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A világ közönye egyre csak nő. A figyelmesség helyére lép 
az önzés, ami először (sokszor pedig csak) a maga hasznát 
nézi. Az önzés zárkózottá tesz, és vakká a környezet iránt. 
Csak azt látja és hallja meg, ami önmaga érdeke. Hányszor 
szidjuk világi és egyházi vezetőinket haszonlesésük és hata-
lomvágyuk miatt, miközben mindannyian ugyanazt tesszük 
– legfeljebb kicsiben. De a kicsi egyszer megnő. Észrevétle-
nül, a múló napok és évek árnyékában. És amikor felszínre 
tör, olyat rombol, amit emberileg képtelenség helyrehozni. 

Akiben megvan az igazi, isteni szeretet, nem így él, hanem 
inkább a „szeretet himnuszában” megfogalmazottak sze-
rint: „A szeretet ... Nem viselkedik bántóan, nem keresi a 
maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat.” (1Kor 13,4-5) Igencsak magas a 
mérce – legalábbis hozzánk, emberekhez képest –, hisz alapvetően nem ilyenek vagyunk.        
Küzdelem ilyenné válni, küzdelem vállalni a másodrangúságot. 

A Példabeszédek háromezer éves tanítása tulajdonképpen még ezen is túlmegy, amikor 
szinte arra kér, hogy keressük magunk körül azokat, akikkel jót tehetünk, akiknek ügyét képvi-
selhetjük a zsarnok világgal szemben – mert ők erre képtelenek. Miért? Mert a némaság erőt 
vett rajtuk. Talán már feladták a harcot az erősebbekkel szemben, és beletörődtek elnyomott 
sorsukba. Talán sosem voltak a szavak emberei, személyiségük túlontúl szelíd vagy épp értelmük 
szerény ahhoz, hogy másokon felülkerekedjenek. Talán hiszékenységük az, amit környezetük 
kihasznál, és meg sem fordul a fejükben felszólalni, kritikát megfogalmazni. Talán félnek, retteg-
nek elmondani véleményüket, kifejezni ellenérzésüket. 

Ismersz ilyen embereket magad körül? Esetleg te is ilyen vagy? Akkor jól tudod, mit jelent 
kiszolgáltatottnak lenni. Látod, átéled. Nem ismersz ilyen, némaságba menekülőt? Akkor valami 
baj van a látásoddal. Tele van velük a világ. Kár belekezdeni egy felsorolásba, elég hely sem 
lenne rá itt az újságban. Kár időzni listakészítéssel, menni kell, meglátni és beszélni helyettük, 
értük. És ha elfogytak körülötted, mert már mindenkit kisegítettél a bajból, kapcsold be a híre-
ket, és hallhatod, láthatod, kik számítanak a te közbelépésedre. 

Mennyivel sürgetőbb mindez, ha a lélek a tét. Ha valakit az igétől és a hívő közösségtől tart 
távol tehetetlensége. Őt kézen kell fogni és vinni – az Élet felé. Akkor is, ha nekem abból bonyo-
dalmaim származnak, ha szembe kell szállni a zsarnoksággal. Honnan lesznek szavak és bátor-
ság? Jézustól. Megígérte: „megadatik nektek abban az órában, hogy mit mondjatok.” (Mt 10,19) 

 

Horváth-Hegyi Áron lelkész  

 
„Nyisd meg szádat a némáért, a mulandó emberek ügyéért!” 

        (Péld 31,8) 
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TÁJÉKOZTATÓ PRESBITERI ÜLÉSRŐL 
 

A Presbitérium - tekintettel arra, hogy pandémia miatt személyes jelenléttel nem tarthatott 
ülést - távszavazással az alábbi döntéseket hozta: 

1. Döntött a Luther tér 13. sz. alatti parókia felújításáról, átalakításáról. 
2. Döntött arról, hogy Adámi László lelkész, miután szolgálatát átadja az újonnan megválasz-

tandó lelkésznek, továbbra is lakhasson a Luther tér 12. szám alatti parókián a lakás rezsi költ-
ségek megtérítésének feltételével. 

3. Támogatta, hogy Sztankó Gyöngyi nyugdíjkorhatárt elérő parókus lelkész szolgálati viszo-
nyának meghosszabbítására kerüljön sor - legfeljebb 2 évvel. 

4. Elfogadta a Túróczy Zoltán Evangélikus Óvoda és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általá-
nos Iskola (a továbbiakban: Intézmény) Házirendjének módosítását. 

5. Elfogadta, hogy az Intézményben az iskolai beiratkozás időpontja a 2021/2022-es tanítási 
évre 2021. április 15-16. legyen. 

6. Elfogadta, hogy az Intézményben az óvodai beiratkozás időpontja a2021/2020-es tanítási 
évre 2021. április 20-21. legyen. 

7. Elfogadta az Intézményben az iskolai osztályok és óvodai csoportok számát és azok létszámát. 
 

Dr. Kovács László Attila               Veczánné Repka Jolán 
igazgatólelkész            egyházközségi felügyelő 
 

GYÜLEKEZETÉPÍTÉSI ELKÉPZELÉSEK (AVAGY LELKÉSZI ARS POETICA) 
 

Horváth-Hegyi Áron vagyok, 1979-ben 
születtem Tiszalökön, hatgyermekes csa-
lád harmadik gyermekeként. Édesanyám 
evangélikus, édesapám református. Hithű 
keresztyénekként a Biblia szellemiségé-
ben neveltek bennünket, így az egyház ha-
mar otthonunkká vált. 8 éves voltam, ami-
kor Nyíregyházára költözött a család. Az 
evangélikus gyülekezet nagyon sok min-
dent adott számomra az évek alatt: lelki-
élet, hobby, szolgálati lehetőség, baráti 
kör, házastárs, végül pedig az elhívásom 
helyszíne is lett. A nagytemplomot mindig 
is nagy csodálattal szemléltem, külsője-
belsője egyaránt lenyűgöz (nem hiába épí-
tettem meg a makettjét). Itt kereszteltek, 
konfirmáltam, eskettek, ordináltak, itt 
kaptam elhívást. Megválasztásom esetén 
még további két esemény is bekerülne a 
sorba: iktatás és hatodik gyermekünk ke-
resztelője. Lehet-e „többet várni” egy 
templomtól? Tán gyermekeimet is látha-
tom ugyanezen utakon…? 

Fényképezte: Dr. Fabiny Tamás püspök 
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Az Evangélikus Hittudomány Egyetemet 2004-ben kezdtem el és 2011-ben lettem lelkésszé 
avatva. Öt év püspöki titkári szolgálat után kerültem Nógrád-megyébe a sámsonházai és pásztói 
gyülekezetek pásztorolására, 2014 augusztusában. Szolgálatomban hasznosítani tudom első-
ként szerzett informatikus diplomámat, a világi munkaszférában töltött pár éves tapasztalatot, 
az amerikai (Columbus, Ohio) egy tanéves ösztöndíjamat és a püspök mellett töltött időt is. 
Ugyancsak sok áldást és erőt kapok családi helyzetemből fakadóan, hogy hívő feleségem (Adámi 
Johanna) és hat gyermekem van. A szolgálatot és a magánéletet igyekszem nem egymás ellen 
kijátszani. Fontos számomra a család. Apaként és férjként ugyanúgy elhívásom van Istentől, nem 
gondolom, hogy az Ő ügyének képviselete miatt háttérbe kellene szorítanom gyermekeimet és 
házastársamat: lelki életüket és az otthonlevést. Sokszor nehéz a kettő összehangolása (jelenlegi 
szolgálati helyemen kiváltképp, ahol az irodám a parókia konyhájából nyílik). Törekszem –  
amennyire csak lehet – e kettő szétválasztására (elkülönítésére), hogy a családdal és a rám bí-
zott gyülekezettel töltött idő minőségi legyen. 

