
 
 

 

ISTEN MENTİÖVET NYÚJT FELÉNK  
 

 25 éve, 1986-ban a Nagytemplom 200 éves évfordulójára az akkor Nyíregyhá-
zán szolgáló 7 lelkész – a három „lelkészgeneráció” – megírta a Kenyér minden nap-
ra címő áhítatos könyvet. Az Elöljáró beszédben ez áll: „ami összeköt minket, az 
nem csupán a közös szószék, hanem a Jézus Krisztusban való közös hitünk és az egy 
szívvel vállalt felelısség, hogy ezzel a hitünkkel és Urunktól kapott szeretetünkkel az 
embereknek szolgáljunk ma.”  
 Hálával és bőnbánattal vállalom ma is ezt. Bőnbánattal azért, mert nem volt 
teljes sem a hit, sem a szeretet, sem a szolgálat. Voltak mulasztások, bőnök. Bizony 
„a kereszt lesújt”, térdre kényszerít, és „a kereszt mindig fölemel”. Atyám, bocsáss 
meg! – kérem alázattal, s hallom Jézus imáját: „Atyám bocsáss meg nekik, mert nem 
tudják mit cselekszenek.” İ nem ment fel a felelısség alól, de egyértelmően tudatja, 
hogy „az ítélet kiáradását egyedül Isten bőnbocsánatának védıgátja tarthatja fel.”  
 Mennyivel többrıl van itt szó, mint a jogos ítélet elengedésérıl! Boldog fellé-
legzés ez, szabadság a jóra, tudomásulvétele annak, hogy ı jelen van, számon tart és 
kérhetem, vezessen, hordozzon az erım feletti útszakaszokon. Jézus keresztje az 
összekötı híd Isten és közöttem. Isten megoldása a bőneinkre a legfıbb jó, a kegye-
lem.  
 Néhány évvel Jézus kereszthalála után István – elsı a keresztyén vértanúk so-
rában – miközben záporoztak rá a kövek, térdre borulva imádkozott: „Úr Jézus, 
vedd magadhoz lelkemet!” Majd megismételte Jézus imáját: „Uram, ne ródd fel ne-
kik ezt a bőnt! És amikor ezt mondta, meghalt.” Pál – akkor még Saul –, mindezt 
hallotta és látta. Magvetés volt ez az ı számára akkor is, ha egyelıre nem vett róla 
tudomást. 
 A Krisztus követés nem lehet valami „tág keret, amelybe minden szenny is be-
lefér”. Az említett áhítatos könyvben Lukács 9, 51-56 alapján – amely arról szól, 
hogy Jézust nem fogadják be a samáriaiak szállásra, amire a tanítványok szív szerin-
ti válasza ez lenne: tőz égesse meg ıket – ezt olvassuk: „Jézus emberek iránti szere-
tetében megvédi az ıt is elutasító zsidógyőlölı falu lakosait és dorgálásával követıi 
lelkének pusztító erejő szándékát töri le. A rosszat jóval gyızi meg, a győlöletet a 
békességben oldja fel.” 

XX. évf. 1-2-3. szám 
2011. január-február-március 

„Ne gyızzön le téged a rossz, 
hanem te gyızd le a rosszat jóval.” 

(Rm 12, 21) 
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 1953-ban az évszázad (XX.sz.) mérkızésén 6:3-ra gyızött a magyar csapat a 
hazai pályán addig még veretlen angol futballválogatott ellen. Mintha millió és mil-
lió letaposott főszál egyenesedett volna fel a réten, mintha harsogó zöld színével 
örömmámorban emelte volna fel a reményt. Valahogy így éltük át azt a gyızelmet 
több millió honfitársammal együtt. Alig múltam akkor 12 éves, nem voltam futball 
drukker, azóta sem vagyok, de ez a közel 60 év elıtti gyızelem most is számít ne-
künk. 
 Vannak ma is eltaposott értékek, eltaposott életek. A gonoszság erıi diadalit-
tasan tombolnak. Sok jószándékba belekapaszkodnak. Ahol megjelenik a segítı-
készség, az áldozat, ott van nyomában a csalás, fosztogatás. 
 Krisztus gyızelmének részeseként, Szentlelke által tanítva, meggyızve, vezet-
ve lehetünk az a gyıztes csapat, amelyik reményt ad, perspektívát mutat, útjelzı táb-
laként segítséget nyújt megtalálni a jelet, a keresztet, „mely lesújt” bőnbánatra indít, 
és „mely mindig felemel.” 

