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KIÉ VAGYOK? 
 

Mennyit ér egy cipő? Attól függ, hogy milyen. Ha márkás, ak-
kor többet, mondjuk 20 ezer forintot. De nemcsak az számít, 
hogy márkás-e, hanem az is, hogy kié volt előtte. Ugyanolyan 
márkájú cipő nem mindegy, hogy az enyém volt, vagy a világ 
egyik legjobb focistájáé, pl. Lionel Messi-é. Mert ha az övé volt, 
akkor biztos vagyok benne, hogy valakinek akár 20 millió forintot 
is érhet… 

Mennyit érek? Mennyit ér az életem? Ugyanaz a kérdésre a 
válasz, mint az előbb. Attól függ, hogy kié vagyok? Pál azt mond-
ja, hogy áron vétettetek meg. Magas áron. Isten „vett meg” minket, ő fizette ki a váltságdíjat 
helyettünk. A bűneinkért. Mindenkiért. A legmagasabb árat fizette értünk: egyszülött Fiát, Jé-
zus Krisztust. Értékes, drága vagy neki! A kérdés az, hogy Te kihez tartozol valójában? Ki az 
Urad, kinek vagy a szolgája? Az Isten által elhívott embernek új gazdája lesz, Jézus Krisztus. Ezt 
kell szem előtt tartanunk, hogy ne legyünk embereknek rabszolgái. 

Kinek vagy a szolgája? Luther Márton „A keresztény ember szabadságáról” című iratában a 
következőket írja: „A keresztény ember mindenkitől szabad (a hit által) – ugyanakkor a keresz-
tény ember mindenkinek szolgája – (a szeretet által)”. A szabadság és szolgaság feszültségét 
jól oldja fel ez a gondolat. Kettősség, mégis jól kiegészítik egymást. A Jézusban való hit által az 
ember bűnhöz való megkötözöttségei megszűnnek, ezáltal szabaddá válik. Ugyanakkor a ben-
ne való hit kimunkálja a másik ember iránti krisztusi szeretetet, aminek következményeként 
már a másik hasznát, javát is figyelembe fogja venni. 

Ma is létezik rabszolgaság: a 21. századi rabszolgaság. Jóllehet, úgy érezzük (vagy ténylege-
sen tapasztaljuk), hogy mások uralkodnak rajtunk, méltatlan helyzetbe kerülünk, lehetősége-
ink korlátozottak, meg vagyunk kötve. Embereknek vagyunk kiszolgáltatva, és nem tudunk a 
helyzetből szabadulni. Jézus ekkor is szól hozzánk „Egy szolga sem szolgálhat két úrnak” (Lk 
16,13). Ha Jézus Krisztus az uram, akkor lehetek bármilyen kiszolgáltatott helyzetben, egy ne-
mesebb értékrendet fogok képviselni, mint a világ, és már nem a környezetem, hanem az Élő 
Ige fogja formálni, vezetni az életemet. Istent szolgálhatom bármilyen közegben, ahol lehetnek 
ugyan megkötések, de a lelki életemet nem befolyásolhatják akkor, ha Jézushoz tartozom. 
Mert nem embereket kell szolgálnunk, hanem Istent. Istent, aki nagy árat fizetett értünk. Hoz-
zá tartozhatunk. Ekkor már nem az emberi gondolkodás, manipuláció fog uralkodni rajtunk, 
hanem a jézusi szeretet, ami örökké megmarad. 

Horváth-Hegyi Ádám 
lelkész 

 

„Áron vétettetek meg: ne legyetek emberek rabszolgái!”
                 (1Kor 7,23) 
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TÁJÉKOZTATÓ PRESBITERI ÜLÉSRŐL 

 
A Presbitérium ülésére január 29-én került sor, amelyen az alábbi napirendi pontokat tárgyal-
ták meg: 

 
 A presbitérium tájékoztatást hallgatott meg a folyamatban lévő beruházásokról. 
 Elfogadta az egyházközség III., IV. és V. körzetének 2019. évi életéről és a lelkészek szol-

gálatáról szóló beszámolókat. 
 Elfogadta az egyházközség III., IV. és V. körzetének munkaprogramját a 2020. évre.  

 

Dr. Kovács László Attila               Veczánné Repka Jolán 
igazgatólelkész            egyházközségi felügyelő 

 
TÁJÉKOZTATÓ A III. KÖRZET RÉSZKÖZGYŰLÉSÉRŐL 

 
Borbányán tartottuk meg 2019. december 15-én III. körzeti részközgyűlésünket, melynek 

tárgya az időközi presbiter- és képviselő-testületi tag választás volt. Presbiternek Mikó Sán-
dorné testvérünket választottuk meg (Nagykállóból), képviselő-testületi tagnak pedig (ifj.) Ná-
dasi Zoltánt (Nyíregyháza-Örökösföldről). Urunk kegyelme és áldása erősítse meg őket is szol-
gálatukban! 