Hívő életem során több ige is fontossá, vezérfonállá vált számomra. Ezek közül a lelkészi szol-
gálatomra is közvetlenül ható igéket sorolom fel: 

 

Ézs 6,8: Majd az Úr szavát hallottam, aki ezt mondta: Kit küldjek el, ki megy el követségünk-
ben? Én ezt mondtam: Itt vagyok, engem küldj! (elhívási ige) 

 

Jer 1,17: Kösd azért derekadra övedet, indulj, és hirdesd nekik mindazt, amit én parancsolok! 
Ne ijedj meg tőlük, különben én ijesztelek meg általuk! (iktatási ige) 

 

Ézs 45,2: Én megyek előtted, a rögös utat elegyengetem, az ércajtókat betöröm, és a vas-
zárakat leverem. 

 

Zsid 13,8: Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. 
 

Jn 3,36: Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem engedelmeskedik a Fiúnak, 
nem lát majd életet, hanem az Isten haragja marad rajta. 

 

Lelkészi szolgálatomat hivatásnak, nem pedig munkának tekintem. Szeretem, ha lehet mon-
dani: élvezem. Helyemen érzem magam, és hiszem, hogy az erős belső elhívás mindvégig meg-
tart a külső nehézségek és a világ változékonysága ellenére is. Feladatomat a „lelkek pásztoro-
lásában” tudom leginkább definiálni. Tudva, hogy a keresztyén értékeken alapuló lelki élet Krisz-
tus egyházára van bízva, tudatosan tartózkodom mindattól (módszerek, elvárások, értékrend), 
amit a világban is bőségesen megtalálnak az emberek. Nem arra hívattam el, hogy szolgáltató, 
szórakoztató, szabadidőstevékenység-szervező legyek. Hirdetnem kell az igét, akár alkalmas, 
akár alkalmatlan az idő. Így bármilyen közösségi alkalmat szervezek, ott középpontba kerül az 
ige, nem pedig perifériára. 

Számomra az egyik legkedvesebb szolgálati terület az igehirdetés. Nagy örömmel készülök 
ezekre, és megtiszteltetésnek tartom, hogy Isten engem is használni akar üzenete átadására. Ha 
magamra tekintek, könnyen a félelem lesz úrrá rajtam, hogy alkalmatlanná válok erre. Viszont 
azt is tudom, hogy ha Ő elhívott erre az útra, akkor meg is fog azon mindvégig tartani. Egyet kér: 
engedelmes szívet. Az igehirdetés legfontosabb aspektusai számomra: Krisztushoz vezetés, ta-
nítás, gondolkodásra késztetés, bűnlátás, Isten ítéletének és kegyelmének megismertetése. 

Másik kedves terület számomra a hétközi csoportok vezetése, ahol a Bibliát tanulmányozzuk 
együtt, vagy a Biblia tükrében vizsgálunk meg hétköznapi dolgokat. Elengedhetetlennek tartom, 
hogy egy keresztyén ember napi kapcsolatban legyen a Szentírással. A bibliaórák ebben segíte-
nek. Utóbbit éppen ezért lectio continua szerint szervezem, egy egész bibliai könyv (felváltva az 
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Ó- és Újszövetséget) közös végig olvasásával, amikor is a bevezető gondolatok és magyarázat 
után beszélgetünk az elhangzottakról. Magam is nagyon sokat tanulok ezekből. 

A fiatalokkal való foglalkozás más szempontból tölt fel. Szeretek közöttük lenni, kissé meg is 
fiatalodni általuk. Úgy érzem, értek hozzájuk, hamar megtalálom a hangot velük (ebben nagy 
segítség az apaság, kicsit az is vagyok nekik).  A viccelődés, lazaság ugyanúgy megjelenik a velük 
való foglalkozásban, mint a nevelő szándékú intés, ha kell keménység. Törekszem a kötetlenebb 
együttlét megteremtésére is, úgymint: kirándulás, szalonnasütés, sátorozás, sport, gyülekezeti 
társadalmi munkavégzés. A közös zenélés, éneklés ugyancsak remek kapcsolódás egymáshoz. 
Szerény gitár- és zongoratudásom hasznos ezen a téren. 

A kazualisztikus szolgálat során az adminisztratív megbeszélni valókon túl, mély lelki beszél-
getések is kialakulnak. Mindazonáltal fontosnak tartom, hogy ne csak ilyen találkozásokon nyíl-
janak meg (lelkileg) a hívek, hanem számítsanak bátran és bizalommal ránk, lelkészekre. A fo-
lyamatos buzdítás ellenére eddigi szolgálatomban nem jelentkeztek tömegek lelkigondozásra. 
Célom, hogy ennek lehetőségére emlékeztessem a rám bízottakat. 

 

A nyíregyházi szolgálatra jó reményekkel készülök. Úgy érzem (bár óvakodom az elbizako-
dottságtól), többet is tudok tenni az egyházért, Krisztus ügyéért. A mögöttem lévő lassan hét 
éves gyülekezeti szolgálat alatt mind a falusi (Sámsonháza), mind pedig a kisvárosi (Pásztó) kö-
zösségben sok mindent kipróbáltam az építés jegyében. Ami nem működött, azt egyfajta bátor-
sággal elhagytam, az előremutató alkalmakat – olykor kissé erőltetve is – megtartottam (ifi, 
kisifi, imaóra, bibliaóra, férfikör, nőikör, időszakos baba-mama kör – utóbbi kettő feleségem 
vezetésével). Idővel azonban falakba ütköztem, a több befektetett energia nem hozott többle-
tet, nagyobb érdeklődést. Mindennek oka egyrészt a falusi negatív demográfiai tendencia, a 
hitélet iránti közöny, érdektelenség és a hadra fogható szolgálattevők hiánya. Nyilván vannak 
hibáim és hiányosságaim különböző kompetenciák területén, önmarcangolásba azonban nem 
esek, úgy érzem sokat (ha nem is mindent) tettem a rám bízottakért. 

A Nyíregyházán rám váró új körülményekben nagy lehetőséget látok. Hiszem, hogy a bennem 
lévő láng és lendület, kellő kreativitással párosítva megláttatja velem a gyülekezetépítés irányát. 
Fontos hangsúlyt szeretnék fektetni különböző csoportok kialakítására, kiváltképp a fiatal fel-
nőttek korosztályát megszólítva. Ebben nyilván együtt kell működni lelkészkollégákkal, okosan 
megoldva az esetleges területek beosztását, de számítok laikus szolgálattevők (csoportvezetők) 
közreműködésére is.   Abban is reménykedem, hogy korábbi baráti (egyházi, világi) kapcsolata-
imat fel tudom majd eleveníteni, nem csupán magánéleti jelleggel, hanem a gyülekezetbe in-
tegrálás céljával. 

Igyekszem együttműködni a már ott szolgáló kollégákkal, és elődömmel egyaránt. Tudom, 
hogy nem spórolhatom meg az akklimatizálódás időszakát és nem ugorhatok neki saját elkép-
zeléseimnek, ezért először szeretném felvenni a meglévő fonalat. Idővel azonban eljön majd a 
változások, újítások ideje. Szeretnék ebben szelíd, de következetes lenni. 

