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Lélek nélkül nincs örökélet! 
 

Pünkösd a Szentlélek kitöltetésének az ünnepe. A Szent-
lélek pedig Istent jelenti. Az egy, igaz Istent háromfélekép-
pen tapasztalhatjuk meg: A teremtett világ csodái a Terem-
tőre irányítják tekintetünket, aki életre hív és rendet, tör-
vényt szabott az életnek ebben a világban. Jézus Krisztus 
személyében pedig a kegyelmes Istent ismerhetjük meg. 
Mindazt, amit a teremtő Atya és Jézus Krisztus tett és kije-
lentett, Isten igéjének nevezzük. Ezt az igét rögzítette a 
Szentírás. Önmagában a Szentírás betűk halmaza. Ami ab-
ban megíratott, igen érdekes és izgalmas olvasmány. Lehet 
és kell is azt olvasni, kutatni. Egy emberélet nem elég ah-
hoz, hogy Isten igéjének minden gazdagságát és titkát fel-
tárja és megértse valaki. Amikor Pál apostol kijelenti: a be-
tű megöl, nyilván nem csak arra utal, hogy az ige „sűrű erdejében” eltéved az ember és nem 
találja a kiutat, hanem sokkal inkább az igére, mint Isten kijelentett törvényére utal, amelyből 
kiviláglik, hogy mi mindannyian bűnös emberek vagyunk és kárhozatot érdemlünk. 

Jézus azt mondta a zsidóknak: „Ti azért kutatjátok az Írásokat, mert azt gondoljátok, hogy 
azokban van az örök életetek: pedig azok rólam tesznek bizonyságot, és mégsem akartok hoz-
zám jönni, hogy életetek legyen.” (Jn 5,39-40) Az ige tanulmányozásának csak akkor van üdvö-
zítő haszna, ha az Jézushoz vezet. Ezt pedig az Isten, mint Szentlélek munkálja bennünk, közöt-
tünk. A Szentlélek Isten világosítja meg értelmünket az ige megértésére, Ő támasztja, erősíti 
Krisztus-hitünket, Ő kelti életre bennünk Jézus Krisztus igéit, hogy személyes találkozásunk le-
gyen az élő, feltámadt Krisztussal, aki örökéletet, üdvösséget szerzett az embernek. 

Ágostai Hitvallásunk így tanít a Szentlélek munkájáról „…az ige és szentségek mint eszközök 
által kapjuk a Szentlelket, aki hitet támaszt – ahol és amikor Istennek tetszik – azokban, akik 
hallják az evangéliumot: azt tudniillik, hogy Isten nem érdemeink miatt, hanem a Krisztusért 
igazítja meg azokat, akik hiszik, hogy Isten őket a Krisztusért kegyelmébe fogadja.” Pünkösd 
azért örömünnep számunkra, mert bizonyosak lehetünk afelől, hogy a Szentlélek Isten eljött, 
hogy Jézus Krisztus jelenlétét szolgálja, erősítse közöttünk az ige hirdetése, hallgatása, illetve 
tanulmányozása által. 

„Jövel, Szentlélek Isten, Tarts meg minket igédben; Ne legyünk sötétségben, Maradjunk igaz 
hitben!” (230. ének, Ev. énekeskönyv) 

dr. Kovács László Attila 
igazgatólelkész 

 

„A betű megöl, a Lélek megelevenít.” (2Kor 3,6.) 
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TÁJÉKOZTATÓ A PRESBITERI ÉS A KÉPVISELŐTESTÜLETI ÜLÉSEKRŐL 
 

A Presbitérium 2019. április 24-én és május 29-én ülésezett a Széna téri Kistemplomban. 
Április 24-én: 

 Elfogadta a Túróczy Zoltán Evangélikus Óvoda és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Álta-
lános Iskola (a továbbiakban: Intézmény) 2018. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját. 
 Jóváhagyta az Intézmény 2019. évi költségelőirányzatát. 
 Tájékoztatást kapott az Intézményben történt átfogó belső ellenőri vizsgálatról. 
 Elvi támogatást adott a mandabokori imaház bővítésére vonatkozó tervek elkészítésé-

hez. 
Május 29-én: 

 Megválasztotta a Túróczy Zoltán Evangélikus Óvoda és Magyar-Angol Két Tanítási Nyel-
vű Általános Iskola (a továbbiakban: Intézmény) Igazgatótanácsának egyházközségi küldötteit: 
Bálint Évát, dr. Kovács László Attilát és Martinovszky Istvánt. 
 Jóváhagyta az Intézmény 13 tagú Igazgatótanácsának teljes személyi összetételét. 
 A tagok közül megválasztotta az Igazgatótanács elnökének Györe Balázst. 
 

Dr. Kovács László Attila                                                                                         Veczánné Repka Jolán 
igazgatólelkész                                                                                                   egyházközségi felügyelő 

 

 

A NYÍREGYHÁZI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG 2018. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES 
BESZÁMOLÓJA ÉS 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 

 

Az Egyházközségi Számvevőszék az ellenőrzési program szerint helyszíni ellenőrzést végzett 
a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközségnél. Az egyházközség gazdálkodását a Magyarországi 
Evangélikus Egyház zsinati törvénye, valamint a vonatkozó hatályos világi törvények betartásá-
val végezte. 