Adámi László 
körzeti lelkész 

 
Elkezdődött a Nagytemplom belső felújítása 

 

Nagy örömünkre szolgál, hogy 2020. január havában végre elkezdődött a Nagytemplom bel-
sejének felújítása. Ezzel a beruházással sor kerül 7 db. ablak cseréjére a felső szinten (a többi 
ablak cseréje már korábban megtörtént); a templombelső falfelületei, valamint az oltár, szó-
szék, orgonaszekrény és szélfogók díszítőfestésének restaurálására; a karzaton végigfutó díszí-
tőrácsok és az oltár térdeplőjénél lévő rekesztőrács restaurálására; a padok javítására és újra-
festésére, a padok fűtésének kiegészítésére a lábtartóknál; a nyílászárók kőkereteinek restau-
rálására és az elektromos hálózat cseréjére. A beruházást a Magyarországi Evangélikus Egyház 
a Magyar Kormánytól e célra kapott támogatásból finanszírozza. 

Egyelőre úgy tűnik, hogy a munkálatok ideje alatt is meg tudjuk majd tartani istentisztelete-
inket a templomban. Nyilván lesznek olyan időszakok is, előre láthatólag csak ősszel, amikor 
néhány hétig kiszorulunk a templomból a gyülekezeti házba. Idejében fogunk gondoskodni ar-
ról, hogy igei alkalmainkat zavartalanul megtarthassuk. 

Istennek legyen hála azért, hogy templomunk megszépülhet. Reméljük, hogy ez a beruházás 
gyülekezetünk lelki megújulását is szolgálni fogja. 

Dr. Kovács László Attila 
igazgatólelkész 
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„Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam,” 
(2Tim 4,7) 

Dr. ENDREFFY ILDIKÓ 
(1943-2020) 

 

Talán szüleink, családjaink korábbi szoros kapcsolatának kö-
szönhettem, hogy Ildikó fiatal korától megkülönböztetett bizal-
mával tüntetett ki. A gyakori személyes baráti beszélgetések mel-
lett, az evangélikus egyházat, valamint a várost érintő kérdések 
adták a nagyobb eszmefuttatásokra, vitákra sarkalló találkozási 
pontokat. Ezen alkalmak során ismerhettem meg igazán meglátá-
sainak, döntéseinek hátterét, vívódásait, határtalan szerénységé-
nek forrását. A keresztény konzervatív és a haladó liberális meg-
látás együtt voltak jelen, életének szinte minden döntésében. 
Nagy munkabírással „szürke eminenciásként” tanult, dolgozott 
egész életében. Szerénysége mély, sokrétű tudáson alapult, lévén 
szó emberről, társadalomról, biokémiáról vagy teológiáról. 

Dr. Endreffy Ildikó 1943. november 8-án született ikertestvéré-
vel, Emőkével együtt Újvidéken, Endreffy Zoltán evangélikus lelkész és Lukács Mária gyerme-
keként. 

A nehéz történelmi időszakot átvészelve a család Magyarországra menekült, ahol rövid 
csömöri tartózkodás után Nyíregyházára költözött. Ildikó hat testvérével (Emőke, Zsolt, Attila, 
Tamás, Helga és Zoltán) együtt itt növekedett fel, itt végezte el általános és középiskolai ta-
nulmányait. A Zrínyi gimnáziumi kitűnő érettségije után országos versenyen elért eredménye 
alapján felvételi nélkül vették fel a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemre, ahol ve-
gyészként szerzett diplomát.1980-tól a nyíregyházi Józsa András kórház Gyermekosztályán 
dolgozott, a laboratórium szakmai munkáját irányította. Orvos-biológusként kutatási területén 
a szerzett anyagcsere betegségek biokémiájában kimagasló eredményei voltak. 

Folyamatos kapcsolatot tartott autista gyermekek szüleivel, hazai és külföldi kutatókkal, tag-
ja volt az Amerikai Autista Társaságnak. Kandidátusi disszertációját a szénhidrát betegségek 
témában védte meg a Tudományos Akadémia tagjaként. 

1994-ben megkapta a Magyar Köztársaság kiskeresztjét, majd a Szabolcs Szatmár-Bereg 
Megyei Önkormányzat Ezüst Érdemérmét. A rendszerváltás után négy éven keresztül Nyíregy-
háza alpolgármestereként munkálkodott városáért. 

A Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség tagjaként fontos, meghatározó funkciókat töltött 
be a gyülekezetben: összgyülekezeti-, majd körzeti felügyelő, 2019-ig a kibővített elnökség és a 
presbitérium aktív tagja volt. Szerepet vállalt az evangélikus iskolák újraindításában, majd más-
fél évtizeden keresztül volt az általános iskolánk igazgató tanácsának elnöke. 

Az intelligenciája, tudása, nyitottsága, természetes szerénysége nem volt véletlen, hiszen az 
evangélikus egyházon belül és kívül is jól ismert Endreffy család évszázadokat átfogó öröksé-
geként kapta meg az ehhez szükséges talentumokat, melyek az Istenbe vetett mély hite által 
termést hozva szolgálhatták a beteg gyermekek gyógyítását, városunk és a gyülekezet épülé-
sét, iskoláink jó rend szerinti működését. A feladatok, akár társadalmi-, akár kutató-szakmai-, 
akár egyházi területről érkeztek is, mindig megtalálták őt. 



4 Hírmondó 2020. február 
  

Bármikor bizalommal fordulhattam hozzá, véleménye, tanácsa, biztos mérceként, iránymu-
tató etalonként szolgáltak döntéseimhez. Különleges emberi-, baráti-, testvéri kapcsolat volt 
közöttünk, talán ezért adatott meg számomra, hogy földi életének utolsó napján még elbú-
csúzhattam tőle. 