Ami az önismeretet illeti: alkalmazkodónak, csapatmunkára késznek, ugyanakkor önállónak 
is, kreatívnak, békeszeretőnek, terhelhetőnek, lelkesedőnek, realistának tartom magam. Számít 
az emberek véleménye, de olykor túlontúl megterhel a kudarcélmény. Szeretem és elvárom az 
őszinteséget és a konstruktív kritikát. A nehézségeken való túllépésben mindig az imádság, és a 
Jézus Krisztussal való közösség ad erőt. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. 

 

Horváth-Hegyi Áron lelkész  
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NAGYHETI IGEHIRDETÉS SOROZAT VOLT A NAGYTEMPLOMBAN 
 

2021. tavaszán a gyönyörűen felújított és üres Evangélikus Nagytemplomból láthattunk on-
line video esti istentisztelet közvetítéseket a gyülekezet YouTube csatornáján (a linket lásd a 
tudósítás végén), a parókus lelkészek ének- és igeszolgálataival, az Útmutató aznap estére kije-
lölt igeszakaszai alapján (lásd Lk 22,63-23,25), valamint az ünnepekre kijelölt alapigék szerint (a 
passiói istentisztelet rendjét lásd az Evangélikus Énekeskönyv elején, a K rendnél). Itt csupán 
néhány tovább gondolásra érdemes „félmondatot” tudunk újra közreadni az elhangzott igehir-
detésekből; az ÚR Jézus szenvedéstörténetének utolsó napjairól. Olvassuk most úgy, hogy 
mindez énérettem, énhelyettem s énmiattam történt! 

Nagyhétfő délután Zsarnai Krisztián kezdte el a passió sorozatot; felidézve, hogy mi történt 
Jézussal a főpap házában és a nagytanács előtt, a szinoptikus evangéliumok szerint. Elmondta, 
hogy a rabbinista joggyakorlat szerint főbenjáró ügyekben csak nappal hozhattak elmarasztaló 
ítéletet; a főpapok pedig Jézus ügyében még aznap éjszaka, újratárgyalás nélkül hoztak ítéletet. 
S idézte a prófétát (lásd Ézs 53,7-9.12b), aki 700 évvel előtte szólt az Úr szolgájának szenvedé-
seiről. Az embernek semmi nem volt drága, hogy Jézust megöljék. Istennek semmi nem volt 
drága, hogy az embert megmentse! 

Nagykedd délután Sztankó Gyöngyi folytatta Jézus szenvedéstörténetét a Pilátus, majd a He-
ródes előtti kihallgatás eseményeivel. Felidézte Josephus Flavius történetíró sorait: „Jézus volt 
a Krisztus. És ámbár főembereinek följelentésére Pilátus keresztre feszíttette, most is hívek ma-
radtak hozzá azok, akik addig szerették. Mert harmadnap feltámadt…” Csak Lukács evangélista 
számol be a Heródes előtti „néma” vallatásról. Urunk csendes áldozatvállalása számunkra vi-
gasztalás forrása lehet. „Legyen győzelmünk, add meg ezt, A diadalmas szent kereszt!” (EÉ 189) 

Nagyszerda délután Adámi László az ártatlan Jézus s a gyilkos Barabbás közötti választásról 
szólt. A szabadságot keressük? Jézus Szabadítónak jött, hogy elvegye bűneink terhét. A római 
helytartó háromszor próbálkozott Jézus szabadon bocsátásával, mert nem találta bűnösnek az 
ellene felhozott vádakban. Mégis engedett a főpapok, vezetők és a nép zsarolásának! Jézus a 
kereszten így könyörgött érettü(n)k: „Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselek-
szenek!” (Lk 23,34) Mi kit választunk? Jézus önként szolgáltatta ki magát értünk is! 

Nagycsütörtök délután dr. Kovács László Attila a szövetség megkötéséről szólt az ünnep kije-
lölt alapigéje (2Móz 24,1-8) alapján. Az úrvacsora szereztetésének ünnepén most nem élhetünk 
e szentséggel. De ne adjuk fel vágyakozásunkat; Isten hűsége türelemre int minket. 

Krisztus egyháza az Újszövetség népe; Urunk betöltötte a törvényt. Isten kijelentette válasz-
tott népének akaratát; a bizonyság kőtábláira írta a tíz igét. Mi is bízzunk abban, hogy Urunk 
szeretetéből semmi sem szakíthat ki minket! A záró oltári szolgálat keretében került sor a köz-
gyónási liturgiára. 

Nagypéntek délelőtt Zsarnai Krisztián az igaz ember, Jézus szenvedéséről s haláláról szólt az 
ünnep kijelölt alapigéje (Zsolt 22,12.15-20) alapján. Isten mennyei tervének kronológiája is lát-
ható volt kivetítőn: Jézus származása, földi életének eseményei a próféták írásaiban, a messiási 
zsoltárokban megtalálhatóak. Az Újszövetség ezek beteljesedéséről tanúskodik. Az Isten ember 
iránti szeretete elpusztíthatatlan; ő mutatott be áldozatot a Golgotán az ember bűneiért! Fo-
gadd Őt el és békülj meg az érted is meghalt Jézussal! – Az oltári szolgálatot végezte és szóló 
énekkel szolgált Zsarnainé Urbán Nóra: „Lent a Via Dolorosán, Jeruzsálemben történt…” 
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Nagypéntek délután Sztankó Gyöngyi hirdette Isten igéjét (Ef 2,14a alapján) a passiói isten-
tiszteleten; s a szenvedéstörténet felolvasásában, illetve az éneklésben valamennyi parókus lel-
kész részt vett. – Krisztus a mi békességünk! De tudjuk-e, hogy mi a békétlenségünk fő oka? 
Kérjük Urunkat, hogy az ő szenvedése és halála váljék a mi életünk, jövőnk alapjává, s ő lehessen 
igaz békességünk, mi pedig a békesség követei, hordozói világunkban! 

A nagyhét üzenete: Istenünk arany evangéliuma, egyetlen mondatban (lásd Jn 3,16), legyen 
a mi számunkra is mindennél értékesebb, személyes bizonyossággá: Mert úgy szeretett Isten 
engem, hogy egyszülött Fiát adta oda érettem, helyettem és miattam a keresztre, hogy ha én 
hiszek őbenne, mint Uramban és személyes Megváltómban, nem veszek el örökre, hanem 
örökké élhetek ővele! – Mert az ÚR valóban feltámadt! Dicsérjük az URat! Halleluja! 

 

Összeállította az alábbi videofelvételek alapján: 
Garai András (garainyh.hu) 

 

youtube.com/playlist?list=PLi56mdhkUQvy7hAvzPQqmDPbd_rXPXhwo 
youtube.com/watch?v=GmlMb_lwFHQ   és   youtube.com/watch?v=qF0gy1zVeDc 

 

A WORMSI BIZONYSÁGTÉTEL 
 

[…] Több mint három év telt el a 95 tétel kiszögezése óta. Ezalatt – Erasmus híressé vált sza-
vaival – Luther egyaránt üstökön ragadta a szerzetesek hasát és a pápa koronáját. Alapvető fon-
tosságú nagy irataival, elsősorban a német nép keresztyén nemességéhez írt nagyhatású szóza-
tával túllépte az egyház korlátait és közéleti tényezővé, mindenki által ismert vezéregyéniséggé 
vált. S amióta a wittenbergi Elster-kapunál 1520 telén nagy nyilvánosság előtt elégette a pápai 
törvényeket és az Eck által Rómából diadalittasan hazahozott átokbullát, a reformáció perzselő 
lángjait nem lehetett többé sehol eloltani. 