Bozorády Zoltánné 
ny. lelkész 

 
REMÉNYIK SÁNDOR: IN HOC SIGNO 

 

In hoc signo: e jelben gyızni fogsz; 
In hoc signo: a kereszt ez a jel; 
In hoc signo: a kereszt, mely lesújt, 
És a kereszt, mely mindig fölemel. 
 
A tábor nı, a tábor harcra kész. 
Új leventékre néz egy új tavasz, 
Zúg a szélben a lélek-rengeteg: 
Aki velünk nincs, ellenünk van az! 
 
Kereszténység: Hogy lángol ez a szó, 
Mit elfödöztek bús szemünk elıl! 
Isten, a szikla, omló föveny lett, 
És puhány lett a Názáretibıl! 
 
Nem, nekünk nem egy viasz-isten kell, 
Aki elomlik, szakad, mint a part; 
A mi Istenünk eszményeket tőz, 
És törvényt hoz és ítéletet tart. 
 

S a mi eszményünk nem egy tág keret, 
Amelybe minden szenny is belefér, 
A mi eszményünk Grál-kehely, örök, 
S az új szövetség, benne: ama Vér. 
 
Mi megbocsátni, szeretni tudunk, 
De harcolni is, irgalomtalan! 
Amíg valaki álmainkhoz ér, 
S míg szentségünkhöz nyúlni mersze 
van. 
 
S ha láttuk Urunkat a Golgotán, 
Szelíd-szenvedın – örök a remény, 
Hogy meglátjuk még diadalmasan, 
S megdicsıülten a Tábor hegyén. 
 
Ahol alatta elvész a világ, 
És a Teremtés „ponttá vékonyul”, 
S nyomába’ ránk húsvéti permeteg: 
Szent álmok áldott ajándéka hull. 

 
In hoc signo: e jelben gyızni fogsz; 
In hoc signo: a kereszt ez a jel; 
In hoc signo: a kereszt, mely lesújt, 
És a kereszt, mely mindig fölemel. 
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BEIKTATTÁK HIVATALÁBA ZSARNAI KRISZTIÁN PARÓKUS LEL KÉSZT 
 

A 258 éves Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség 2010. november 7-i közgyőlése 
egyhangú szavazással választotta meg a három és fél éve beosztott lelkészként itt szolgáló 
és idıközben sikeres lelkészi vizsgát tett Zsarnai Krisztiánt a gyülekezet 46. parókus lel-
készévé. 
  A lelkésziktató istentiszteletre 2011. február 19-én került sor az idén 225 éves Nagy-
templomban. A megyeszékhelyrıl és a környezı bokortanyákról érkezett hívek – a temp-
lomépítı tirpák ısök mai utódai – megtöltötték az Isten házának földszinti padsorait s több 
száz szájból és szívbıl zengett az evangélikus himnusz: Erıs vár a mi Istenünk!  
 A lelkésziktatást Sztankó Gyöngyi, 
az egyházmegye esperese végezte, a li-
turgiában részt vett dr. Kovács László At-
tila igazgatólelkész s Gyıri János Sámuel 
pesterzsébeti lelkész; az ı gyülekezetében 
járt 15 éven keresztül, ott jutott hitre s ott 
töltötte a 6. tanévet teológus hallgatóként 
Zsarnai Krisztián. Az igehirdetés a meg-
hívón olvasható ige alapján szólt: „…akik 
az Úrban bíznak, erejük megújul…” (Ézs 
40,31) Az esperes személyes szavakkal 
bátorított: akik az Urat várják, s benne 
bíznak; megtapasztalják a próféta üzene-
tét, s ezt kell Isten embereként továbbadni a biztonságra vágyó, nehézségek között élı mai 
keresztyéneknek is, jézusi szeretettel, gyülekezetünk építésére!  
 A lelkészi meghívólevelet Németh Lászlóné körzeti és Veczán Zoltán 
összgyülekezeti felügyelı adta át az esperesnek, aki az iktató kérdésre adott „elhatároz-
tam” válasz, imádság s áldó ige után átnyújtotta azt a beiktatott lelkésznek. „Er ısítsd meg, 
Istenünk, amit cselekedtél értünk, és ne hagyd el népedet, kezeid alkotását!” – kérte a 23 
Luther-kabátos lelkésszel együtt az egész gyülekezet. 