Élete, búcsúzó tekintete, most és ezentúl mindig Reményik Sándor „Akarom” című versét 
juttatja majd eszembe: 

„ Akarom: fontos ne legyek magamnak. 
A végtelen falban legyek egy tégla, 

Lépcső min felhalad valaki más, 
Ekevas, mely mélyen a földbe ás, 

Ám a kalász nem az ő érdeme. ….” 
Sallai Gábor 

 

Évkezdő igehirdetés sorozat a Gyülekezeti Házban 
 

,Az új esztendő január 1-én évkezdő igehirdetés sorozattal indult a Luther téri Gyülekezeti 
Házban, a négy parókus lelkészünk szolgálatával. Újév napján Sztankó Gyöngyi lelkésznő a 
Krisztus-himnusz (Fil 2,5-11) alapján szolgált, míg a többi alkalmon az Útmutató aznapra kiírt 
ó-, illetve újszövetségi igéje volt az igehirdetés alapigéje. Zsarnai Krisztián esperes Józsué 
Könyve 24. fejezetének1-2a, valamint 13-24 közötti igeszakaszairól prédikált, a következő nap 
estéjén Adámi László lelkész Mózes 2. Könyvének 2. fejezetéből, az 1-től 10-ig terjedő igesza-
kasz alapján végezte a szolgálatát. Az évkezdő sorozat befejező alkalmán, szombaton úrvacso-
rás istentisztelet keretében Dr. Kovács László Attila igazgatólelkész Márk Evangéliumából az 1. 
fejezet 14-20-ig terjedő igeszakaszból hirdette az igét. 

Talán a rossz időjárás, vagy a 18.00 órai kezdési időpont miatt a sorozatot mérsékelt érdek-
lődés kísérte, a résztvevők létszáma 30-50 fő között változott, a szombati záró istentiszteleten 
28-an éltek az Úrvacsora vételének lehetőségével. Bizonyára az iskolai szünet utolsó napjai is 
közrejátszhattak abban, hogy oktatási intézményeink diákjai sem vettek részt az alkalmakon 
hasonlóan szervezett formában, mint ahogyan az decemberben az adventi sorozat alkalmával 
történt. 

Adja az ÚR, hogy egy év múlva gyülekezeti tagjaink, intézményeink dolgozói és diákjai meg-
töltsék a több évtizedes vágyakozás/várakozás után végre gyönyörűen felújított, berendezett 
és korszerű felszerelésekkel ellátott szép, új gyülekezeti termünket! 

Szegedi Sándor, másodfelügyelő 
 

Hazafelé az úton Jézussal - Aliansz imanyolcad Nyíregyházán 
 

Az elmúlt évek gyakorlata szerint, 2020. első teljes hetében is megtartották a nyíregyházi 
protestáns felekezetek közös imanyolcadát, váltakozó helyszíneken. Isten vándorló népe a 
keskeny úton jár, de nincs magára hagyatva, mert velük vándorol útjukon Jézus és elviszi, else-
gíti őket a célhoz. Az idei igehirdetési alapigék arról tudósítottak, hogy honnan – hová visz ez a 
zarándokút? A nyitó istentiszteleten a Szentírás egyik legismertebb példázata alapján a tékozló 
fiú útja tárult a hallgatóság elé: A disznóóltól az atyai házig. 

Adámi László evangélikus lelkipásztor gondolatait csak címszavakban foglaljuk össze, mert 
ez az imanyolcad minden igehirdetésével együtt elérhető a tudósító honlapján, így érdeklődő 
Olvasóink nyomon követhetik e földi vándorpálya szakaszait; úton hazafelé… 
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Igehirdetésében elmondta, két elveszett fiúról szól Jézus ebben a példázatban, de Isten azt 
akarja, hogy visszataláljunk hozzá! Ő az örökkévalóságot az ember szívébe helyezte; olvassuk a 
Prédikátor könyvében. Jézusért van a mennyei Atya visszaváró kegyelme. Ám a szoros kapun 
be kell lépni s a bűnvallást ki kell mondani: vétkeztem… nem vagyok méltó… S hitünk megval-
lása után, a mi díszruhánk lesz Krisztus igazsága, s a mennyben van polgárjogunk. De ő máso-
kat is hazavár még, és ebben pedig fel akar használni minket is! Adjuk tovább a megtapasztalt 
örömhírt: örök szeretettel szeret az Isten még engem is! 

Az istentiszteletről hazainduló hívek szívében még sokáig zengett a főének refrénje: „Vár 
Atyád szerelme, vár rád vigasza, /Jöjj a messze tájról, ó, jöjj haza!”. 

A további esték fő témái ezek voltak: Börtönből a mennybe, A szakadék széléről a pásztor 
karjaiba, Gazdagságból boldogságba, Vízért ment és megtalálta a kiapadhatatlan forrást, A 
meneküléstől a hazatérésig, Tanítás az ökrökről meg a szamarakról, és a záró istentiszteleten: 
A hazaérkezés. 

