-ben a Hűvösvölgyi úton megalakult a FÉBÉ Anyaház, ahová 1996-
ban 80 évesen beköltözött, s ott élt haláláig. Idős kora ellenére a szolgálatot nem hagyta 
abba, mindig megtalálta a módját annak, hogy továbbadja azt, amit Urától kapott. 

Az előzőekben csak egy rövid áttekintésre volt mód, de milyen volt Ő valójában, milyen-
nek láttam én, aki közel hetven éve ismertem meg Őt? Négy szóval jellemezhetem: szere-
tet, hit, derű, alázat. Sugárzó egyéniség volt, akinek lényén átragyogott Krisztus. 

Sok vele kapcsolatos élményemből egyet szeretnék kiemelni, mert annyira jellemző volt 
rá: Édesanyám kórházban feküdt, halálán volt, 10 nappal az elmenetele előtt már teljesen 
öntudatlan állapotba került. Utolsó földi napja vasárnapra esett. Nagy fájdalommal álltam 
ott egyedül az ágyánál, óhajtva egy hívő testvért társul, de nem hittem, hogy jön valaki, 
hiszen mindenki a templomban volt. Egyszerre mégis nyílt az ajtó és Mária néni lépett be. 
Csodálkozó kérdésemre azt válaszolta, az Úr arra indította, hogy ma ne az istentiszteletre, 
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hanem a kórházba jöjjön anyukámhoz. Így együtt énekeltük kedves diakonissza testvéré-
nek szép énekét: „Igen Atyám, mert így kedves előtted.” A vele való közös imádság adott 
erőt arra, hogy elviseljem a másnap reggel kapott hírt: az örökéletbe lépett át édesanyám.  

Hálát adok Istennek, hogy ismerhettem, tisztelhettem, szerethettem Mária nénit.  
Nyugodjék békében a nyíregyházi temetőben a boldog feltámadásig. Legyen áldott em-
léke, élete legyen példa sokak számára! 
(Forrás: Boda Zsuzsa interjúja, Budapest 2016.)                                 Demcsákné Balczó Ildikó 
 
 

Új kezdet 
Annak, hogy az idén „olcsvai” táborunknak az „Új kezdet” témát választottuk, jó oka volt: 

ezúttal nem Olcsvára, hanem „Újhelybe”, vagyis Sátoraljaújhelyre vettük az irányt. Bár jú-
nius végén a nyár még csak bemelegített, remekül éreztük magunkat, hiszen bőven akadt 
jó program. 

Az „Új kezdet”, vagyis életünk új alapokra való helyezése témát Sztankó Gyöngyi és Ger-
lai Pál lelkészek bontották ki és tették személyessé. Mindenki elgondolkodhatott azon, 
hogy az élet elején, fiatalon is lehet újat kezdeni Urunkkal, sőt akkor érdemes igazán átadni 
életünket, bizonytalanságainkat, döntéseinket Neki. Lendületes, gitárral kísért éneklésünk-
kel a nap bármely szakában szívesen dicsértük Istenünket. 

Hallottunk előadást a barátságról, megcsodáltuk Széphalmon a Magyar Nyelv Múzeu-
mának interaktív kiállítását és természetesen közös játékok, kirándulások, kalandpark, 
strandolás, fagyizás, tánctanulás és kézműveskedés tették színessé hetünket. Köszönjük a 
sátoraljaújhelyi evangélikus vendégház házigazdáinak, Pali bácsinak és Helgának a sok se-
gítséget, és köszönjük a szülők közreműködését a szállításban és számos más dologban. 
Áldjuk Istenünket, hogy velünk volt, megáldott és megőrzött minket. 

Bálintné Kis Beáta 
 

Bárányszegi ifjúsági tábor és kerékpártúra 
 

A mandabokori evangélikus ifjúság 2018. 
július 6. és 11. között tartotta idei csendes 
hetét Bárányszegen, mely lényegében egy 
biciklitúrával keretbe foglalt lelki feltöltő-
dés volt. 

Az odaút 51 km-es távjának letekerését a 
csapat jól bírta, és Isten megőrzött minket az úton. Pihenésképpen a tiszadobi Andrássy-
kastélyt tekintettük meg, mely az alapos felújítást követően pár éve már újra régi fényében 
pompázik. Mire megérkeztünk a kempingbe a holtág mellé, már eléggé lógott az eső lába. 

Bár a szobák és a mosdók állapota hagyott némi kívánnivalót maga után, a tartalmas 
lelki alkalmak és a közös szabadidős programok feledtették velünk a hiányérzetet, és a 
gyors beletörődés után segített nekem jobban értékelni azt, hogy milyen jó életkörülmé-
nyek között tölthetem a mindennapjaimat. 