A legfiatalabb gyülekezeti lelkész mérföldkınek tekintett beköszönı igehirdetés-
ében Ézs 40,29-31 alapján elmondta: Megválasztásom óta csak névtábla csere történt, de 
én ezután is Istennek ezt a vigasztaló igéjét kívánom továbbadni. 1995-ben hívott el az Úr, 
hogy a Szabadítót hirdessem, s nem is akarok tudni másról, mint a megfeszített Krisztus-
ról. És az Úr kedves esztendejét szeretném hirdetni; – fogalmazta meg küldetését az új 
parókus. 

A tudósító kérdésére megvallotta, hogy ez az ige végig kísérte eddigi életét; 1998-
ban ez lett a teológiára történt elhívási igéje, 2007-ben ezt választotta felszentelési igéje-
ként, és most iktatási igeként is. Lelkésszé szentelésükkor feleségével, Zsarnainé Urbán 
Nórával együtt, kerületünk püspöke, dr. Fabiny Tamás ezekkel a szavakkal küldte ki ıket 
a szolgálatba: Vigasztaljátok a nyíregyházi gyülekezetet és hirdessétek az Úr evangéliu-
mát!  

A gyülekezeti énekkar szolgálata után hálaadó s könyörgı imádságban fordult a 
mindenható Úristenhez a beiktatott lelkész, majd az esperesi áldást követıen rövid temp-
lomi közgyőlés következett, amit az egyházmegye elnöksége vezetett. Márföldi István 
egyházmegyei felügyelı javaslatára jegyzıkönyvben került rögzítésre a beiktatás ténye, 
majd köszöntések hangzottak el.  
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Az ünnepi együttlét az evangélikus iskola dísztermében folytatódott szeretetvendég-
séggel. Az állófogadáson finom falatok várták az új lelkipásztort köszöntı egyháztagokat, 
akik ezt kívánják: „Ragyogtassa rád orcáját az ÚR!” 

(Az istentisztelet hanganyaga elérhetı: www.garainyh.hu) 
Garai András  

 
A gyülekezet elnöksége, valamint a beiktatott lelkész és családja 

köszönetet mondanak minden segítségért és adományért. 
 

 
GYÜLEKEZETI MUNKATÁRS-KÉPZÉS 

 
Decemberben gyülekezetünkben is megindult a munkatárs-képzés. A körzetekbıl kö-

zel harmincan veszünk részt havonként a kétnapos tanfolyamon, amelyiknek vezetıje D. 
Szebik Imre püspök úr. A képzés célja, hogy mélyebben megismerjük Isten akaratát sze-
mélyes életünkre és a gyülekezet épülésére vonatkozóan. Felismerjük, szükségünk van a 
közösségre, és szívesen járjunk a gyülekezetbe, mert a hit hallásból van és személytıl 
személyig terjed. 

Ki a munkatárs? Aki felismeri, hogy környezetében az emberek „elgyötörtek és szét-
szórtak, mint a pásztor nélkül való juhok” és segíteni kíván nekik. 

Elıadóink teológiai tanárok, szakemberek, nagy tapasztalatú lelkészek, akik Budapest-
rıl utaznak hozzánk. Témáik felölelik egyházunk történetét, jelenét, helyét az egyes fele-
kezetek között. Megismerjük a kegyességi irányzatokat, a Biblia könyveinek keletkezését 
és korát, fontosabb egyházi iratainkat és alkotóikat.  

A szemléltetést és rögzítést vetítések segítik. Nagyon hasznosak számunkra a lélektani 
ismeretek is. Elıadóink nemcsak szaktudásukkal, hanem lelkigondozói gyakorlatuk gaz-
dag tapasztalataival, saját élményeikkel is felkészítenek bennünket. Így a foglalkozások 
érdeklıdıket, vendégeket is vonzanak, akik szívesen töltenek velünk egy délelıttöt vagy 
délutánt. 