Az igehirdetések innen érhetők el: garainyh.hu/cikk/mynews.inc.php?a=a&mnid=991 
Garai András 

 

Ökumenikus imahét Nyíregyházán 
 

Mint már több évtizede, ebben az esztendőben is a megyeszékhely legnagyobb templomá-
ban kezdődött el az idei Ökumenikus imahét. A hat keresztény/keresztyén felekezet (római és 
görög katolikus, református, baptista, metodista és evangélikus) Krisztus-hívői nagy számban 
töltötték meg a nyitó istentiszteleten az evangélikus nagytemplomot. A résztvevők ez évben is 
kézhez kapták az imahét énekfüzetét, amely a közös énekkincs 27 gyöngyszemét tartalmazza. 
„Bár szétszakadva él az egyház, Jézusban mégis egy lehet.” 

Reménység az élet viharában – január 22-én, az ökumenikus imahét harmadik napjának bá-
torító üzenetét Gáncs Péter hozta el Nyíregyházára. Ez alkalommal az igehirdetői szolgálatot az 
evangélikus egyházközség biztosította a római katolikus társszékesegyházban, a Krisztus-hívők 
egységért megtartott esti istentiszteleten. A liturgus Molnár Zoltán görögkatolikus paróchus 
volt, az alkalmon a római katolikus templom énekkara szolgált. 

Gáncs Péter nyugalmazott püspöknek az ApCsel 27,22-34 alapján a zsúfolásig megtelt temp-
lomban elhangzott igehirdetése elérhető a tudósító honlapján, így csak néhány, tovább gondo-
lásra érdemes gondolatát idézem fel. Miért van a vihar? Jónás felismerte: énmiattam! Az 
aranyevangélium hirdeti: aki hisz Jézusban, az nem veszhet el! A vihar sokszor azért kell, hogy 
megtisztuljon az életünk. Nekünk nem az eszközeinkben kell bízni, hiszen a hajó is elveszhet... 

Urunk azonban még a hajunk szálait is számon tartja, csak ő tud megmenteni bennünket, 
hiszen Ő a Megtartó! De vajon mi folyamatos, online kapcsolatban vagyunk-e a mi Urunkkal? 
Ő az igehirdetés előtt felolvasott evangéliumban (lásd: Mt 11,28-30) is magához hív: Jöjjetek 
énhozzám mindnyájan! Jézus főpapi imájában kétezer éve, reménységgel könyörög a benne 
hívők egységéért. De ő nemcsak hív, hanem küld is: tovább adni ezt az élő reménységet, hogy 
az ő szeretetéről tanúskodjunk ebben a világban! 

Az ökumenikus imahét valamennyi igehirdetése meghallgatható a garainyh.hu című honla-
pom „Hangzó Örömhírtár”-ában, míg a helyszínen készített képek az ebben az évben a házi-
gazda tisztét is betöltő evangélikus gyülekezet honlapján, (nyiregyhaza.lutheran.hu) nézhetők 
meg. 

G. A. 
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GYERMEK KARÁCSONYOK 
 

Gyermekek karácsonyi ünnepsége az Evangélikus Általános Iskolában 
A Nyíregyházi 

evangélikus Nagy-
templomi Gyülekezet 
gyermekkarácsonyi 
alkalmán ünnepeltek 
együtt kicsinyek és 
nagyok. A zsúfolásig 
megtelt Díszteremben 

a nagyszámban jelenlévő szülők, hozzátartozók áhítatos csendben, időnként a gyermekük sze-
replésétől kissé meghatottan vettek részt, hallgatták, nézték végig a gyermekek igen színvona-
las műsorát. 

A gyülekezet óvodásai közül a Szivárványcsoport gyermekeinek ajkáról hangzott ének és 
vers formájában a Krisztusról szóló bizonyságtétel. Az Evangélikus Általános Iskola gyermekei 
és a vasárnapi gyermekórás gyermekek Siklós József: A betlehemi fogadós c. jelenetét adták 
elő, üzenve minden jelenlévőnek: "Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid vá-
rosában." ( Lk 2,11). A karácsonyi ünnepséget gazdag szeretetvendégség zárta. 

 

Zsarnainé Urbán Nóra, iskolalelkész 
 

Gyermekek és fiatalok karácsonyi ünnepsége Mandabokorban 
December 21-én 
15.00 órai kezdettel 
megtartottuk a 
Mandabokori Gyü-
lekezetben is a 
gyermekkarácsonyi 
ünnepséget, ahol 
ebben az évben is 
közel 80 gyermek 
és fiatal szolgált kü-
lönböző színdara-
bokban, műsorokban. 

Az előadások „telt ház” előtt zajlottak, néhányan már csak állóhelyet kaptak a sok hozzátar-
tozó és a népes gyülekezet miatt. A legkisebbektől a legnagyobbakig számos értékes műsor-
számot láthattak a jelenlévők, a versektől az éneklésen, hangszeres előadáson keresztül egé-
szen a színpadi jelenetig, és végül az ifjúság tagjainak fényszínházi előadásáig! 

Hálásak lehettünk a sok gyermekért, fiatalért, akik ennyire szeretik a gyülekezetet és ilyen 
örömmel szolgálnak köztünk! 