Az első este (szerdán) Péter és az Úr Jézus találkozásáról hallhattunk az igeszolgálatban, 
melyet Zsarnai Krisztián tartott. A hét többi napján is Péter életét tanulmányoztuk, de 
emellett a megbocsátásról, a mértékletességről és a Krisztusban hívők feladatáról is szó 
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esett, valamint arról is, hogy mit tanít a Biblia a szexualitásról. Krisztián mellett ifj. Veczán 
László, Veczán Zoltán, Harkai Fanni és Riczinger Péter is szolgáltak. 

A szabad ég alatt - bográcsban vagy kemencében - készült finom ebédek után focizással, 
röplabdázással és csónakázással töltöttük a szabadidőt, melyek mindig nagyon jó hangu-
latban teltek. Esténként aztán alkalmunk volt elcsendesedni, és tartalmas lelki beszélgeté-
seket folytatni. 

Hálás vagyok Istennek ezért a táborért, és remélem, hogy jövőre újra találkozhatunk 
majd. 

Nádasi Gábor 
 

Mandabokori gyermektábor 
 

Idén a mandabokori napközis tábor 117 gyermek részvételével, 3 korcsoportban sok-sok 
játékkal, sportolással, kézműves foglalkozásokkal, énektanulással, Luther életéről, tanítá-
sairól szóló bábelőadással, a hit fontosságát bizonyító bibliai történetek feldolgozásával, és 
színes, izgalmas délutáni programokkal zajlott. Ezek között volt mozgó könyvtár, látványos 
fizikai kísérletek bemutatója, a Tűzoltóság kivonulásával fergeteges habparti, amik sokáig 
emlékezetesek maradnak a gyermekek, és a hétről készített videó segítségével a szülők 
számára is! 

A tábor legfőbb célja a bőséges „magvetés” volt, ezért a célért munkálkodtak a mandai 
gyülekezet fiataljai és idősebbjei egyaránt. Az Úr megőrző szeretetét tapasztalhattuk meg 
a hét során, senkit sem ért nagyobb sérülés, vagy baleset, sikerült kisebb horzsolásokkal 
megúszni a hetet. 

Hála legyen ezért az Úrnak, és köszönet mindenkinek, aki munkájával, gyümölcs, édes-
ség felajánlásával, élményszerzéssel, vagy bármilyen módon hozzájárult az idei gyermek-
tábor sikeres megszervezéséhez és lebonyolításához!  

M. B. 
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Rozsréti napközis tábor 
 

Isten iránti hálával számolok be arról, hogy ez év nyarán is megtarthattuk a rozsréti nap-
közis tábort a Betlehem Imaházban, Sztankó Gyöngyi lelkésznő és Bálintné Kis Beáta szer-
vezésében. A hétfőtől péntekig tartó táborban a reggelek kiadós énekléssel kezdődtek, 
ahol Berkiné Breznyiczki Gabriella teológus hallgató vezetett minket énekhangjával, hang-
szeren pedig férje, Berki Armand, a Vikár Sándor Zeneiskola zongoratanára kísért. A közös 
éneklést minden nap áhítat követte, melyeken lelkésznőnk és teológus hallgatónőnk mel-
lett Belyus Beáta hitoktató, Bálint Éva néni és jómagam, - mint szeptembertől leendő első 
éves teológus hallgató - szolgáltunk. 

Minden nap nagyon finom és bőséges ebédet kaptunk Benkőbokorból. Az ebédnél a dél-
előtti szolgálattevők, és a hét folyamán állandó segítőként az imaház gondnoknője, Kosztik 
Szabolcsné Marika néni, önkéntes segítőként pedig Borika néni működtek közre a tálalás-
ban és a mosogatásban. 

Érdekes programjaink is voltak, például kézműves foglalkozás Szmolár Judit vezetésével, 
vagy táncház, ahol az általunk ismert egyházi énekek szövegét siket jelnyelven mutogattuk 
el, és különböző zeneszámokra koreográfiákat tanultunk. Sok közös labdajátékot játszot-
tunk, fociztunk, pingpongozunk, kiütőztünk. Vassné Harman Gyöngyi néni is ellátogatott a 
táborba, velünk énekelt és ajándékot is hozott nekünk. Egész napos kiránduláson voltunk 
Miskolcon, Diósgyőrben és Lillafüreden Molnár József diósgyőri evangélikus lelkész kísére-
tével, aki megmutatta nekünk az ottani nevezetességeket. 