A nagy pártfogó, Bölcs Frigyes szász választófejedelem ekkor az egyetlen kivezető útnak azt 
látta, hogy Luther lehetőséget kapjon a császár és a birodalmi gyűlés előtt való megjelenésre. 
Merésznek tűnt, mégis lehetővé vált a terv, hogy a kiátkozott eretnek meghívást kapjon a 
wormsi birodalmi gyűlésre. 

* 
Az egykori források alapján […] olvasói[nk] 1521 tavaszának történelmi eseményeit krónika-

szerűen láthatják most maguk előtt. 
1521. március 24., Virágvasárnap. Míg Luther a wittenbergi ágostonrendi kolostor templo-

mában prédikál, megérkezik a császári idézés Wormsba. Három hete van rá felkészülni. 
Március 31., Húsvét. Prédikációjában nagy erővel tesz bizonyságot arról, hogy az igazi hit sem-

mitől sem fél, mert Isten mindeneknek Ura, és megszabadít minket a zsarnokság hatalmából. 
Április 2. Wittenberg főteréről elindul a batár Worms felé. Utasai: Luther, Amsdorf Miklós 

dómprédikátor, Petzensteiner János ágostonrendi szerzetes, és egy pomerániai diák: Peter von 
Suaven. 

Április 7-9. Három egymást követő napon három különböző város templomában prédikál Lu-
ther a hit útjáról: Quasimodogeniti vasárnapján az erfurti, másnap pedig a gothai ágostonrendi 
kolostorban, majd az eisenachi Szent György-templomban. 

Április 14. Frankfurt Main-be érkeznek. Ezt írja innen Spalatinnak: „Istenre bízom az ügyemet. 
Él és uralkodik még, aki ama három férfiút a tüzes kemencében megtartotta ... Ha annyi ördög 
volna is Wormsban, ahány cserép van a házak tetején, akkor is megyek!” 

https://www.garainyh.hu/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLi56mdhkUQvy7hAvzPQqmDPbd_rXPXhwo
https://www.youtube.com/watch?v=GmlMb_lwFHQ
https://www.youtube.com/watch?v=qF0gy1zVeDc
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Április 15. A párizsi egyetem teológiai fakultása 104 tételt elítél Luther írásaiból. Az elítélő 
nyilatkozatot buzgón terjesztik ellenfelei. 

 

 
 
 

Április 16. A wormsi dóm harsonái 10 órakor jelzik a wittenbergiek érkezését. Az utcákon két-
ezer főnyi tömeg tolong. Aleander pápai követ, a párizsi egyetem rektora révén - aki a Kúria 
képviseletében már itt van - tudják, mekkora tét forog kockán: a Rómától való függőség vagy 
függetlenség kérdése. 

Április 17. A kihallgatás első napja. Négy órakor kerül sor arra, hogy a mőhrai bányász fia, az 
akkor még csuhás szerzetes tanár megjelenjék a német-római birodalmi gyűlés színe előtt. Kö-
zépen, a trónuson az alig 21 éves V. Károly császár, mellette testvére, Ferdinánd, a későbbi ma-
gyar király, odébb Bölcs Frigyes fejedelem, György szász herceg, a mindössze 17 éves Hesseni 
Fülöp, - és sokan mások. A termekben, az ablakokban és a folyosókon mintegy 5000 ember szo-
rong, élükön többszáz főnemessel. 

A trieri érsek jogtanácsosának minőségében Eck János intézi a döntő kérdést Lutherhez: elis-
meri-e, hogy az asztalon fekvő könyvek saját írásai, és visszavonja-e a bennük foglalt eretnek 
tanításokat? Ugyanaz a jelenet, mint Ágosta városában, Kajetán előtt, de most már világraszóló 
jelentőséggel. 

A könyvek szerzőségét Luther vállalja, a második kérdés megválaszolására azonban egy napi 
határidőt kér. 

Április 18. A püspöki palota nagytermében már meggyújtották a gyertyákat, amikorra Luther 
az előző napinál is nagyobb számú hallgatóság elé léphet. Eck kérdését most így módosítja: 
„Minden írásodat meg akarod-e védelmezni, vagy egyes tételeidet akarod visszavonni?” 

V. Károly császár menlevele Luther számára 
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A reformátor latin, majd német nyelvű válaszát lélegzetvisszafojtva lesi a hallgatóság. Retten-
hetetlen bátorsággal vallja, hogy itt nem a saját, hanem Krisztus ügyéről van szó. A pápai törvé-
nyek zömükben ellentétben állnak Isten akaratával és zsarnoki béklyóként nehezednek a sze-
gény nép vállára. Ezért kellett ellenük szóval és írásban fellépnie. Ha visszavonná állításait, se-
gédkezet nyújtana a gonoszságnak és zsarnokságnak. Nem hisz sem a pápának, sem a zsinatok-
nak, mert azok már sokszor tévedtek. Hacsak a Szentírásból vagy világos észokokkal meg nem 
győzik, nem von vissza semmit, mert nem tanácsos, hogy az ember a lelkiismerete ellen csele-
kedjék. 

Amikor a császár az eretnek szavak hallatára gyorsan véget vetett a kihallgatásnak, Luther 
állítólag e szavakkal távozott: „Itt állok, másként nem tehetek. Isten engem úgy segéljen.” 

* 
Az események ezután gyorsan peregtek. A császár felolvastatta a rendek előtt sajátkezűleg írt 

dekrétumát. Ebben hitet tett ősei és elődei tanítása mellett, beleértve a zsinatoknak, így a Huszt 
elítélő konstanci zsinatnak is a végzéseit. Kilátásba helyezte, hogy Luther ellen, mint nyilvános 
eretnek ellen fog eljárni. 

A bátor reformátor még egy hétig maradt Wormsban. Spalatin, Bölcs Frigyes titkára beavatta 
a választófejedelem titkos tervébe, hogy egy darabig el fogja őt tüntetni a világ szeme elől. Áp-
rilis 24-én hagyták el Wormsot Frankfurt, Eisenach, Mőhra irányában. Május 4-én, amikor itteni 
rokonai Altenstein váráig elkísérték, álarcos lovagok tartóztatták fel kocsijukat, hogy a fejede-
lem terve szerint ellenségei elől titkon Wartburg várába kísérjék Krisztus bátor bizonyságtevőjét. 

 

[†] Dr. Fabiny Tibor 
 

Dr. Fabiny Tibor egyháztörténész professzor írása 50 éve eredetileg itt jelent meg: 
Evangélikus Naptár 1971.; 35-36. oldal 

 

WORMS 500 
 

Aláírásaikkal nyilvánították ki: a Szentírást tekintik életük vezérlő alapjának 
 

Szerző: Vitális Judit / Evangélikus.hu (Szemelvények a teljes írásból) 
 

Több mint ötszázan írták alá április 18-ig Luther Márton mai örököseinek rövid nyilatkozatát 
az ittalok.hu oldalon. A kezdeményezés hátteréről és folytatásáról Győri Tamás József evangé-
likus lelkészt kérdeztük. Emellett gyülekezeti tagokat kértünk arra, fogalmazzák meg, miért érez-
ték fontosnak, hogy csatlakozzanak az akcióhoz, mit jelent számukra evangélikusnak/lutherá-
nusnak lenni, és hogyan mutatkozik meg a mindennapjaikban, hogy életük vezérlő alapja a 
Szentírás? 