Zsarnai Krisztián, esperes 
 

Gyermekek karácsonyi ünnepségei a III. körzetben 
 

Vargabokorban Adámi Márta és Kertészné Iványi Ágnes szolgálatával tartottuk meg a gyer-
mekek karácsonyi „Örömhír-klubját” december 21-én délután, 11 - inkább már tinédzser korú 
- gyermek részvételével. 
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December 22-én, Ádvent 4. vasárnapján, a borbányai templomban a délelőtti istentisztele-
ten mintegy 60-an voltunk együtt! Több hit-
tanos gyermek szolgált versmondással és 
énekkel (Adámi Márta vezetésével), és az 
egész gyülekezetnek, kicsiknek és nagyoknak 
Kertészné Iványi Ágnes VISZ munkatárs test-
vérünk tartott karácsonyi bibliai tanítást: „A 
három ajándék” címmel, Lk 2,11 alapján. 

Gyülekezeti tagjaink adakozásából egyéb-
ként ez alkalommal is 60 db karácsonyi cso-
magot készíthettünk, és osztottunk szét a 
gyermekeknek körzetünkben az ünnepek so-
rán.        Adámi László 

lelkész 
Gyermekkarácsony Rozsrétszőlőben 

 

Ádventkor több izgalmas gyermek program volt a rozsréti gyülekezeti házban. December 6-
án, Mikuláskor a középpontban az ajándékozó Jézus állt, a gyermekek barátjaként. Ezen a dél-
utánon - gyermekek és fiatalok - szép nagy csomagokat kaptunk. Mintegy 70 gyermek része-
sült evangéliumi és édesség ajándékban. 

A karácsony előtti héten, az ádventi estéken szolgáltak: az evangélikus óvodások, a Kossuth 
gimnazisták, és a Luther kollégisták is. Különleges karácsonyi meglepetést jelentett a Kaláka 
együttes koncertje az imaházban, valamint a Nagytemplomban is. Karácsony első ünnepén, az 
istentiszteleten gyermekek és a Jávori család szolgált versekkel és énekekkel, Jézus születésé-
nek boldogságát hírül adva. Köszönet a ,,jókedvű” adakozóknak, szolgálóknak, hogy létrejöhet-
tek ezek a programok! 

Az ünnepi alkalmakat és a Kaláka Együttes koncertjét Sztankó Gyöngyi körzeti lelkésznő 
szervezte és bonyolította le, csakúgy, mint az ajándékozók felkutatását, az ajándékok egybe-
gyűjtését és szétosztását is. 

Jávori Teofil (17) 
a Nagytemplomi ifjúsági kör tagja 

 

Lelki alkalmak a Túróczy Zoltán Evangélikus Általános Iskolában 
 

Iskolánkban a heti áhítatokon és az ünnepi istentiszteleteken kívül a tervezett módon meg-
valósultak a diák és pedagógus csendesnapok is. 

A reformáció hónapjában a diák csendesnapon a Tóalmásról érkezett Élet Szava Bibliaiskola 
diákjai és munkatársai Kádár László vezetésével szolgáltak iskolánk diákjai között. A napot az 
Emmaus zenekar nyitotta meg keresztény zenével és bizonyságtétellel, az Igei útravalót pedig 
Kádár László osztotta meg velünk, az elveszett bárány története alapján. Ezt követően csoport 
bontásokban, forgószínpadszerűen vettek részt a tanulók bábelőadáson a gyülekezeti terem-
ben, keresztény koncerten a díszteremben, játékos foglalkozáson a tornateremben, és volt 
csoportbeszélgetés is a nagyobbaknak az osztálytermekben. Az egész nap gazdag tartalmával 
megtöltve ébresztgetett mindannyiunkat: Isten szereti az embert és a Vele való közösségre hív 
bennünket! 
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December elején a pedagógus és dolgozói csendesnapon Balczó András olimpiai bajnok, 
gyülekezetünk egykori lelkészének, Balczó Andrásnak a fia tett bizonyságot iskolánk dolgozói 
között. Meghatódva kezdte bizonyságtételét, hiszen a szépen felújított gyülekezeti termen vé-
gigtekintve az emlékek sora ébredt fel benne. Hogyan is nézett ki ez a terem akkor, amikor Ő 
fiatal volt? „Itt volt egy fal, és mi ott laktunk a sarokszobában. Édesapám ott hunyt el, ott érte 
a szívinfarktus!”- mondta és mutatott hátra, a terem végébe. Innen indult, járt a mi szeretett 
iskolánkba, gyülekezetünkbe, és sok év elteltével Isten szeretetéről tett közöttünk bizonyságot 
oldalán Császár Mónikával, feleségével, akivel 12 gyermeket neveltek fel. Életútjukon keresztül 
tanított bennünket Isten. Mire is? Arra, hogy Isten az, aki az akarást munkálja az emberben. 
Arra, hogy van pillanat az ember életében, amikor a saját erejéből való erőlködést elengedi és 
átéli, hogy akkor erős igazán, amikor gyenge, mert vele van az Úr. Arra, hogy az emberé lehet 
így az Isten békessége. Arra, hogy a Lélek vezeti az övéit, és arra is, hogy nem kell félni a gyer-
mekneveléstől. A napot az áhítatok kerete adta az Útmutató alapján, melyet Dr. Kovács László 
igazgató lelkész és Bozorády Zoltán nyugalmazott esperes tartottak. 