Nagyon tanulságos az, amikor szituációs gyakorlatokban próbálhatjuk ki magunkat. 
Hogyan tudjuk megszólítani egyre csüggedtebb vagy mereven elzárkózó embertársainkat, 
hogyan adunk számot a bennünk élı reménységrıl? 

A Luther Márton Kollégium meghitt imaterme ad otthont az áhítattal kezdıdı és záró-
dó foglalkozásainknak. A tanfolyam nyitott, az érdeklıdı látogatókat is szeretettel várjuk. 

Jó hírként közölte az Evangélikus Élet c. hetilapunk: Nyíregyháza jó példája lelkesít-
sen másokat is szerte az országban. Segítse ez a képzés is gyülekezetünk és mindannyiunk 
lelki épülését! 

Palotay Erzsébet 
 
 

NAGYTEMPLOMI IGEHIRDETÉSEK A GYÜLEKEZET HONLAPJÁN 
Tájékoztatjuk kedves Olvasóinkat, hogy a nagytemplomi, vasárnap délelıtti is-
tentiszteletek hanganyagai 2007. októberétıl, (nem teljes körően); elérhetıek 
gyülekezetünk honlapjáról is, a „Fórum / Életünk és kapcsolataink a gyülekeze-
ten belül” címő rovatból is, ezen a webcímen: http://nyiregyhaza.lutheran.hu 
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MM EEGGII SSMM EERRNNII   TTÉÉGGEEDD……  II GGAAZZ  II SSTTEENNEEMM !!  
Isten szeretet (1 Jn 4,16) 

Isten nemcsak szeret, İ SZERETET. Mindennek ez az alapja, mindent ez hat át, 
mindent így lehet megérteni, minden erre van a Bibliában felfőzve. Minden ebbıl az egy-
szerő kijelentésbıl indul ki. Ez a kulcs Isten minden tettéhez: a teremtéstıl kezdve a 
mennyig. Ha ezt nem értjük, akkor semmit sem értünk. A Biblia minden gondolata után, 
minden közlése után oda lehetne tenni: mert Isten szeretet. 

Miben nyilvánul meg a szentséges Isten szeretete? Abban, hogy velem akar lenni, 
most itt a földön és egykor az örökkévalóságban. Isten már bizonyított. Elküldte egyszülött 
Fiát: Az Atya tulajdon Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta… Jézus pedig 
magától adta oda az életét. Hatalma volt arra, hogy odaadja, hatalma volt arra is, hogy is-
mét visszavegye: ezt a küldetést kapta az Atyától, ezért jött erre a világra. Isten örök vég-
zése volt ez, már a világ teremtése elıtt. Nincs szükség több bizonyítékra Isten szereteté-
rıl, mert nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaiért. Va-
lóban ez a legszeretetteljesebb tett: eljött érted a szent Isten, hogy megmentsen a bőn fog-
ságából, és hazavigyen a vele való közösségbe. Jézus így tett bizonyságot tanítványainak 
errıl: Az én Atyám házában sok hajlék van;… És ha majd elmentem, és helyet készítettem 
nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti 
is. Isten Szentlelke által lakozást vesz benned, hogy megtarthasson a menny felé vezetı 
úton, hogy közösségben maradj vele. Meg akarja osztani veled az életét: úgy, hogy elıször 
odaadja az életét érted, utána részt ad az İ életébıl neked. Átveszi tıled, ami rossz, és ne-
ked adja, ami jó: szentségével, igazságával, Lelkével ajándékoz meg. Bizodalmat ad az íté-
let napjára, arra hogy vele élhetsz örökké. Az a csodálatos, hogy a szeretet MINDIG Is-
ten kezdeményezése. Isten elıbb szeretett. Szerelmet vallott neked a szent Isten úgy, 
hogy vállalta a visszautasítást. 

Mit vár t ılünk Isten? Hogy viszont szeressük és szeressük egymást. Mert csak azok 
élhetnek szeretetközösségben vele, akik szeretik egymást. Ha valaki azt mondja: „Szere-
tem Istent”, a testvérét viszont győlöli, az hazug, mert aki nem szereti a testvérét, akit lát, 
nem szeretheti Istent, akit nem lát. …ha szeretjük egymást, Isten lakik bennünk, és az ı 
szeretete lett teljessé bennünk. 