„Mi, Luther Márton hitének mai örökösei, a wormsi birodalmi gyűlés 500. évfordulóján meg-
emlékezünk reformátorunk egykori bátor kiállásáról, és aláírásunkkal kinyilvánítjuk, hogy – mint 
Luther Márton mai örökösei – mi is osztozunk a reformátor elődök hitében, és ragaszkodunk az 
evangélikus egyház tiszta és igaz tanításához, így a mi életünk vezérlő alapja is a Szentírás, Isten 
kinyilatkoztatott Igéje.” – Így szól az a mondat az ittallok.hu oldalon, melyhez az elmúlt hóna-
pokban csatlakozhattak – és amelyhez csatlakozhatnak még most is – az evangélikus egyház 
tagjai. – A félezer aláíró között 11 név szerepelt gyülekezetünkből április 18-án, ám további alá-
írásra is van lehetőség. Az ötszáz közül öt laikus egyháztag válaszait közölte az Evangélikus Por-
tál, a teljes összeállítás elérhető ezen a linken: 

http://www.ittallok.hu/
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evangelikus.hu/cikk/alairasaikkal-nyilvanitottak-ki-szentirast-tekintik-eletuk-vezerlo-alapja-
nak Itt csupán gyülekezetünk tagjának vallomását közöljük; Garai András nyugdíjas, a Nyíregy-
házi Evangélikus Egyházközség tagja, „maszek” NET-misszionárius: 

* „Reformátorunkkal együtt hiszem és vallom: »Lelkiismeretem Isten igéjének foglya«! Mivel 
tudom, kiben hiszek, így róla mindenkor számot is adhatok mindenkinek. Itt és most ezen a 
honlapon, de sok éve már a saját honlapjaimon és blogjaimban is. Ezek is hirdetik: »a Szentírás 
önmagát magyarázza«! 

* Ha evangélikusok vagyunk, adjuk tovább az Úristen örömhírét másoknak! Ezért a stratégiai 
pályázatom címe is ez volt: Legyünk láthatóbban evangélikusOK! Ezt úgy tehetjük, ha engedel-
meskedünk a minden úrvacsoravétel végén, az elbocsátáskor felhangzó, küldő szavaknak: Men-
jetek el, és hirdessétek az Úr halálát és feltámadását! Tanúskodjatok szeretetéről! 

* Végső soron küldetésünk sem lehet más, minthogy sokak számára ismertté tegyük az evan-
gélium által Krisztust, mert az „örök élet beszéde” van nála! Nyugdíjas éveimre ezt a küldetést 
kaptam Urunktól és vallom; minden christianus: misszionárius, és a maga sajátos talentumai 
hasznosításával engedelmeskedjen Jézus mindenkori követőjének szóló, máig vissza nem vont 
parancsának: Hirdessétek az evangéliumot!” 

Garai András 
 

DR. BÁNSZKI ISTVÁN (1929-2021) 
 

A nyíregyházi evangélikusság örökre a gimnázium igazga-
tójaként őrzi majd emlékezetében, hiszen ő volt az, aki 1992-
ben az államosítás végével újraindította az evangélikus gim-
náziumot, átmentve a nyolcosztályos gimnáziumi hagyomá-
nyokat és a négy évfolyamos gimnáziumi képzés-szerkeze-
tet. Óriási harcot vívott az evangélikus oktatás rendszervál-
tozás utáni újraépítésével, és ezzel élete elválaszthatatlan 
módon fonódott össze a gimnázium történetével. 

1929. december 3-án született Nyíregyházán. Édesapja, 
Bánszki István városi tisztviselő, édesanyjával, Palotay Jolán-
nal nevelte őt és testvérét Tamást. 

1948-ban érettségizett az akkori Evangélikus Kossuth La-
jos Gimnáziumban, az utolsó evangélikus évfolyamban az ál-
lamosítás előtt. Édesanyja lelkésznek szánta, de meghatá-
rozó tanárai, dr. Margócsy József és dr. Belohorszky Ferenc 

hatására az ELTE magyar-francia szakán diplomázott 1953-ban. 
Nyíregyházára visszatérése után, 1954-ben megnősült. Feleségével, Szabó Judittal két gyer-

mekük született, Zsolt és Judit. Pedagógusi pályáját kollégiumi nevelőként kezdte, majd közép-
iskolai tanárként, szakfelügyelőként tevékenykedett. 1968-tól a Bessenyei György Tanárképző 
Főiskola Magyar Irodalom tanszékének docense volt, a felvilágosodás és a romantika irodalmát 
oktatta. 1972-től tudományos munkásságának legfőbb területévé Bessenyei György életművé-
nek fáradhatatlan kutatása és népszerűsítése vált. Tanulmányai, esszéi, főiskolai jegyzetei, szö-
veggyűjteményei máig a főiskolai, egyetemi oktatás részét képezik. Ebben az időszakban a város 
kulturális életét is szervezte, színházi kritikákat, irodalmi hírleveleket publikált a szakfolyóiratok 
mellett a megyei napilapba. 1987-ben megalapította a Bessenyei Társaságot az újjászervezett 
Bessenyei Körből. 

https://www.evangelikus.hu/cikk/alairasaikkal-nyilvanitottak-ki-szentirast-tekintik-eletuk-vezerlo-alapjanak
https://www.evangelikus.hu/cikk/alairasaikkal-nyilvanitottak-ki-szentirast-tekintik-eletuk-vezerlo-alapjanak
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1992-ben az evangélikus egyház visszakapta a Kossuth Gimnáziumot: az újjászervezett alma 
mater első igazgatójának a Magyarországi Evangélikus Egyház őt nevezte ki. Az intézményt 
1999. július elsejéig, nyugalomba vonulásáig vezette. A gimnázium máig jelmondatként használt 
Pál apostoli gondolatát: „Minden dolgotok szeretetben menjen végbe!”, pedagógiai munkája 
alapjaként tekintette. Vezetése alatt ebben a szellemben növekedhetett az az evangélikus ge-
neráció, amelynek 43 év veszteség után volt lehetősége újra az egyház által fenntartott gimná-
ziumban tanulni. 

Ebben is szellemóriás volt. A rendszerváltozás utáni zavaros világban egy egyértelműen em-
berséges, igazságos, lutheri szemléletű iskolát épített föl. Folyamatos lelkészi jelenléttel, temp-
lomi ünnepségekkel, heti áhítattal segíttette, szervezte a fiatalok életét és nagy hangsúlyt fek-
tetett a felekezeti hitoktatás lehetőségének biztosítására is. Igazgatóként ott élt a pedagógusok 
és diákok között. Ismerte őket névről, számontartotta eredményeiket, értékeiket. Bölcsessége 
és tisztaszívű embersége minden cselekedetében megmutatkozott. Legfontosabb vezérelve, a 
„Pour étre juste, il faut étre humain” – Ha igazságos akarsz lenni, emberségesnek kell lenned – 
az újraindult gimnázium minden pillanatában jelen volt. Mindig, minden problémának értette 
az okát és a következményét, és szeretettel követte végig azokat tudván, hogy a probléma mö-
gött mindig egy ember áll. Bajnak nem a mindennapi nehézségeket tartotta, hanem ha valakivel 
sorstragédiák történtek, és tudta, hogy abban semmi másra, mint támogatásra van szükség. El-
ismert minden erőfeszítést, amit az iskoláért tett valaki, legyen az pedellus, iskolatitkár, peda-
gógus, diák vagy szülő. Személyisége, szelíd, de céltudatos lénye magával ragadta azokat, akik 
ismerték. Valódi példaadással élt gyermek és felnőtt számára egyaránt. 