Karácsony közeledtével immáron többedik éve, hogy gyülekezeti tagjaink a Dorcas Reformá-
tus Szeretetszolgálattól kapott üres kék vödröket megtöltik tartós élelmiszerrel, és megaján-
dékoznak ezekkel másokat! Az elmúlt évben az iskolánkban tanuló, nehezebb körülmények 
között élő családokat szerettük volna támogatni, és megörvendeztetni. Az osztályfőnökök se-
gítségével választottunk ki osztályonként egy-egy családot. 

Így osztottunk szét az ünnep közeledtével 17 család között a teli vödröket és bízunk abban, 
hogy ezen keresztül is tudtuk éreztetni a gyülekezet szeretetét, és a kapcsolat, mely iskolánk 
és gyülekezetünk között fennáll, egyre csak erősödik és épül. 

Zsarnainé Urbán Nóra, iskolalelkész 
 

Levelezős verseny a Kossuthban 
 

21. alkalommal rendezték meg a gimnáziumban a megyei általános iskolásoknak szóló leve-
lezős versenyt. A két írásbeli forduló után január 27-én került sor a döntőre, amelyen 280 he-
tedik és nyolcadik osztályos tanuló 9 tantárgyból mérte össze a tudását. 

A 20 éves múltra visszatekintő rangos versengésnek köszönhetően a megye sok tehetséges 
diákja választja a gimnáziumot a továbbtanulása során. A töretlen érdeklődés az általános is-
kolák részéről a teljes Kossuthos tanári kart megmozgatja. A sikeres verseny mögött a tanári 
kar elhivatott munkája áll. Gratulálunk a győzteseknek! 

Kecskemétiné Szilvási Zsuzsanna 
 

Hírek az általános iskolából 
 

Tanulóink az évet Kaláka koncerttel zárták a Nagytemplomban, minden jelenlévő nagy örö-
mére. 

Túl vagyunk a félévi értékelő munkán, eseményekben és eredményekben gazdag félév áll 
mögöttünk. Készülünk a 8. osztályosok középiskolai beiskolázására. Nyolcadik évfolyamos di-
ákjaink szép számmal vettek részt a Kossuth Gimnázium által szervezett nyílt napon. 

Elérkezett iskolánk a beiskolázási program utolsó szakaszához, mely a leendő elsőosztályo-
sok játékos képességfejlesztő foglalkozásait takarja. Február 12-től szerdánként 4 alkalommal 
szeretettel várjuk a foglalkozásra az érdeklődőket. 

A program részleteiről intézményünk honlapján tájékozódhatnak: evangelikusisk.hu 
Urbán Miklósné, hittanárnő 
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BIZONYSÁGTÉTEL 
 

1942. október 1-én születtem Büdszentmihályon (mai ne-
vén Tiszavasváriban) édesanyám első házasságából, görög ka-
tolikus, de a hitüket nem gyakorló családban. 8 éves voltam, 
amikor édesapám meghalt, két mostohaapám révén hatan 
voltunk féltestvérek. Engem nagyobbrészt az anyai nagyszüle-
im neveltek. A második mostohaapám durva beszédű, velem 
szemben szeretetlen, agresszív ember volt, akitől csak a ká-
romkodást tanulhattam. A 8. általános befejezése után fel-
szöktem Pestre ipari tanulónak, és kőműves szakmunkásként 
végeztem 1959-ben. 

Először Pesten, aztán az ajkai Timföldgyárban dolgoztam, 
majd 1961-ben - szülői nyomásra - hazajöttem Nyíregyházára, 

a Kertvárosba, ahol most is élek. Első feleségemet súlyos betegségben korán elveszítettem, tő-
le született első lányom, Erika. A második házasságom csak pár hónapig tartott, utána ismét 
megnősültem. Harmadik feleségem, akivel már 40 éves házasok vagyunk, az előző házasságá-
ból egy fiút hozott a családunkba, a közös házasságunkból pedig egy lányunk született, Csilla. 
Nyíregyházán a Vasipari Vállalatnál, később a START Vállalatnál dolgoztam, karbantartóként. A 
főállásom mellett munkaidő után és hétvégenként a kőműves szakmámban dolgoztam. 

Én bűnös ember, 72 évig a Sátán gyermeke voltam, Istentől távol éltem. A hit nélküli élete-
met még a szegény családom is megsínylette, főleg a feleségem, Julika, akinek hálával tarto-
zom, aki szeretettel nevelte három gyerekünket egy testvérként, és mindeddig kitartott mel-
lettem. Én mindig megfutamodtam a gondok elől, és sajnos a pohárhoz menekültem, gondol-
ván, hogy az segít rajtam, de az ivás csak még jobban romba döntött. Ezt az életmódot nagyon 
sok rossz követte, mind Istennek nem tetsző dolgokat csináltam. Feleségem, hívő evangélikus 
család gyermekeként nagyon sokat imádkozott, hogy idáig eljussak, hogy együtt tudjunk imád-
kozni. 