Miben kell nekünk megmutatni szeretetünket? Abban, hogy alá rendeljük magunkat 
Isten akaratának, hogy szeretetének részesei legyünk és megmaradjunk benne. Aki Jézusé, 
az hallgat az İ hangjára, és az ÚR ismeri ıt. İ örök életet ad neki és nem vész el soha, 
mert senki sem ragadhatja ki ıt az ÚR Jézus kezébıl. Aki szereti Jézust, az megtartja pa-
rancsait (az İ igéjét)! Isten szeretete Jézusban lett láthatóvá, most pedig bennünk kell, 
hogy láthatóvá váljék. Tovább kell adnunk a szeretetet, ez nem választás, vagy kedv kér-
dése, ez parancs (vö. Jn 13,34; Gal 5,14)! 

A világmindenség teljhatalmú Ura azt mondja neked: Szeretlek Téged, és arra vágyom, 
hogy velem élj örökké! Ennél szebbet, ennél jobbat nem képzelhetünk el magunknak! 
„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz ıbenne, el ne 
vesszen, hanem örök élete legyen.” (Jn 3,16) 

Isten a válaszodra vár! 
Kóder Anita és Hajagos-Tóth Katalin 
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GYÓGYULTAN... 
 

Volt egy velem született szívrendellenességem. Amikor a ritmusom kiugróan szapora 
volt a rosszulléttıl nehézzé váltak a napok órákon keresztül. Fejfájást, szorítást, és egyéb 
panaszokat okozva. Akkor csak arra figyeltem: múljon el hamar, hogy könnyebb legyen. 
A gyógyszerek nem segítettek mindig, volt úgy hogy csak a kórházban tudták leállítani a 
többórás zakatolást. 

A félelmek néha túlnınek rajtunk, akadályává válnak annak, hogy ésszerően tegyük 
dolgainkat. Aztán eljön a pillanat, hogy segítséggel leküzdhetjük az elénk tornyosuló fala-
kat. Az életemben ez a pillanat a mőtét volt.  

Nehezen jutottam el odáig, hogy vállalom, erre felkészülni nem könnyő. A szervezet-
ben zajló folyamatok jelzik szükségességét. Bár nem foglalkozunk vele, látszólag nem tö-
rıdünk az elıttünk álló dolgokkal, de munkálkodik bennünk a várakozás… 

Felkészült orvosok, mőtısök veszik körül az embert, teszik dolgukat ügyesen. Az or-
vostudomány nagyon fejlett. A mőtıasztalon fekve körülöttem sok monitor, melyeken ke-
resztül részévé válhattam a beavatkozásnak. Láthattam, hogyan halad, hol tart adott pilla-
natban a katéter. Az orvos addig állt mellettem, amíg a mőszert beállította, azután az üveg-
fal mögül irányította a rendszert. 

A mőtıasztalon egyedül fekve, és mégsem egyedül, éreztem és átéltem, hogy a mi 
Urunk közel jön gyermekéhez. Lehajol, és erıt ad a nehéz helyzetekben. Valóságos, hogy 
ı hordozza terheinket. Lehet könnyő szívvel feküdni a mőtıasztalon, mert ı is ott van. Je-
len van. Már nincsenek fájdalmak, félelmek, pedig elıtte azok igen nagyok voltak. 

Az Útmutató szerinti reggeli ige a mőtét napján ez volt: „Az Úr fölegyenesíti a gör-
nyedezıket.” (Zsolt 146,8) Este pedig ezt olvashattuk: „… ott volt egy asszony, …(annyira 
meggörnyedt, hogy egyáltalában nem tudott felegyenesedni. Amikor Jézus meglátta ıt, 
elıszólította, és azt mondta neki: »Asszony, megszabadultál betegségedbıl.« És rátette a 
kezét, mire az nyomban felegyenesedett, és dicsıítette az Istent.” (Lk 13,11-13) 

Az imádság és sokak együttérzése, segítség a nehézségeinkben. Nem kell egyedül 
szembenézni az elıttünk álló dolgokkal. A szeretet, mert az Úr szeret, megérinti a szívün-
ket. Felegyenesít, és örömmel, felszabadultan adhatunk hálát jóságáért! Gyógyultan! 

Sz. E. 
 