Nyugdíjba vonulása után, haláláig segítette a gimnáziumban szerveződő kulturális életet. A 
Bessenyei társaság előadásait nyitottá tette a gimnázium pedagógusai és érdeklődő diákjai szá-
mára és aktívan kísérte az általa életre hívott Az „Úr érkezése” országos ökumenikus szavaló-
versenyt, amely az idén 27. alkalommal zajlott. Emellett folyamatosan évkönyveket, emlékkö-
teteket szerkesztett a gimnázium múltjáról, öregdiákjairól, történetéről, így óriási kultúrtörté-
neti emlékanyagot hagyott az utókor számára. Kezdeményezésére létrejött a megye legrégebbi 
gimnáziumában egy iskolatörténeti múzeum, mely emléket állít a legendás diákoknak, tanárok-
nak és iskolatörténeti, egyháztörténeti állomásoknak. 

Munkásságáért Apáczai Csere János díjat kapott. A Magyarországi Evangélikus Egyház Péterfy 
Sándor Emlékéremmel ismerte el, Nyíregyháza városa Inczédy György Életmű díjjal jutalmazta. 
Csodásan jellemzi őt, hogy az életműdíjjal járó pénzjutalomból az említett iskolamúzeum alap-
jait kívánta lerakni. 

Emléke a gimnázium falain túl az őt ismerő diákok és munkatársak, az evangélikusság és a 
város történetét ismerők között is örökre fennmarad. 

Kecskemétiné Szilvási Zsuzsanna 
 

„AZ ÚR ÉRKEZÉSE” ORSZÁGOS ÖKUMENIKUS SZAVALÓVERSENY 
 

Huszonnyolc év, több mint negyedszázad telt el azóta, hogy iskolánk nemrég elhunyt egykori 
igazgatója, dr. Bánszki István útjára indította „Az Úr érkezése” országos ökumenikus szavalóver-
senyt, melyet több alkalommal örömünnepnek nevezett. Valóban örömünnepre gyűlünk ilyen-
kor össze, hiszen idén is a Magyar Költészet Napjához közeli időpontban találkoztunk, hogy így 
is tisztelegjünk halhatatlan költőink előtt. 
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Tavaly az egészségügyi helyzet megakadályozta, hogy megrendezzük a versenyt, idén azon-
ban úgy gondoltuk, nem hagyjuk, hogy megszakadjon iskolánk szép hagyománya. Online vers-
mondóversenyre készültünk, melyre videófelvételekkel lehetett jelentkezni. 

Két verset hallhattunk a megmérettetést vállaló diákoktól: Jánosy István, evangélikus lelkész-
költőtől, illetve egy protestáns szerzőtől választottak egy-egy költeményt az indulók. A zsűrita-
gok meghallgatták a verseket, majd egyeztették álláspontjukat és meghozták a döntést. A zsűri 
tagjai: Kührner Éva, a Szent Atanáz Görögkatolikus Főiskola főkönyvtárosa, a Bessenyei Társaság 
elnöke, Nagy Zsuka költőnő, magyartanár, Dr. Zsugyel János, a Miskolci Keresztény Szemle szer-
kesztője voltak. Közönségszavazásra is volt lehetőség, hagyományosan iskolánk diákjai és taná-
rai szavaztak a gimnázium honlapján (természetesen a mi versenyzőinkre nem lehetett szavazni). 

 

A következő eredmények születtek: 
 

1. helyezett Antalicz Zalán Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, 
Gimnázium és Pedagógiai Szakgimnázium, Miskolc 

2. helyezett Herczku Máté Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 

3. helyezett Kecskeméti Lilla 
Hanna 

Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola 
és Gimnázium, Budapest 

Különdíj Martin Péter Kiskőrösi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium 
Közönségdíj Hornyák Lili Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium 

 

Nagy tiszteletünk az induló iskoláknak, versenyzőknek és felkészítő tanároknak, - akik akkor, 
amikor az egész világ online lett körülöttünk, a diákok és a pedagógusok számítógépek képer-
nyőivel, mobiltelefonok kijelzőivel kommunikálnak -, nem vesztették el motivációjukat a vers-
mondáshoz, a megmérettetéshez, és online videókat készítettek. 

Gratulálunk minden versenyzőnek! 
Homoródi Antalné Török Marianna 

igazgatóhelyettes 
 

INTÉZMÉNYI HÍREK 
 

Óvodai hírek 
 

Kedves Olvasók! Szeretettel adunk hírt óvodánk eseményeiről és az életünkről. A pandémia 
idején folyamatosan biztosított volt az ügyeletet óvodásaink számára, és a nyitási lehetőség 
után, április 19-től folyamatosan tértek vissza a gyermekek. Májusban már teljes létszámmal 
működik mind a négy csoportunk. A jó idő beköszöntével változatos programokat szerveztünk 
a Föld napja és a Madarak, Fák napja alkalmából. Veteményeztünk, gondozzuk a kiskertet, virá-
gokat ültettünk. Örülünk az együttlétnek, és hálásak vagyunk Urunknak, Istenünknek, aki velünk 
van egészségben, betegségben, örömünkben, és hogy támaszt nyújtott a családoknak a nehéz-
ségek idején. 

Örömmel adok hírt arról is, hogy az óvodai beiratkozás megtörtént április 21-én, és minden 
férőhelyünk megtelt. Várjuk nagy szeretettel a leendő kis ovisokat is! Bízunk abban, hogy a 
drága, iskolába készülő nagycsoportosainkat szép, nyitott ünnepség keretében elbúcsúztathat-
juk 2021. június 11-én. 

Erős vár a mi Istenünk! 
Kovácsné Mráz Ágnes 

óvodai intézményegység vezető  
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Hírek az általános iskolából 
 

12 hét digitális oktatás után április 19-én ismét megnyitotta kapuit az általános iskola az alsós 
tanulók számára és május 10-től a felső évfolyamon tanuló diákok is bekapcsolódtak a jelenléti 
oktatásba. Az elmúlt időszakban a pedagógusok és a diákok is nagyobb tapasztalattal, felkészül-
ten végezték a távoktatás ideje alatt a tanítást, tanulást. Lezajlott a beiskolázás utolsó szakasza, 
szeptemberben 60 elsős lépheti át intézményünk kapuját. 

Sok teendő áll még előttünk a tanév zárásáig, kompetenciamérések várnak a felsős tanuló-
inkra, a nyelvi osztály végzős diákjai középfokú nyelvvizsga előtt állnak. A digitális oktatás ideje 
alatt megkezdődött és azóta is folyamatban van a több, mint 100 éves iskolaépület dísztermé-
nek restaurálási munkálata. Ennek részleteiről a nyíregyháza.hu oldalon olvashatnak az érdek-
lődők: nyiregyhaza.hu/post/tobb-mint-100-eves-disztermet-restauralnak-megujul-az-evangeli-
kus-altalanos-iskola-2021-04-16 

Urbán Miklósné 
tanítónő 

 

Nincs finomabb a házi süteményeknél! 
 

Egyházközségünk aktív tagjai hónapok óta sütik, csomagolják, szállítják és szeretettel adják a 
házi süteményeket a Jósa András Oktatókórház dolgozóinak. Ebbe a kezdeményezésbe kapcso-
lódott be a Túróczy Zoltán iskola 3. a osztályának szülői közössége is, akik egyetlen hívó hangra 
örömmel csatlakoztak és nekiláttak a sütésnek. 