A Számvevőszék megállapítása alapján az egyházközség működése, háztartása megfelel a 
hatályos jogszabályi előírásoknak, valamint a szervezet belső szabályainak. A gazdálkodás raci-
onális, a törvényi előírások betartásával folyik, minden gazdasági esemény feldolgozása és do-
kumentálása hitelesen, a számviteli alapelveknek megfelelően történik. 

 
TÉTELEK-BEVÉTEL 2018. évi  

beszámoló 
2019. évi  
költségvetés 

Gyülekezeti tagoktól magánszemélyektől 25 890 452 26 264 400 

Továbbítandó bevételek 281 726 491 283 210 000 
Szervezetektől 753 097 300 000 

Egyházi szervezetektől kapott támogatás 20 812 156 25 111 070 
Külföldi egyházi szervezetektől kapott tám. 0 500 000 

Központi költségvetéstől kapott támogatás 1 673 102 4 075 000 

Önkormányzati támogatás 100 000 100 000 
Egyéb bevétel 5 100 000 0 

Pénzügyi műveletek bevételei 15 629 0 
Pályázatok 13 042 454 20 400 000 

BEVÉTEL ÖSSZESEN: 349 113 381 359 960 470 
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TÉTELEK-KIADÁS 
  

Személyi jellegű kiadások 23 403 720 30 536 000 

Adók járulékok-központi költségvetési 773 099 1 030 000 

Egyházi szervezeteknek fizetett adók 1 937 181 2 537 000 
Hitéleti rendezvények 272 020 770 000 

Reprezentáció 892 765 500 000 
Működési költségek 14 709 697 14 686 000 

Gépjármű használat 1 942 233 1 650 000 
Egyházi szervezeteknek fizetett kötelezett-
ségek 

361 301 600 000 

Továbbítandó egyházi adományok 281 470 701 280 435 000 

Ingatlanokkal kapcsolatos beruházás, javí-
tás 

8 542 076 16 925 000 

Eszközök, felszerelések vásárlása 4 300 460 800 000 

Egyéb kiadások 464 237 3 800 000 
Pályázatok költségei 17 949 415 6 700 000 

KIADÁS ÖSSZESEN: 357 018 905 360 969 000 
 

Összeállította: Veres Jánosné egyházközségi gazdasági vezető 
 

Helyzetkép a túlvilágról 

Ezzel a címmel tartott evangelizációs sorozatot május 2-5. 
között Ittzés István nyugalmazott evangélikus lelkész – Lukács 
16. fejezetének 19-31. szakaszáról, mely egy gazdagról és egy 
Lázár nevű koldusról szól – a mandabokori Imaházban. 

Már az első nap felhívta a figyelmünket, hogy a felolvasott 
igeszakasz bár példázat, de ugyanolyan komolyan kell ven-
nünk, mintha történet lenne, hiszen Jézus Krisztus szava hoz-
zánk, Ő akar tanítani bennünket. A négy alkalom minden nap-
ján érezhettük Jézus Krisztus valóságos jelenlétét. 

Olyan sok fontos tanítás hangzott el ezeken az alkalmakon, 
amit lehetetlen vállalkozás a Hírmondó hasábjaira rövidíteni, 
így csak 1-2 kiragadott mondatot szeretnék eljuttatni az olva-
sókhoz, és felhívni a figyelmüket arra, hogy a teljes igehirdetés 
hanganyaga meghallgatható a www.garainyh.hu és a 
www.mandabokor.lutheran.hu weboldalakon. 

1. Gazdag élet – koldus élet; Melyik vagyok én? Ma a leg-
több koldust csak az ital érdekli. Krisztus nem ilyen koldusról beszél, és nem is egzisztenciális 
szegénységről, vagy gazdagságról. Krisztust mindig a lelkünk érdekli! Mi volt a gazdag bűne? 
Hogy nem törődött a koldussal? A gazdag ki akarta élvezni az életet. Azért nem törődött a kol-
dussal, mert a kárhozatban volt. Isten nélkül élte az életét. Kárhozat = Isten nélküli élet. Je-
gyezzük meg: Nem a bűneim miatt kárhozok el, hanem azért vétkezem, mert kárhozatban va-
gyok. Aki itt Isten nélkül él, az odaát is Isten nélkül fog élni. Lázárt Isten a gazdag kapujába he-
lyezte. A mi kapunkban ki(k) van(nak)? (házastárs? gyermek? munkatárs? szomszéd?) Lelki ér-
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telemben mi mindnyájan koldusok vagyunk. Luthert élete vége felé megkérdezték: „Hogy 
akarsz megállni Isten előtt?” Luther ezt válaszolta: „Mint koldus.” 

2. Hol vannak a halottak – A nagy útelágazás; A láthatatlan világról érdemben csak az Úr 
Jézus tud beszélni. A túlvilági életnek két része van. Kárhozat és üdvösség van, azaz pokol és 
mennyország van. E világban dől el, hogy a testi halál után hova kerülünk. Nincs purgatórium 
(tisztítótűz), ne higgyünk ilyen tévtanításnak. Ha lenne ilyen, az Úr Jézus nem hallgatta volna el 
előlünk. Itt kell bűnbocsánatot nyernünk. Aki itt Istennel él, az odaát is Ővele fog élni. Tehát 
van útelágazás, és az itt van a földi életünkben. A poklot pedig ne úgy képzeljük el, ahogy a kö-
zépkori ostoba grafikákon látjuk, ahogy emberek nagy kondérban főnek. A tűz belül fog égni. 
Itt szellemi dolgokról van szó. Az a belső égés a meg nem vigasztalt, meg nem nyugtatott lelki-
ismeret, ami csak itt a földön, a bűnbocsánatkor szűnhet meg. 