2014 nyarán a feleségem és a lánykori barátnői (Julika, Marika) révén az ÚR Mandára szólí-
tott (Saját felajánlásként, mint kőműves mester vett részt az Imaház kerítésének megépítésé-
ben. - a szerk.), ahol egy hitben járó kis közösségbe kerültem, főleg az ottani áldott lelkész ál-
tal. A munka végeztével, Hibján Jancsi és a lelkészünk bíztatására eljutottam Biatorbágyra, de 
még nem voltam nyitott az ÚR hívó szavára. Annyit azonban elértem, hogy hazajöttemkor már 
bocsánatot tudtam kérni - 40 év után - a feleségemtől. 

Nagy vívódás után 2016-ban újra Biatorbágyra kerültem, ekkor az ÚR megfogta a kezem, és 
azóta igyekszem - kisebb-nagyobb botlásokkal - mindent az Úr Jézus elé vinni. Azóta tudom, 
hogy Jézus Krisztus a Megváltóm, aki értem is vállalta a kereszthalált! Vannak még kisebb-
nagyobb időszakok, botlások, de mindent az ÚR elé viszek, hogy az Ő segítségét kérjem, és az 
Ő akarata szerint cselekedjek és éljek. 

Szeretnék köszönetet mondani János bácsinak (Győri János Sámuel nyugalmazott evangéli-
kus lelkész - a szerk.), hogy ilyen áldott kis lelkészt küldött ide hozzánk a nevelő fiaként. Ha ő 
nincs, akkor még egy öregedő báránnyal mindig kevesebb lenne az ÚR nyájában. 

Bizonyságtételemet szeretném a megtérési Igémmel befejezni, amit 2016-ban kaptam Bia-
torbágyon: „Mert az Emberfia azért jött, hogy megkeresse, és megtartsa az elveszettet.” (Lk 
19,10)              Oláh István (77) 
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GYERMEKOLDAL 
 

A Teremtő dicsérete VIII. – Miért 7 nap a hét? 
 

Vicces lenne, ha azt mondanánk, a hét 8. napja. Komolyra fordítva a szót: van-e magyarázat 
arra, hogy a hetünk, mint egység pontosan 7 napból áll? Életünk napjai egymást követően 
telnek, és akár megszakítatlan sorozatnak is tekinthetnénk őket, hiszen mi különbözteti meg 
egyik napot a másiktól? A Nap ugyanúgy felkel reggel, és lenyugszik este minden nap. Mi még-
is különbséget teszünk a napok között. Miért? 

A történelem során a naptárakat többször is módosították, voltak holdnaptárak, a Nap 
mozgását figyelembe vevő naptárak, különböző hosszúságú hónapok, sőt ezek népenként el-
tértek egymástől. Sokszor pontosították, vagy átszámolták ezeket. De a hét, mint egység na-
gyon szilárdan tartotta magát az emberiség egész történelmében nemzettől függetlenül! 
Persze voltak próbálkozások arra, hogy 7 naptól eltérő hosszúságú egységet fogjanak össze. 
Pl.: a Római Birodalom idején 8 napot próbáltak egységbe fogni, vagy a francia forradalom 
után 10-et. Ezek mind megbuktak. Talán arra gondolsz, hogy azért, mert 7-nél több nappal 
próbálkoztak. Nos, a volt Szovjetunió kísérletezett azzal, hogy 5 napos hetet vezetett be, majd 
6 napos hétre váltott. Ezek egyike sem működött, így visszatértek a normál 7 napos hétre. A 7-
nél kevesebb időszak sem vált be! Az idő 7 napból álló felosztása semmilyen természeti je-
lenséggel sem áll összefüggésben, mégis már a legrégibb népeknél megtaláljuk, ráadásul egy-
séges 7 napos ismétlődésével, amely még az „istentelen” hatalmak önkényének is ellenállt a 
történelem során! Akkor honnan ered ez a 7 napos beosztásunk? 

A 7 napos időbeosztás és a heti pihenőnap létrejöttének idejéről, alkalmáról, a bibliai te-
remtéstörténet tudósít bennünket hitelesen. Isten 6 nap alatt befejezte teremtő munkáját, a 
7. napon pedig megpihent. Isten megáldotta és megszentelte a hetedik napot, mert azon pi-
hent meg. Amikor Isten megpihent, ez nem azt jelenti, hogy Isten belefáradt a teremtésbe. Is-
tennek nincs szüksége alvásra vagy pihenésre! A Biblia azt mondja nekünk, hogy Isten nem al-
szik: „Segítségem az Úrtól jön, aki az eget és a földet alkotta… Bizony nem szunnyad, nem al-
szik az, aki védelmezi Izráelt!” (Zsolt 121,3-4)  

Az első hétbeosztásról tehát a teremtéstör-
ténetben olvashatunk, és maga Isten hozta lét-
re azzal, hogy 6 napon át teremtett, a 7. napot 
pedig pihenőnapnak adta. A teremtéstörté-
netben tehát nemcsak azt látjuk, hogy Isten 
létrehozott egy 7 napból álló időszakot, hanem 
azt is, hogy Isten rendelt időt adott a munká-
nak, és a pihenésnek is! Tehát ezért van, hogy 
egy hét 7 nap hosszú, nem pedig 6 vagy 8. 

Azt mondja a Biblia: ami megismerhető Is-
tenből, azt Isten nyilvánvalóvá tette számunk-
ra. Mégpedig az Ő láthatatlan valóját, azaz 
örök hatalmát és istenségét meglátjuk alkotá-
sainak értelmes vizsgálata révén a világ terem-
tésétől fogva. 