 

Összefogásuk eredményeként szebbnél szebb, finomabbnál finomabb, sós és édes harapni-
valókkal örvendeztették meg a néha fáradt és kimerült egészségügyi dolgozóinkat. Nemcsak az 
anyukák, nagymamák dolgoztak, hanem természetesen a gyerekek is segítettek a sütésben, 
majd rajzaikat, üzeneteiket is elhelyezhették a csomagokban. 

A szülőknek a pedagógusokat is sikerült meglepni egy tálca süteménnyel, sőt a finomságokból 
jutott persze az osztálytermünkbe is. Sütivel vidámabban megy a munka és a tanulás is! Köszö-
net érte! 

Kolosné Csesznák Orsolya 
a 3/a. osztály osztályfőnöke  

https://www.nyiregyhaza.hu/post/tobb-mint-100-eves-disztermet-restauralnak-megujul-az-evangelikus-altalanos-iskola-2021-04-16
https://www.nyiregyhaza.hu/post/tobb-mint-100-eves-disztermet-restauralnak-megujul-az-evangelikus-altalanos-iskola-2021-04-16
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Luther Márton Evangélikus Kollégium hírei 
 

Tavasszal ismét online felolvasószínházat szerveztünk: ezúttal a Szegedi Evangélikus Kollégi-
ummal közösen adtunk elő egy vidám jelenetet, a Pizzarendelést. A Magyar Költészet Napját 
(április 11) úgy ünnepeltük, hogy a színjátszókkal műsort szerkesztettünk, és az erről készült 
videót közzétettük a kollégium Facebook-oldalán. Az édesanyákról sem feledkeztünk meg, így 
anyák napi műsorunk videója szintén megtekinthető közösségi oldalunkon. 

A nevelőtestület tagjai az EPSZTI és a POK által szervezett online szakmai napokon, tovább-
képzéseken vettek részt, melyek tapasztalatait megosztották egymással. 

Májusban végre visszatért az élet a kollégiumba! A végzősök már 2-án (vasárnap) megérkez-
tek, hogy hétfőn innen induljanak az írásbeli érettségire. Bár ünnepélyes búcsúztatásukra az 
idén sem volt lehetőség, ajándékcsomaggal kedveskedtünk nekik, és elkészítettük a tablójukat. 
Azok, akik az itt töltött évek alatt kiemelkedő munkát végeztek a közösségi életben, ajándék-
utalványban is részesültek. Lukács evangéliumának szavaival bocsátottuk útjukra őket: „A jó em-
ber az ő szívének jó kincséből hoz elő jót.” 

Borza Tünde kollégiumi nevelő 
 

BEMUTATKOZNAK ÁLTALÁNOS ISKOLÁNK PEDAGÓGUSAI 
 

Kolosné Csesznák Orsolya vagyok, tanító a Túróczy Zol-
tán iskolában. Evangélikus családba születtem Nyíregyhá-
zán. Nagyszüleim, szüleim a nagylaposi tanyavilágban nőt-
tek fel. Onnan hozták a tirpák hagyományaikat, szokásai-
kat, hitüket, amiket most én örökítek át a gyermekeim-
nek. 

Evangélikus vagyok. Megmásíthatatlanul. 
Bozorády Zoli bácsinál konfirmáltam, az ő ifjúsági óráira 

jártam. Máig jószívvel gondolok az ott megismert embe-
rekre, a mai nyíregyházi evangélikus gyülekezet építőkö-
veire. Itt élhettem át az igazi közösség érzését. Itt döbben-
tem rá, hogy ne csak a felszínt lássam, hanem azt is, ami 
láthatatlan. Jézus örök érvényű tanításaiban megtaláltam 
mindent, amit kerestem. Konfirmációmra kapott igém na-
gyon sok nehézségen segített már át: „Érezzétek és lássátok 
meg, hogy jó az Úr, boldog az az ember, aki benne bízik.” (Zsolt, 34,9) 

2001 óta vagyok feleség, 2003 óta édesanya. Három gyermekünk született, jelenleg mindhár-
man gimnazisták. 2009-től dolgozom a Túróczy Zoltán általános iskolában, nagyon jól érzem 
magam a gyerekek között. Szeretek tanítani, úgy érzem megtaláltam helyem a világban. 

Tanítóként is igyekszem nem csak korszerűen és felkészülten oktatni a tananyagot, hanem 
egy kicsit többet adni tudásomból, hitemből, lelkesedésemből. Megalapozni, összekovácsolni 
azt a gyermekközösséget, amit az Úr bízott rám. 

Az evangélikusság számomra a kitartást, az állhatatosságot is jelenti. Voltak nehéz és nagyon 
nehéz időszakok is életemben, – és gondolom, lesznek még. De összetartó család vesz körül és 
az Úrban van bizonyosságom. 

Kell-e ennél több? 
Kolosné Csesznák Orsolya tanítónő  
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GYERMEKOLDAL 
 

Olvasd, hidd, éld II. – Ki a szerző? 
 

A Biblia bár sok eseményt ír le, mégis egyetlen történetről szól: a te személyes megmentési 
tervedről, melyet Isten talált ki, szervezett meg, és vitt véghez JÉZUS KRISZTUSban. Az egész 
Szentírás Isten szeretetteljes szándékáról szól, ahogyan téged meg akar nyerni az Ő örök országa 
számára. A Biblia szerzője tehát vitathatatlanul: Isten! 

De hogyan írta Isten a Bibliát? Úgy, hogy istenfélő embereket vont be a munkájába. Különféle 
háttérből származó kb. 40 szerző nagyjából 1500 év leforgása alatt jegyezte le a Szentírást. Az 
emberi oldalról elmondható, hogy Mózes pásztor, Ézsaiás próféta, Ezsdrás pap, Máté vámszedő, 
Lukács orvos, János és Péter halász, Pál sátorkészítő és farizeus volt. A szerzők különböző néző-
pontról tanúskodnak, de mindannyian az egy igaz Istent hirdetik, és ugyanazt az üdvösségre 
vezető utat: JÉZUS KRISZTUSt.  

Hogyan tudta Isten bevonni az embereket 
kijelentésének a megírásába? Szentlelke által! 
A 2 Timóteus 3,16-ban azt találjuk, hogy a teljes 
Írás Istentől ihletett. Ez azt jelenti, hogy a Szent-
lélek ösztönözte és felügyelte is őket, hogy míg 
megmaradnak saját stílusuknál és személyisé-
güknél, mégis pontosan azt írják le, amit Ő akar. 

Ki a Szentlélek? A Szentlélek maga Isten, a 
Szentháromság harmadik személye. Az Atya, a 
Fiú és a Szentlélek szoros egységet alkotnak, 
egyelten Isten, három személyben. Ezt emberi 
értelemmel felfogni nem lehet, csak hittel elfogadni, mert Isten mondja önmagáról. A Szentlélek 
nemcsak Isten kijelentésének emberi nyelven történő megfogalmazásában vett részt, hanem 
általa történt, hogy Jézus, mint Isten emberré lett. Sőt az is a Szentlélek által történik, hogy te 
Isten gyermeke legyél. Jézus mondja: „Újonnan kell születnetek!” Ezt a Szentlélek cselekszi meg, 
amikor elhiszed, hogy Jézus érted, helyetted, a bűnös lényed miattad halt meg a kereszten. Ek-
kor Isten Szentlelke lakozást vesz benned. A Biblia szerint Isten templomává lesz a tested. Aka-
ratod megújul, és már Istenhez fog ragaszkodni, a lelkedben pedig hatalmas változások történ-
nek. A Szentlélek napjainkban is ösztönöz, munkálkodik Isten gyermekeiben. Munkájának 
eredményét a Biblia gyümölcsnek nevezi. Ezek nem megehető gyümölcsfélék, hanem Isten tu-
lajdonságai, amelyek engedelmes gyermekein lesznek láthatóak. Isten természete kezd kiala-
kulni bennük, mert Isten bennük akarja kiábrázolni Önmagát, mint egykor Jézusban! 