Az egyik délutánt Nevelős Jánoséknál töltöttük Rozsréten, egy szép birtok és tó partján, 
s végül nagyon finom uzsonnával is kedveskedtek nekünk. Egy másik délutánon a sóstói 
Tófürdőn élvezhettük a rekkenő hőségben a hűsítő strandolást, mindannyiunk legnagyobb 
örömére! 

A napközis tábor élményekben gazdag és hitben építő volt, Igéket és bibliai történeteket 
hallhattunk, tanultunk, valamint dolgoztunk fel. Reménység szerint a hét során elhintett 
„igei magok” valamennyiünk szívében előbb-utóbb többszörös termést hoznak! Így legyen, 
Urunk! 

Köszönet mindenkinek, aki bármilyen formában is segítette a táborunkat! 
 

Jávori Fülöp 
leendő I. éves teológus hallgató 

 
Németországi ifjúsági tábor 

 

Július 22 és augusztus 5. között az ország különböző pontjairól ismét összeverődtek 
evangélikus fiataljaink nyolcan, hogy ezt a két hetet a németországi Hüttstattmühleben 
töltsék az EC-Teencamp 27. táborában. Az EC, fiatalokat az evangéliummal megszólító 
szervezete már több éve biztosít lehetőséget magyar fiataloknak is, hogy a nemzetközi 
tábor keretein belül találkozzanak Krisztussal. Idén a Bullet proof – Golyóálló – témával 
igyekeztek rávilágítani arra, mennyit nyerünk és mennyi mindennel kapcsolatban válunk 
„sebezhetetlenekké”, ha megismertük és elfogadtuk Urunknak Jézust. Ennek a felismerését 
kívánjuk mindenkinek! 
                                                                                                                                             Hódi Eszter 
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A Kenyér 

Lehet kerek vagy szögletes; fehér, félbarna, magvas vagy teljes ki-
őrlésű… a választék kimeríthetetlen. De az igazság az, hogy a chipsek 
és a cola korszakában, hiába a választék növekedése, a kenyér becsü-
lete mélyzuhanásban van. Elődeink még tisztelték, és nagy becsben 
tartották a kenyeret. Életnek, Isten áldásának nevezték, és a legfonto-

sabb népi eledel volt. Szinte minden étel mellé fogyasztották. 
 

Jelent-e még valamit neked az, hogy „mindennapi kenyér”? Vajon hálát adsz-e Istennek 
a naponkénti kenyeredért? Tudod-e, hogy Isten többet is kínál neked, mint kenyeret az 
asztalodra? Jézus Krisztusban önmagát… 

Drága Barátom! Ismerd meg Isten igéjének tanítását a kenyérről, hogy teljes szívből tudj 
majd hálát adni érte! A Bibliában a kenyér az élet szimbóluma. Több mint 300 versben tesz 
róla említést az Írás, és nagyon megbecsült helyet foglal el. A Szentélyben a szent kenye-
reknek színarannyal bevont asztala volt, az arany gyertyatartóval szemben, és a legfino-
mabb búzalisztből gyúrták őket. A kovász a Bibliában általában a bűn jelképe. Ezek a ke-
nyerek kovász nélkül készültek, előre mutatva az Úr Jézus tisztaságára. A szent kenyerekre 
tömjént hintettek, ez pedig Krisztus érdemeinek előképe. Isten nem tekint semmire oly 
nagy megelégedéssel, mint Fiának áldozatára! Csak a papok fogyaszthatták el ezeket, 
vagyis egy nagyon szűk kör: azok, akik Istennek voltak szentelve! Tisztátalanok, idegenek, 
szolgák NEM ehettek a szent kenyerekből. 

 

Ha Te már Isten gyermeke vagy, akkor 
azzal a mély alázattal, ugyanakkor örömmel 
járulhatsz az Úr asztalához, hogy ez a Te ki-
váltságod Jézus Krisztusért. Ő ugyanis ön-
magát adta érted, így megtisztított, és meg-
szentelt téged Isten és Önmaga számára! 
De nemcsak az úrvacsorában, hanem a 
mindennapi bibliaolvasásban is táplálékod 
lehet a mennyei kenyér! Ne úgy tekints Is-
ten szavára, mint a születésnapi tortára, 
amelyhez csak különleges napokon jutsz, 
hanem úgy, mint a „mindennapi kenyérre”, 
amelyet naponta magadhoz kell, hogy vegyél. Csak így erősödhetsz meg a hitben, és lehet 
lelki növekedésed! 