3. A gyötrelem helye – A nagy közbevetés; A gazdag megkéri Ábrahámot, küldje el Lázárt, 
hogy ujja hegyét mártsa vízbe, hűsítse meg a nyelvét, mert nagyon gyötrődik. A két hely között 
azonban nincs átjárás. Nincs átjárás a mennyországból a pokolba, és vissza sem. Ez igei kinyi-
latkoztatás! Mint ahogy a láthatatlan világból sem jöhet ide vissza senki. Spiritiszta gondolat 
az, hogy a halottak ide visszajöhetnek, ezért nem játszhatunk semmiféle okkult dologgal, na-
gyon veszélyes! Itt ebben a világban át lehet menni a sötétségből a világosságba bűnbocsánat-
tal, de odaátról (a túlvilágról) nincs visszajárás. Az 5Mózes 18, 10-12-ben olvashatjuk: „Ne le-
gyen köztetek olyan, aki a fiát vagy leányát áldozatul elégeti, ne legyen varázslást űző, se jel-
magyarázó, kuruzsló vagy igéző! Ne legyen átokmondó, se szellemidéző, se jövendőmondó, se 
halottaktól tudakozódó. Mert utálatos az ÚR előtt mindaz, aki ilyet cselekszik.” Szellemidézés 
az is, ha beszélünk a halottainkhoz (a temetőben pl.)! Vagy gondoljunk a horoszkópra, meny-
nyien nézegetik! Ha bennünket közvetlenül nem is érintenek ezek a dolgok, de a környeze-
tünkben van, akinek köze van okkult dolgokhoz, szeretettel intsük, figyelmeztessük őket! Tö-
rődni kell velük, rá kell világítani, hogy ezek a sötétség hatalmaihoz tartoznak. Ez lélekmentés! 

4. Van Mózesük – Vannak prófétáik; Minden azon múlik, kinek adjuk a bizalmunkat. Kinek a 
szavát hisszük el? A példázat azért hangzik el, mert az Úr józan döntésre akar hívni bennünket. 
Az emberek azért nem akarnak hinni, mert nem látnak csodákat. Az Úr Jézustól mennyei jelt 
követeltek, nem volt elég nekik a kenyércsoda, a halottak feltámadása, azt mondták, mennyei 
jelt akarnak látni. Az Úr Jézus pedig meg akarja tanítani nekünk, hogy van pokol, és vannak po-
koli gondolatok. Sokan nem tudják, hogy a New Age mozgalmat a Beatles együttes által Ame-
rikába csalt hindu guruk hozták létre.  A mozgalomnak egyik vezető embere azt mondja: „Mi 
azt várjuk a világ megváltójának, akit a Biblia 666-os számmal jelez.” John Lennon így fogal-
mazta meg: „Eladtuk a Sátánnak a lelkünket, hogy mi legyünk a legsikeresebb zenekar.” Azok 
lettek. A kárhozattól egyedül csak az Úr Jézus tud megmenteni bennünket! Mit mond Ő az 
utolsó időkről? Vigyázzatok, meg ne tévesszen valaki titeket. Mert sokan jönnek majd az én 
nevemben, hamis próféták, hamis krisztusok támadnak. Nagy csodákat és jeleket tesznek, 
hogy megtévesszék még a választottakat is. Hit dolgában, örök élet kérdésében csak Istenre 
hallgassunk, és az Ő drága Fiára. Nekünk (ma élő embereknek) nem csak Mózese van, és pró-
féták, hanem Jézus Krisztusunk, akinek a szaván keresztül megismerhetjük Drága Urunkat. És 
mit mond nekünk az Úr Jézus? Az én juhaim hallják az én hangomat és követnek engem. Kö-
vessük hát Őt! 

Az igehirdetés után egy Győrben élő fiatal házaspár, Szabó Krisztián és felesége Patrícia bi-
zonyságtételére került sor. Elmondták a gyülekezet előtt, hogy Istenről nemcsak az evangelizá-
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ción lehet hallani, hanem meg lehet tapasztalni, hogy igenis létező és gondviselő Úr! A gyer-
mekáldásra várakozás idejéről beszéltek, hogy Isten hogyan formálta őket, a gondolataikat, 
imaéletüket. Nehéz volt a várakozás ideje, de azt is megtapasztalták, hogy amikor Patrícia volt 
a mélyebb ponton, akkor Krisztiánt emelte fel az Úr, és fordítva. Fontos, hogy a hármas köte-
lék ne szakadjon el! A várakozás alatt többféle szolgálatot végeztek – és végeznek ma is – a 
gyülekezetükben. Patríciát az bátorította, hogy a bibliában is vannak nőalakok, akiknek először 
nem adatott gyermek, majd mégis megkapták az Úrtól. Isten sokszor nem azt adja, és nem ak-
kor, amire az ember vágyik, hanem azt, és akkor, amire szüksége van. Amikor bekövetkezett a 
csoda, ezt az igét kapták: „Higgyétek, hogy mindazt, amiért imádkoztok, és amit kértek, meg-
kapjátok, és meg is adatik nektek.”  Márk 11, 24. A gyermekük születése július végére várható. 