Ha Isten engedelmes gyermeke vagy, akkor te lehetsz a „Biblia folytatása” Isten Szentlelke 
által! 

 

„Mert nyilvánvaló, hogy ti Krisztusnak a mi szolgálatunk által szerzett levele vagytok, amely nem 
tintával, hanem az élő Isten Lelkével van felírva, és nem kőtáblára, hanem a szívek hústábláira.” 

2 Kor 3,3 

Hajagos-Tóth Katalin 
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ANYAKÖNYVI HÍREK 
 

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

Fodor Angelika, Ádám Adrián Zalán, Ricz Bence. 
 

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

Borsi Zoltán és Németi Noémi Lili, Vámos Gergő és Szűcs Lívia, Kis Tamás Lajos és 
Lipcsei Orsolya. 
 
 

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

Gerbár József (77), Adami Pálné Lippai Etelka (91), Harman Béláné Szuhánszki Julianna 
(74), Paulinyi József (69), Rónaszéki János (91), Hajcsák Mihályné Szurovcsák Erzsébet 
(78), Gyurján Andrásné Benkó Mária (95), Pápai László György (70), Hulvej János (72), 
Garaj István (72), Kósa Andrásné Bánszki Etelka (78), Csurka Józsefné Humik Mária 
(89), Hámornyik Józsefné Illés Mária (70), Hetey Lászlóné Bartos Irén (81), Nádasi Zol-
tánné Jaczkó Julianna (85), Subert András (78), Lippáné Patvaros Margit (60), Nagy 
Mihályné Laczkóvszky Jolán (79), Smidt József (87), dr. Bánszki István (92), Andrejko-
vics József (89), Márföldi Andrásné Kovács Julianna (82), Gyebrószki János (76), Magna 
András (81), Tóth Sándor (66), Rinyu Jánosné Mika Elvira (66), Olesnyovics Györgyné 
Bogár Zsuzsanna (88), Zadubenszky Mihályné Harman Erzsébet (78). 
 

Összeállította: Horváth Csabáné 
 

Május 23-tól minden körzetben a megszokott rend szerint tartunk nyilvános istentiszteletet! 
 

Kivétel: Bálintbokorban családi háznál továbbra sem tartunk istentiszteletet, valamint Fel-
sősimán a Művelődési házban önkormányzati rendelet miatt csak védettségi igazolvánnyal le-
het belépni, melynek meglétét ellenőrzik. 
 

Május előzetes 
 

❖ Május 23-án és 24-én, Pünkösdvasárnap és Pünkösdhétfőn a Nagytemplomban 10 órától 
tartunk istentisztelet. 
❖ Május 23-án Nagykállóban a református templomban 8 órától, Borbányán 9:30-tól, Érpa-

takon pedig 15 órától tartunk istentisztelet. 
❖ Május 24-én, Pünkösdhétfőn Vargabokorban 15 órától tartunk istentiszteletet. 
❖ Május 30-án, a 10 órakor kezdődő nagytemplomi istentisztelethez kapcsolódóan lelkész-

választó közgyűlés lesz. 
 

Június havi előzetes 
 

❖ Június 20-án, vasárnap este 18 órától a Nagytemplomban Kiss Zoltán orgonaművész, 
templomunk orgonistája Bach, Arvo Pärt és Vierne műveket fog előadni a Zenés áhítaton. 
❖ Június 21-től 25-ig gyerek-, ifjúsági-, és körzeti konfirmandus tábort tartunk a Rozsréti 

Gyülekezeti házban 9-15 óráig, szerdán egész napos kirándulással. Hideg ebédet biztosítunk. 
❖ Június 25-én, pénteken 15 órától a rozsréti konfirmandus tábor záró alkalmára és konfir-

mációi vizsgára kerül sor. 
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❖ Június 21 és 25 között konfirmandus tábort tartunk a Mandabokori Imaházban. 
❖ Június 26-án konfirmációs vizsgát tartunk a Mandabokori Imaházban; 9:30-tól a 2019-

2020-as évfolyamnak, 14 órától pedig a 2020-2021-es évfolyamnak. 
❖ Június 27-én 10 órától konfirmációi istentisztelet tartunk a Nagytemplomban. 

 

Július havi előzetes 
 

❖ Július 18-án, vasárnap este 18 órától dr. Kovács László Attila igazgatólelkész/orgonista 
Bach, Liszt és Duruflé műveket fog előadni a Nagytemplomi Zenés áhítaton. 
❖ Július 19 és 23 között nyári gyerektábort tartunk a Mandabokori Imaházban. 

 

Augusztus havi előzetes 
 

❖ Augusztus 2 és 5 között ifjúsági kerékpáros tábort tartunk a Zemplénben. Érdeklődni Zsar-
nai Krisztiánnál vagy ifj. Veczán Lászlónál lehet. 
❖ Augusztus 15-én, vasárnap 18 órától Vízi Dávid pátyi orgonaművész lesz Zenés áhítatunk vendége. 
 

A nyár folyamán Borbányán, Érpatakon és Vargabokorban gyermek-evangélizációs „5 napos 
klubokat” tervezünk tartani, ezek időpontja még egyeztetés alatt van. Érdeklődni Adámi Márti 
hittanárnőnél lehet. 

 

Istentiszteleti alkalmaink online élőben megtekinthetőek valamint visszanézhetőek: 
• a nyiregyhaza.lutheran.hu és a mandabokor.lutheran.hu weboldalakon, 
• a Facebook oldalainkon (facebook.com/evnyiregyhaza és facebook.com/mandabokor) 
• valamint a YouTube csatornáinkon (youtube.com/MandabokoriEvangélikusGyülekezet és 

youtube.com/channel/UCTVTMpiErrEJM4HM9Z6iZ3w - „Nagytemplom Nyíregyháza” kereső 
kifejezéssel a YouTube főoldalán). A közvetítések az istentisztelet előtti 5-10. perctől kezdődően 
érhetők el! 

Lelkészeink elérhetősége: 
 

Adámi László: +36-20/824-6833      Dr. Kovács László Attila: +36-20/824-3915 
Sztankó Gyöngyi: +36-20/824-5429       Zsarnai Krisztián: +36-20/369-2487 

 
 

Ha hozzátartozója, ismerőse vagy barátja kórházba kerül, kórházlelkészünk, Melich Mihály 
elérhető a +36 20 824-2306 telefonszámon, vagy a misi.melich@gmail.com email címen. 

 

 
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: 2021. augusztus 20. 

Lapzárta: 2021. augusztus 10. 
 

Szerkesztőbizottság: 
Adámi László, Kecskemétiné Szilvási Zsuzsanna, Márk Borbála, ifj. 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 1000 példányban. 

https://nyiregyhaza.lutheran.hu/
https://mandabokor.lutheran.hu/
https://www.facebook.com/evnyiregyhaza
https://www.facebook.com/mandabokor
https://www.youtube.com/MandabokoriEvangélikusGyülekezet
https://www.youtube.com/channel/UCTVTMpiErrEJM4HM9Z6iZ3w
mailto:misi.melich@gmail.com
https://nyiregyhaza.lutheran.hu/
mailto:nyiregyhazi.hirmondo@lutheran.hu