Hajagos-Tóth Katalin 
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ANYAKÖNYVI HÍREK 
 

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

Gyermekek: Torkos Emma Léna, G. Nagy Dóra, Turi Tamara, Bellus Belián, Nagy 
Léna, Steványik Bíborka Szófia, Somogyi Sebestyén, Veczán Eliza Anna. 
 

Felnőttek: Oláh Ferenc (keresztelés), Nagy Zoltánné Tóth Lili (keresztelés és 
konfirmálás). 
 

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

Nagy Zoltán és Tóth Lili, Bagaméry Gábor és Linczer Tamara. 
 
 
 
 

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

Szász Jánosné Benke Mária (87), Palicz Istvánné Hibján Zsuzsanna (83), Pásztor 
György (52), Szabó Györgyné Fábri Julianna (85), Dobos Józsefné Lóczi Erzsébet (80), 
Hodován Pálné Pintér Mária (71), Téglási István (84), dr. Poroszlai Józsefné Bartha 
Ilona (88), Bartha Istvánné Asztalos Ilona (77), Mezősi Sándorné Koczka Ilona (83), 
dr. Belohorszky Ferencné  Martinovszky Jolán (98), Nagy Imre (72), Ferkó József (66), 
Gincsai József (48), Kazár Pálné Bartha Anna (94), Bodán Károlyné Járó Julianna (89), 
dr. Endreffy Ildikó (76), Bacsinszki János (86), Bakó Márta (74), Nádassy Jánosné 
Bartha Ilona (89), Tarcsi Károlyné Csernák Julianna (87), Sztoklász Mihályné Szabó 
Zsuzsanna (90). 

 Összeállította: Horváth Csabáné 
 

Március havi előzetes 
 

 Március 2-6 között 17:00 órától böjti evangelizációs sorozatra kerül sor a gyülekezeti te-
remben Ittzés István szolgálatával. Most jelent meg Ittzés István: „Ha nem moslak meg, semmi 
közöd sincs hozzám” c. könyve, ami az alkalmak után 500 forintos áron megvásárolható! 
 Március 6-8-ig Családi csendeshétvége lesz Bodrogkeresztúron hittanosok, konfirman-

dusok, ifisek és családtagjaik számára. Érdeklődni lehet Sztankó Gyöngyi lelkésznél: +36-
20/824-5429. 
 Március 29-én, vasárnap, 15:00 órától a felújított érpataki templom szentelését tartjuk. 
 

Április havi előzetes 
 

 Április 5-én a NYIFI, a rozsréti hittanosok és a vasárnapi gyermek-bibliaórások virágva-
sárnapi szolgálata lesz az evangélikus általános iskola dísztermében. 
 Április 5-én gyülekezeti asztalközösség lesz Mandabokorban. Érdeklődni lehet Veczánné 

Debrószki Editnél vagy Makszimné Nagy Tímeánál. 
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 Április 6-8 között 18:00 órától nagyheti igehirdetési-sorozatot tartunk a gyülekezeti te-
remben, ami április 9-én, Nagycsütörtökön a Nagytemplomban folytatódik úrvacsorával. 
 Április 10-én, Nagypénteken ünnepi rend szerint lesznek a nagytemplomi istentisztele-

tek, passióolvasással: 8:00, 10:00 és 18:00 órai kezdéssel. 
 Április 10-én Nagypénteki passió-istentisztelet tartunk 16:00 órától Borbányán. 
 Április 10-én Nagypénteki passió-istentisztelet lesz 18:00 órától Nagykálló-Ludastón. 
 Április 12-én Húsvét hajnali istentisztelet lesz 5:00 órától a Nagytemplomban. 
 Április 12-én Húsvéti zenés áhítatot tartunk 18:00 órától a Nagytemplomban. 
 Április 18-án szeretetvendégség lesz izraeli úti beszámolóval Rozsrétszőlőn. 
 Április 25-én egyházmegyei Konfirmandus csendesnapot tartunk. Érdeklődni lehet Malik 

Péter nyírteleki lelkésznél a +36-20/824-5467 telefonszámon. 
 Április 26-án a mandabokori imaház szentelési évfordulójának alkalmából tartott 10:00 

órai istentiszteleten Kondor Péter püspök fog szolgálni. 
 

 
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. 

 
Köszönjük mindazoknak az áldozatkészségét, akik 2019-ben is adományaikkal támogatják 

egyházközségünket, illetve intézményeinket és alapítványainkat. 
 

A Magyarországi Evangélikus Egyház technikai száma: 0035 
 

A másik 1 % a következő alapítványainkra adható: 
„Nyíregyházi Evangélikus Nagytemplomért” alapítvány, mely templomunk felújítását szolgálja. 

Adószám: 18801703 -1 -15 
„Segítség Háza a tirpák utódokért” alapítvány, mely gyülekezeti -és missziói programokat tá-

mogat. Adószám: 18151053-1-15 
 

 

 
A Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség 
Lelkészi Hivatalának címe: Luther tér 14.  

Hivatalos órák: 
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: 2020. április 9. 
Lapzárta: 2020. március 30. 

 

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 800 példányban. 

nyiregyhaza.lutheran.hu