 

Isten áldását kérjük Ittzés István nyugalmazott evangélikus lelkész életére és szolgálataira, 
felesége és családjuk életére, a gyülekezeteink életére, és a Szabó házaspár, valamint szüle-
tendő gyermekük életére. 

Veczánné Repka Jolán 
 

Állj középre! - Északi Egyházkerületi missziói nap Cegléden 
 

Egyházközségünk lelkészei, gyülekezetei, intézményei nagy létszámban látogattak el május 
11-én Ceglédre, az idei missziói napra. A nyitó áhítat központi gondolatában Fabiny Tamás el-
nök- püspök Jn 20,26 alapján Jézus személyét állította a középpontba, és arra hívta a híveket, 
hogy az Ő életükben is Jézus álljon a középpontban, és evangélikusként maguk is álljanak kö-
zépre. A napi programokat végig kísérő zenei szolgálatot a ceglédi Halleluja kórus, valamit az 
Evangélikus Hittudományi Egyetem diákjaiból álló Valami más együttes adta. A sokszínűségé-
hez hozzájárultak az egyházkerület intézményei is. A gimnázium és a kollégium közös kiállító 
standdal mutatkozott be, a diákönkéntesek pedig örömmel segítették a szervezők munkáját. 

A programok széles körű érdeklődésre tarthattak számot: a „Szólj be a Püspöknek!” újszerű, 
bátor szekcióban az elnök-püspök úr mellett Ingeborg Synøve Midttømme, a norvégiai Møre 
testvéregyházkerületének püspöke válaszolt a jelenlévők kérdéseire. Szó esett a migrációs 
helyzetről, a homoszexualitásról, a kikonfirmálás jelenségéről, a családpolitikáról Norvégiában 
és Magyarországon. Egy másik szekcióban Kossuth Lajos személyét elemezték Reznák Erzsébet 
történész segítségével, és volt olyan, ahol bemutatkozott a kerület nevelési-oktatási csapata, 
de a fiatalok Nagy Richárd énekes tanúságtételét is választhatták. 

A komolyabb elmélyülésre a püspök asszony bibliatanulmánya mellett Győri Péter Benjámin 
bibliatanulmányozása adott lehetőséget, Timothy Keller új könyve alapján. Érdekesség volt a 
Betegség és gyógyulás az Ószövetségben című fórum is Kőszeghy Miklós egyetemi tanár veze-
tésével. 

A lélek mellett a ceglédi házigazdák a test táplálásáról is gondoskodtak, és a remek időben 
szabadtéri vendéglátással készültek, ahol babgulyást szolgáltak fel. A délutáni órákban bemu-
tatták Balicza Iván Isten mémjei című könyvét, valamint Fabiny Tamás Testvéreim és a nyáj cí-
mű könyvsorozatának második kötetét. A nap zárásaként Gáncs Tamás igehirdetésével úrva-
csorás istentisztelettel köszöntek el egy-mástól a résztvevők, ahol a szervező gyülekezet nevé-
ben Szlaukó Orsolya lelkész vállalt szol-gálatot a liturgiában, Fabiny Tamás elnök-püspök és In-
geborg Synøve Midttømme társaságá-ban. 

Kecskemétiné Szilvási Zsuzsanna 
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A Hajdú-Szabolcsi Evangélikus Egyházmegye Közgyűlése 15/2019. (04. 26.) határozata 
alapján az alábbi nyilatkozatot teszi közzé a homoszexualitásról 

 
 

„Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá 
és nővé teremtette őket. Azután megáldotta őket Isten, és ezt mondta nekik Isten: Szapo-
rodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet, és hajtsátok uralmatok alá!” (1Móz 1,27-28a) 
 

Az északi és nyugati evangélikus egyházak egymás után adtak ki nyilatkozatot arról, hogy az 
azonos nemű párok megáldásával és az ilyen életközösségben élők szolgálatba állításával 
egyetértenek. Ezek a hírek akár az egyházi sajtónkban is biblikus reflexiók nélkül jelennek meg, 
és megzavarhatnak sokakat egyházunkban. A Magyarországi Evangélikus Egyház Északi Egy-
házkerületének Elnöksége és Közgyűlése 2000. december 3-án közzé tett egy állásfoglalást 
(Evangélikus Élet, 65. évfolyam, 49. szám, 2000. december 3., 3. oldal) és Magyarország Alap-
törvénye is elfogadja a fent idézett teremtettségi rendet: „Magyarország védi a házasság in-
tézményét, mint férfi és nő között, önkéntes elhatározás alapján létrejött életközösséget, va-
lamint a családot mint a nemzet fennmaradásának alapját. A családi kapcsolat alapja a házas-
ság, illetve a szülő-gyermek viszony.” (Magyarország Alaptörvénye, Alapvetés L) cikk (1)); még-
is tapasztaljuk, hogy egyre erősebb a korszellem „érzékenyítő” nyomása ezen a téren hazánk-
ban is. Különösen a szexuális érés szakaszában lévő fiatalok veszélyeztetettek, akik nem ren-
delkeznek stabil családi háttérrel, követendő keresztyén mintával. Ezért fontosnak tartjuk, 
hogy határozott szeretetteljes, biblikus állásfoglalást fogalmazzunk meg. 
 

1. A Szentírás alapján valljuk, hogy 
- Isten teremtése tökéletes. 
- az eredendő bűn ezt a tökéletes állapotot megrontotta. 
- ez megmutatkozik az élet minden területén különféle bűnökben: az embernek Istennel, a 
másik emberrel, önmagával, a teremtett világgal való kapcsolatában. 
 