Betlehem, Jézus Krisztus szülővárosának neve azt jelenti: „A kenyér háza”. Jézus pedig 
egyenesen kijelenti magáról, hogy Ő a mennyből alászállott élő kenyér! Sőt azt is mondta , 
hogy akit neki ad az Atya, az mind Őhozzá megy, és aki Őhozzá megy, azt Ő nem küldi el. 
Mert azért szállt le a mennyből, hogy Isten akaratát tegye. Az Atya akarata pedig az, hogy 
akiket Jézusnak adott, azok közül senki se vesszen el! Mert aki hisz a Fiúban, annak örök 
élete van, és feltámad majd az utolsó napon! 

Hajagos-Tóth Katalin 
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ANYAKÖNYVI HÍREK 
 

Keresztelések: „Bizony az ÚR ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom.” 
Németi Nimród, Nagy Benjámin Artúr, Szabó Liza Erika, Dankó Dániel Balázs, 
Diósi István Dániel, Ricz Balázs, Váczi Zsófia, Koczka Dominik, Nyüsti Levente, Kiss 
Dorottya Emma, Bálint Ákos Dávid, Moravszki Péter, Uzoeshi Jázmin, Papp Kris-
tóf Zoltán, Szabó Zselyke, Hudák Kristóf, Zomborszky Dániel, István Emília, Séra 
István, Valóczki Milla, Novák Lóránt, Beri László, Csajbók Kamilla, Bákány László 
Dominik, Bákány Marcell, Bákány Karina Vivien, Castro-Szécsi Flóra Kamilla 
Felnőtt: Somogyi Péter – konfirmált is. 

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

Thomasm Jelinek és Volosinovszki Tünde, Jakubcsák Dávid és Baranyai Brigitta, 
Orosz Miklós Zsolt és Zomborszki Éva, Piszár Zoltán Tamás és Vörös Judit, Smidt 
Szilárd Bence és Tócsik Klaudia, Szakos János és Kálmán Erika, Somogyi Péter és 
Palitz Edina, Faragó István Gábor és Nyers Krisztina, Bartha Miklós és Bellus 
Szilvia. 

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

Hárskuti Ferencné Kuszi Irén (88), Tomasovszki István (77), Szelkó Istvánné 
Gulyás Erzsébet (56), Moravszki Irén (76), Smidt István (62), Tóth Mihályné Andor 
Julianna (83), Tomasovszki Istvánné Varga Ilona (90), Tóth Andrásné Szekeres 
Erzsébet (75), Kiss Józsefné Franczel Ilona  (86), Sipos Sándorné Szurovcsják 
Julianna (86), Faragó Pál (85), Morauszki Jánosné Kazár Erzsébet (90), Tordai 
István (58), Lehóczki János (92), Sallai József (72), Szmolka Jánosné Gyákun 
Katalin (48), Leskó Miklós György (46), Pristyák Andrásné Brtka Erzsébet (86), 
Gajdos Andrásné Babéj Mária (89), Jámbor István (89), Szikora Zoltán (88), Vári 
Andrásné Szakos Erzsébet (71), Kövesdi József (71), Oravecz Tibor Gábor (56), dr. 
Szokol Józsefné Füzesréti Éva (75), Márton Barnabás (63), Bojtor Istvánné Gulden 
Ágnes Jolán (81), Kerekréti Istvánné Valent Julianna, (80), Endreffy Jánosné Máté 
Mária (102), Lesku Lászlóné Kövesdi Ilona (85), Hankovszki András (90), Lippa 
Józsefné Dankó Ilona (86), Palicz Andrásné Jávor Mária (86). 
 

Összeállította: Horváth Csabáné 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

Felhívás 
 

A gyülekezet tagjaihoz, intézményeink diákjaihoz azzal a felhívással fordulunk, hogy 
a Hírmondó részére személyes bizonyságtételeket köszönettel fogadunk megjelentetés 
céljából, melyeket az alábbi e-mail címre kérünk elküldeni: 

 

nyiregyhazi.hirmondo@lutheran.hu 
 

Köszönettel: a Hírmondó Szerkesztősége 
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Családi nap lesz Mandabokorban 2018. szeptember 8-án 10-16 óráig. Jelentkezni le-
het Zsarnai Krisztián esperesnél (tel: 06-20/824-9308). Szeretettel várjuk a családok jelent-
kezését és részvételét! 
 
Zenés áhítat lesz a Nagytemplomban szeptember 16-án (vasárnap) 18.00 órai kezdet-

tel, melyen Tokodi Gábor lantművész és felesége Jäger Éva énekművész fog közreműködni. 
 

Evangéliumi aliansz evangélizáció lesz 2018. szeptember 24-27. este 18.00 órától a 
nyíregyházi Kálvin téri városi református templomban, Takaró Károly nyugalmazott refor-
mátus lelkipásztor szolgálatával. 