„Kerüljétek a paráznaságot! Minden más bűn, amit elkövet az ember, kívül van a testén, de 
aki paráználkodik, a saját teste ellen vétkezik.” (1Kor 6,18) 
 

2. A Szentírás alapján valljuk, hogy 
- férfi és nő házassága Krisztus és az Egyház szeretetkapcsolatát hivatott kiábrázolni (Ef 5,21-
33), melyből következik, hogy ha az egyház a házasság Istentől való rendjét eltorzítja, identi-
tásválságba kerül. 
- a szexuális területen elkövetett bűnök ezért is különös súllyal bírnak, megkötöznek és függő-
séget okoznak, sokszor társulnak sátáni, okkult bűnökkel (1Kir 14,23-24; 15,11-13; 2Kir 23,4-7). 
Ide tartozik a szabados – és házasságon kívüli szexuális élet, szexuális erőszak, pornográfia, 
prostitúció, pedofília, homoszexualitás, vérfertőző kapcsolat, állatokkal közösülés stb. 
- a heteroszexuális kapcsolatban megnyilvánuló erőszak, visszaélés, bántalmazás, megalázás, 
kényszerítés... bűn. 
- a homoszexualitás bűn, függetlenül a korszakonként változó definícióktól (betegség, veleszü-
letett hajlam, extrém szexualitás stb.), de pusztán a férfivá és nővé teremtettségünk elsődle-
ges nemi jellegeiből és a szaporodásra adott parancsból fakadóan a bűneset torzító hatása el-
lenére is nyilvánvaló annak helytelen volta. 
- a fentiekben említett szexuális bűnök Isten ítéletét vonják magukra (3Móz 18; 20,10-23), il-
letve önmagukban Isten ítélete (Róm 1,18-32). 
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„Vagy nem tudjátok, hogy igazságtalanok nem örökölhetik Isten országát? Ne tévelyegjetek: 
sem paráznák, sem bálványimádók, sem házasságtörők, sem bujálkodók, sem fajtalanok, 
sem tolvajok, sem nyerészkedők, sem részegesek, sem rágalmazók, sem harácsolók nem fog-
ják örökölni Isten országát. Pedig néhányan ilyenek voltatok: de megmosattatok, megszen-
telődtetek, és meg is igazultatok az Úr Jézus Krisztus nevében és a mi Istenünk Lelke által.” 
(1Kor 6,9-11) 
 

3. A Szentírás alapján valljuk, hogy 
- a szexuális bűnökből, így a homoszexualitásból is van szabadulás.  
- a homoszexuális embernek is Isten mentő szeretetére, kegyelmére van szüksége a pusztán 
emberi elfogadás helyett, mely átmenetileg megnyugtathatja, de megtartja, megerősíti őt ön-
ellentmondásos helyzetében. 
- az egyháznak, Isten népének Jézus szabadítását kell hirdetnie a homoszexuális emberek felé 
is.  Isten iránti engedetlenséget, a homoszexuális emberek felé pedig nagy szeretetlenséget 
tanúsít, ha nem ezt teszi. 
- a szabadulás nem csak egyszerűen a homoszexuális gyakorlat elhagyását vagy az orientáció 
megváltozását, hanem az Istentől elszakadt állapotból a Jézusban kapott új életet jelenti. 
- az új életben járás nem jelent kísértésektől mentes életet, de a Krisztussal és a testvérekkel 
való közösség erőt ad a hitben való megállásra. 
- a szabadultak bizonyságtétele megerősítést jelent a védett közeget biztosító gyülekezetek 
számára és segítséget a hasonló helyzetben lévőknek. 
 

A fentieket figyelembe véve nem tudunk azonosulni azzal a hozzáállással, ha valakit 
homoszexualitása miatt elutasítanak, megaláznak, megbélyegeznek, és távol tartanak Isten 
kegyelmétől, de nem tudunk egyetérteni azzal sem, hogy ha valakit „homofóbiával” vádolnak, 
mert biblikus alapokon a bűnt bűnnek nevezi. 
 

Gyülekezeteink ajtajának és gyülekezeti tagjaink szívének nyitva kell lennie a homoszexuális 
emberek felé is, hogy együtt tapasztalhassuk meg Isten jelenlétét, Jézus szabadítását. 
 

„Nem késlekedik az Úr az ígérettel, amint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, 
mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen.” 
(2Pt 3,9) 

 

NE NYUGODJ BELE! 
 

Ha azt látod, hogy lelki életed 

örömhiányos, kiüresedett, 

fogytán hited és hálád is vele, 

ne nyugodj bele! 

Ha azt látod, hogy fáj e nép, e föld 

hogy magad sem vagy senkinél különb, 

s nincs újulás itt, bárhogy kellene, 

ne nyugodj bele! 
 

Mert könyörögni, sírni lehet itt! 

Maga a LÉLEK is esedezik. 

S minden megbánt bűn semmivé lehet, 

Ha az ÚR veled. 
 

Füle Lajos 

 

Ha azt látod, hogy gyülekezeted 

tagjaiban is hűl a szeretet, 

nagyrésze fásult, közönnyel tele, 

ne nyugodj bele! 
 

Ha azt látod, hogy egyházadban is 

akad kór, s némely tanítás hamis, 

hogy alig látszik KRISZTUS élete, 

ne nyugodj bele! 
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Intézményi híreink 
 

A Luther Márton Evangélikus Kollégium hírei 
 

Mozgalmas tavasz van a Luther Márton Kollégium mögött. Volt sport, táncház, népművé-
szeti találkozó, nőnapi ünnepség és a végzősöket is elbúcsúztatták. 

Nyírszőlősön került sor a kollégiumok közötti asztalitenisz versenyre, ahol a kollégium tanu-
lói, mint már évek óta mindig, most is ügyesen szerepeltek. 

Az idei farsangi mulatságon a kollégisták közös táncházban búcsúztatták a telet a Sipkay kol-
légium diákjaival. A táncos lábú fiatalok ecsedi koreográfiát mutattak be és ennek tanításával 
hívták táncba a közönséget. 

Az idén 10. alkalommal megrendezett Magyarországi Evangélikus Gimnáziumok Népművé-
szeti Találkozóján részt vett a kollégium néptánccsoportja. Örömmel készülnek a kollégisták 
évről évre ezekre a magyar hagyományokat őrző alkalmakra, ahol az evangélikus összetartozás 
és a hazaszeretet találkozik. 

A kollégium lánytanulóit és a tanárnőket köszöntötték a fiúk március 5-én, a nőnap alkal-
mából, majd a férfi kollégák és a Tünet együttes kedveskedett a hölgyeknek. 

Április 10-én zajlott a végzősök ballagása. Verssel, énekkel, a kollégiumban töltött évek fel-
idézésével történt a hangulatos, meghitt búcsúztatás. 

Borza Tünde 
A Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium hírei 

 

25 éves a nyíregyházi „versünnep” 
 

Negyed évszázados hagyományra emlékeztek az „Úr 
érkezése” Országos Ökumenikus Szavalóversenyen a 
Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnáziumban. 
Az egyházi gimnáziumok újraindulása idején a Nyír-
egyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium igazga-
tója, Dr. Bánszki István életre hívott egy olyan kezde-
ményezést, ami először teremtett kapcsolatot az egy-
házi fenntartásba visszatérő iskolák között. Egy olyan 
több napos versünnepet álmodott meg, ahol a diákok 
az irodalom szépségén keresztül kerülnek kapcsolatba 
Istennel. Teret és időt teremtett arra, hogy hosszú 
évek után felhangozhassanak olyan versek, melyeknek 
a témája a hit. Az elmúlt években több száz fiatal sza-
valta a magyar és a világirodalom legszebb Istenes ver-
seit. Ennek a csodálatos elhívásnak a történetét foglal-
ta jubileumi emlékkönyvbe Haizer Tiborné a gimnázi-

um humán munkaközösségének vezetője és Pinténé Kosina Judit, a gimnázium könyvtáros ta-
nára, amit a verseny döntőjének szünetében mutattak be a nagyközönségnek. 

Az idei, 25 évre visszatekintő verseny kötelező anyaga is az emlékkönyvben szereplő, az el-
múlt 25 évben többször felhangzó, a diákok által legkedveltebb 50 alkotás két darabja kellett, 
hogy legyen. A két napos rangos versenyen 14 tanuló mérte össze a tudását, az ország minden 
részéből. A verseny győztese az Aszódi Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskola és Gimnázi-
um tanulója, Győrfi Krisztán lett. 
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Ballagási ajándék az üldözött keresztyéneknek 
 

A gimnázium idei ballagásán a 
három végzős osztály több mint 
nyolcvan diákja közül többen 
viseltek „I help Srí Lanka” 
feliratú kitűzőt. Ezzel azt 
vállalták, hogy a ballagáson a 
virágra és egyéb kiegészítő 
ajándékokra szánt pénzt - saját 
belátásuk szerint - felajánlják a 
húsvét vasárnapi robbantások 
miatt nehéz helyzetbe került 
családok megsegítésére. A 
Kossuthos diákok nem először 
jótékonykodtak a ballagásukon, 
volt, hogy helyi bajbajutott polgárőr ismerősükön segítettek, most viszont az országos 
elnökség felhívásához csatlakozva tették mindezt. A nemes tettet a gimnázium többi tanulója 
is követi, így a gyűjtés még tart, amihez bárki csatlakozhat a gimnáziumban elhelyezett 
gyűjtőládába betett összeggel. 

A ballagási istentiszteletre a Nagytemplomban került sor Bozorády Ildikó iskolalelkész 
szolgálatával. Ezt követően a díjakat Babicz Gyöngyi igazgatónő adta át ünnepélyes keretek 
között. 

Kecskemétiné Szilvási Zsuzsanna 
igazgatóhelyettes 

 
 

A Hírmondó minden kedves olvasójának Áldott Pünkösdöt kíván a Nyíregyházi 
Evangélikus Egyházközség vezetősége és a Hírmondó szerkesztősége. 

 

80 éve iktatták be Túróczy Zoltánt a tiszai egyházkerület püspöki tisztébe 
 

"Az egyháznak különböző életmegnyilvánulásai vannak, és e szerint szoktunk beszélni az 
egyház történelmi, jogi és lelki arcáról. Talán mondanom sem kell, hogy bármennyire 
tiszteletben is tartom az előző kettőt, az egyház leglényegesebb életformájának az egyház lelki 
arcát tekintem. 