 

Az Északi Evangélikus Egyházkerület szeptember 28-án Csömörön tartja közgyűlését, 
melyen beiktatják dr. Fábri György újból megválasztott egyházkerületi felügyelőt.  

 
 
 

 

Testvérgyülekezeti találkozó lesz október 5-7 között Mandabokorban. Érdeklődni le-
het Zsarnai Krisztián esperesnél. 

 

Házasság vasárnapja lesz október 7-én Mandabokorban Győri János Sámuel szolgála-
tával. 

 

Gyülekezeti asztalközösség lesz október 14-én Mandabokorban. Jelentkezni lehet 
Veczánné Debróczki Editnél és Makszim Györgyné dr. Nagy Tímeánál. 
 

Zenés áhítat lesz a Nagytemplomban október 21-én 18.00 órai kezdettel, melyen Liszt, 
Debussy, Messiaen, Introitus, Praetorius és Susato műveit szólaltatja meg Flach Antal or-
gonán, Flach-Veczán Gabriella zongorán, Soós Gábor hegedűn, Veczán Emese gordonkán. 
Közreműködik a Brillante Kamarakórus Szikszainé Dobronyi Erzsébet vezetésével és Márk 
Borbála verses átvezetésekkel. 

 

Gyülekezeti csendesnap lesz október 20-án a Nagytemplomban. Október 21-én pedig 
ünnepi istentiszteletet tartunk a templom felszentelésének 232. évfordulója alkalmából. 
Szeretettel hívjuk gyülekezeteink tagjait és intézményeink diákjait ezekre az alkalmainkra!  
 

Reformációi istentisztelet lesz a református gyülekezettel közösen 2018. október 28-
án délelőtt 10.30 órai kezdettel Nagykállóban, a református templomban. 
 

Ünnepi reformációi istentisztelet lesz 2018. október 31-én délután 16.00 órakor Bor-
bányán a borbányai evangélikus templom. 

 

Reformációi énekes felvonulás és ünnepi istentisztelet lesz október 31-én a reformá-
tus testvéreinkkel közösen. 

Szeptember havi előzetes 

Október havi előzetes 
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Füle Lajos: Utak és kapuk 

 

Van széles út, van keskeny út, s magában 
dönti el az ember, hogy merre indul: 
tágas kapun vagy szoros kapun által, nem 
tudva még, mi várja álmain túl. 

A széles úton sokan menetelnek, 
a keskeny úton csak kevesen járnak, 
a széles úton vetélytársak mennek, 
a keskeny úton inkább szolgatársak. 

A tágas kapun akár kocsit hajtva 
roboghat át sok diadalmi jellel, 
a szoros kapun a fejét lehajtva, 
alázatosan fér csak be az ember. 

Gondold meg, ember, a kétféle véget: 
a széles út a kárhozatba ér el, 
a keskeny útnak vége örök élet, 
mit az Úr Jézus szerzett drága vérrel. 

                                                                                                                                          (Máté 7,13-14.) 
 

 

Az egyházközségünkben elhangzott igehirdetéseket írott és hangfelvétel formájában 

megtalálhatja az alábbi honlapokon: 

 garainyh.hu – baloldalon fent, a „Hangzó örömhírtár” menüpontban 
 mandabokor.lutheran.hu – középen fent az „Igehirdetések” menüpontban. 

 
 

Köszönjük a Hírmondóra szánt adományokat!  
A gyülekezeti újság önkéntes munkával készül, de a nyomdai költség így is jelentősen 

megterheli az egyházközség költségvetését, ezért a kiadvány megjelenésének támogatá-
sára adományt köszönettel fogad az egyházközség. 

 
 

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

Hivatalos órák: 
munkanapokon 9-17 óráig. 

Gyülekezetünk bankszámla száma: 
 CIB 11100702-19861274-36000001 
Figyelmébe ajánljuk gyülekezetünk 

honlapját: 
http://nyiregyhaza.lutheran.hu 

 

A Hírmondó legközelebbi számának tervezett megjelenési időpontja: 2018. október 26. 
Lapzárta: 2018. október 15. 

 

Szerkesztőbizottság: 
Kecskemétiné Szilvási Zsuzsanna, Márk Borbála, Nádasi Zoltán 

Felelős szerkesztők: Dr. Kovács László Attila, Veczánné Repka Jolán 
E-mail: nyiregyhazi.hirmondo@lutheran.hu 

Kiadja a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség, belső használatra, ingyenes terjesztésben.  
Megjelenik kéthavonként. 

Készült: A Grafit Nyomdában 600 példányban. 

http://nyiregyhaza.lutheran.hu/