Az egyház lelki arcán az uralkodó vonás a misszió. Az egyház Isten küldötte az Ő népének 
összegyűjtésére e világban. Erre utal a mennybemenetel nagy parancsa is. Isten tékozló 
gyermekei azonban nem a tudatlanság sötétségében tévelyegnek csupán, s azért nem lehet 
őket egyszerű felvilágosító munkával Istenhez visszavezetni, hanem a sötétség istenellenes 
hatalmának rabságában sínylődnek, s így fölszabadításukra harcot kell indítani. Az egyház lelki 
arca tehát mindig harcoló egyházat mutat. Ez a harc mindenekelőtt befelé folyik. Az ítéletnek 
Isten házán kell elkezdődnie. Ez a legbelsőbb misszió. Azután az egyház elhidegült emberei felé 
kell megindulnia, ez a belmisszió. 

És el kell jutnia egészen távoli világrészek kunyhóiig, ez a külmisszió.  ..." (Püspöki 
beköszöntő - Nyíregyháza, 1939. május 16.) 

 

Idézet forrása: Isten embere Túróczy Zoltán evangélikus püspök (1893-1971) I. kötet 
 - Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség Budapest, 2002; 433. oldal 
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ÖRÖM a mennyben    

Minden 2004. adventjében kezdődött. Az egyik vasárnap templomba indulva 
el akartam tenni az énekeskönyvem, de nem volt a szokásos helyén. Mivel sok 

időm nem volt keresgélni, nélküle mentem az istentiszteletre. Hazaérve azonban mindent tűvé 
tettem érte, de sehol sem találtam. A sokadik, lázas keresgéléssel töltött este után úgy érez-
tem magam, mint Lukács evangéliumának asszonya, aki a drahmáját keresve még a házát is ki-
seperte. Mindent felforgattam az énekeskönyvért. Emellett Istent is szüntelenül zaklattam tü-
relmetlen kérésemmel, hogy mutassa meg hova tettem. A válasz mindig ugyanaz volt, egy ha-
tározott gondolat formájában: „Nincs itt! Ne keresd!” Szomorúságomat a barátnőimnek is el-
mondtam, és nyugtalanságom rájuk is rájuk ragadt, míg végül el tudtam engedni a dolgot. 
Énekeskönyv nélkül jött el a karácsony és végül az újév is. 

2005-ben az évkezdő gyülekezeti sorozat egyik alkalmának végén kifele mentem a gyüleke-
zeti teremből, amikor is a tekintetem a harmónium tetején egymás mellett sorakozó egyforma 
énekeskönyvek egyikére szegeződött. A szívem majd kiugrott a helyéről, odaléptem és rámu-
tattam, majd ezt kérdeztem a kántortól, aki még mindig a harmóniumnál ült: „Pali, ez nem az 
én énekeskönyvem?” „Meglehet!” – hangzott az akkori kántorunk, Jávori Pali válasza. Felkap-
tam, kinyitottam… és igen! Ott volt benne a nevem! Hirtelen jött boldogságomat mindenkinek 
elmondtam, akinek csak tudtam! Azóta 2 dátum van az énekeskönyvemben: „Készítve: 1995” 
és „Megtalálva: 2005.01.06”. 

Mindannyiunk életének első lapján ott szerepel: „Készítve:”, mert Isten megajándékozott 
téged a biológiai élettel. De ott van-e valamelyik lapon: „Megtalálva!”? 

Valamennyien ilyen, elveszett állapotba születünk, mint amibe az énekeskönyvem is került. 
Mert nem az igazi Tulajdonos, Isten uralma alá, hanem a bűn rabságába születünk. Ám Isten 
meg akar téged találni! Ki akar hozni ebből az elveszett állapotból, és bevinni az Ő szerető 
uralma alá. Korábban írtam már arról a tényről, hogy Isten az örök élettel kíván megajándé-
kozni téged, és a valódi örömöt akarja kimunkálni benned, ha hiszel a Krisztus Jézus evangéli-
umában. 

Viszont a történet kapcsán eszembe jutott, hogy a Biblia azt is 
tanítja, hogy mi is képesek vagyunk a mindenható és szent Isten-
nek örömet okozni. Ez egy megdöbbentő gondolat! De mitől ör-
vendezik Isten? A Lukács evangéliumának 15. fejezetéből (Az elve-
szett juh, Az elveszett drahma, A tékozló fiú) kiderül, hogy Isten a 
bűnbánó, megtérő bűnösnek örül: „Örüljetek velem, mert megta-
láltam” kétszer is elhangzik a fejezetben. Mert Isten ajándékba 
akarja adni a megbocsátását Jézus Krisztusért, ha hajlandó vagy el-
fogadni azt. Amikor pedig elfogadja ezt valaki, akkor hatalmas 
öröm van a mennyben! 

Akarsz-e örömet adni a mindenkor szent Istennek? Fogadd el Isten Jézus Krisztusban feléd 
nyújtott szerető kezét, és benne az Ő kegyelmét! Ne sértsd meg Istent azzal, hogy ki akarod 
magad vásárolni nála a „jó cselekedeteiddel”! 

Ha te már Isten gyermeke vagy, akkor pedig azzal tudod a Mindenhatót megörvendeztetni, 
ha másokat is hozzávezetsz. Add tovább az ÖRÖMhírt!                                  Hajagos-Tóth Katalin 
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ANYAKÖNYVI HÍREK 
 

Keresztelések: „Bizony az ÚR ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom.” 
Liskány Maja, Balogh Viktor, Visnyovszki András Roland, Nagy Dzsenifer Leila, 
Popovics Bence, Lalusz Zselyke Judit, Faragó Léna, Henzsel Hanna Zoé, Mester 
Martin, Kozma Bíborka Éva, Lakatos Adél, Lencsés Márton András. 
Felnőttek: Linczer Tamara, Bagaméry Gábor. 
 

Házasságkötések: „… Amit tehát az Isten egybekötött, ember el ne válassza.” 
Bencs András és Benkő Mónika, Bacsó Péter és Gurály Anett, Orosz András és Tóth 
Bernadett, Elek Zoltán és Gyurcsán Judit. 
 

 
 
 

Halálozások: „Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg…” 
Czirják Józsefné Cseh Erzsébet (93), Ambrusz Józsefné Márkus Mária (97), Korpás 
Károlyné Bojtos Erzsébet (83), Márton Zoltánné Droppa Erzsébet (68), Miklós László 
(75), Balogh Józsefné Leszkoven Zsuzsanna (79), Bogár Jánosné Baksa Julianna (91), 
Márföldi András (81), Gelsei Erzsébet (85), Maczkó Ilona (82), Dankó Lászlóné Grexa 
Erzsébet (84), dr. Bánszkiné Szabó Judit (85). 
 

 Összeállította: Horváth Csabáné 
 

Június havi előzetes 
 

 Június 10-én ifjúsági pünkösdi csendesnap lesz Biatorbágyon. Érdeklődni lehet ifj. Hibján 
Jánosnál. 
 Június 16-án, vasárnap este a Nagytemplomban 18 órától dr. Kovács László Attila Bach, 

Mendelssohn-Bartholdy és E. Anger orgonaműveket fog előadni. 
 Június 24-től 28-ig női csendeshét lesz Biatorbágyon. Érdeklődni lehet Zsarnainé Nórá-

nál. 
 Június 24-től június 28-ig napközis tábor lesz 1– 6. osztályos tanulók részére a Kossuth 

Gimnázium egyik tantermében, részvételi díj: 6 500 Ft / fő / hét. Jelentkezési lap a gyermek-
munkásoktól kérhető a vasárnapi gyermekórák alkalmain. 
 Június 25-től július 4-ig Finnországi Testvérgyülekezeti Ifjúsági hét lesz Kajaaniban 

Zsarnai Krisztián vezetésével. 
 

Július havi előzetes 
 

 Július 1-től 6-ig ifjúsági és konfirmációs tábor lesz Olcsván. 
 Július 8-tól július 13-ig (EKE) felnőtt és családos csendeshét lesz Piliscsabán. 
 Július 15-től 19-ig gyermek napközis tábor lesz Mandabokorban. Érdeklődni lehet Bellus 

Szilvinél és Zsarnainé Nóránál. 
 Július 21-én, vasárnap este a Nagytemplomban 18 órától kezdődő orgonazenés áhíta-

tunkon Bán István orgonaművész, a budavári evangélikus templom orgonistája lesz a vendé-
günk. 
 Július 22-től júl. 27-ig (EKE) ifjúsági csendeshét lesz Piliscsabán. 
 Július 28-tól augusztus 11-ig evangéliumi ifjúsági tábor lesz a németországi 

Hüttstattmühlében Adámi Márta vezetésével. 
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 Július 29- augusztus 3-ig (EKE) felnőtt hitmélyítő csendeshét lesz Piliscsabán. 
 

 
Felhívjuk a kedves szülők figyelmét arra, hogy a vasárnapi gyermekórák a nyári szünet idő-

tartama alatt szünetelnek. 
 

 

Augusztus havi előzetes 
 

 Augusztus 5-től augusztus 9-ig gyermek napközis tábor és családos kirándulás lesz Rozs-
réten. 
 Augusztus 12-től augusztus 16-ig 16 órától 18 óráig öt napos VISZ gyermekklub lesz Var-

gabokorban. 
 Augusztus 13-tól augusztus 17-ig 10 órától 12 óráig öt napos VISZ gyermekklub lesz Bor-

bányán. 
 Augusztus 20-án kenyérszentelési istentisztelet lesz a rozsréti imaházban. 
 Augusztus hónap végén csendesnap lesz Tállyán. 
 

 

Köszönjük mindazoknak az áldozatkészségét, akik 2018-ban adományukkal 

támogatták egyházközségünket, ill. adójuk 1-1 %-át felajánlották egyházunknak és 

alapítványainknak. 
 
 

Ha hozzátartozója, ismerőse vagy barátja kórházba kerül, kórházlelkészünk, Melich Mihály 
elérhető a 06-20/824-2306 telefonszámon, vagy a misi.melich@gmail.com email címen. 

 
 

 
 

 
A Nyíregyházi Evangélikus Lelkészi Hivatal 

címe: Luther tér 14.  
Hivatalos órák (átmenetileg Eötvös u. 2.): 

munkanapokon 9-17 óráig. 
Tel: +36-20/368-9935 

Gyülekezetünk bankszámla száma: 
 CIB 11100702-19861274-36000001 
Figyelmébe ajánljuk gyülekezetünk 
honlapját: nyiregyhaza.lutheran.hu 

Köszönjük a Hírmondóra szánt adományokat! 
A Hírmondó legközelebbi számának tervezett megjelenési időpontja: 2019. augusztus 16. 

Lapzárta: 2019. augusztus 12. 
 

Szerkesztőbizottság: 
Adámi László, 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 900 példányban. 