 
„HA AZ ÚR NEM ÉPÍTI A HÁZAT, HIÁBA FÁRADOZNAK AZ ÉP ÍTİK!” 

Zsoltárok könyve 127,1 
Szeretett Testvérek! 
 Nagy örömmel számolunk be, arról hogy az 
elmúlt hónapokban elindított győjtés során sokan 
hoztak anyagi áldozatot a tervezett „Segítség Háza” 
Mandabokori Imaház megvalósulásáért. Köztük 
nem kevesen vannak azok, akik erejükön felül ada-
koztak. 112 család adománya téglakuponok vásár-
lása, csekken történı befizetés, banki átutalás, va-
lamint a „Befejezetlen történetek” címő könyv és a 
„Taníts, Uram, meghajlani” címmel megjelentetett 
hanglemezbıl 2010 áprilistól - 2011 februárig, kö-
zel 11 hónap alatt 2.020.000 Ft adományt adtak össze a testvérek. Beadott pályázatunk 
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eredményét a napokban fogjuk megtudni, s reménységgel tekintünk az elıttünk álló fel-
adatokra. Az elkészült tervek alapján az imaház I. ütemének megvalósításához (berendezés 
nélkül) kb. 52 000 000 Ft szükséges. A pályázattól függetlenül elsıdleges célunk a telek 
megvásárlása, mely 5 000 000 Ft-ba kerül.  
Hála legyen Istennek a gyülekezet gyarapodásáért, Istennek bennünk elvégzett munkájá-
ért, az adományok felajánlásáért. Ezúton szeretnénk megköszönni áldozatkészségüket. 
Köszönettel vesszük, ha ebben az esztendıben is támogatják imádságukkal és anyagi hoz-
zájárulásukkal e nemes célkitőzést. 

Az V. sz. körzet nevében: Zsarnai Krisztián lelkipásztor 
 
 

MEGÚJUL AZ OKTATÁS AZ EVANGÉLIKUS 
ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN  

 

Az új tanévben, 2011. szeptemberben beindul a magyar-angol kéttannyelvő oktatás az 
egyik leendı elsı osztályunkban. Azokra a tapasztalatokra építkezünk, amelyeket a tíz éve 
beindított emelt szintő angol oktatás során szereztünk felsı tagozaton. Ennek kézzel fog-
ható eredménye is van, hiszen kétévente eljutnak Angliába diákjaink más egyházi iskolá-
ban tanuló diákokkal együtt külföldi nyelvgyakorlatra. Nagyon jól kiépített egyházi isko-
lák közötti kapcsolatoknak köszönhetıen márciusban pedig 13 napra Dél-Franciaországba, 
Grassba utazik egy 25 fıs csoportunk, s a diákok ott is az angolt tudják majd alkalmazni a 
gyakorlatban egy Comenius nyertes pályázat keretében. 

Jövıre csoportbontásban lesznek az angol órák. A heti öt angol óra mellett három an-
gol nyelven tanított közismereti óra is lesz: technika, rajz, testnevelés. Reméljük, a két 
tannyelvő oktatásnak köszönhetıen a folyamat végére a diákok nagy része középfokú 
nyelvvizsgát fog majd tenni. Programunk most van szakértık elıtt, a márciusi fenntartói 
döntést követıen nagy erıkkel történik majd a beiskolázás. Emellett külsı felújításokat is 
tervezünk. 

A Nemzeti Kulturális Alaphoz pályáztunk utólagos szigetelés, a külsı vakolat részbeni 
felújítása érdekében. A 20 millió forintos támogatáshoz az önerıt az országos evangélikus 
egyház és iskolánk közösen teremti elı. A munkálatok tavasszal kezdıdnek. 

Hasonlóan nagyszabású tervünk, hogy a Környezet és Energia Operatív Program révén 
befejezhessük a nyílászárók cseréjét az energiatakarékosság jegyében. A legtöbb teremben 
már új ablakok vannak, de fontos kicserélni a díszteremben és a lépcsıházban is a régi ab-
lakokat. A főtés is korszerősödne, ugyanis a gázkazánt itt helyeznénk el a fıépületben, s a 
födém is szigetelést kapna, hogy ott ne illanjon el a hı. A 110 millió forintos beruházás 60 
százaléka uniós forrás lenne, a magánerı elıteremtése az országos egyházra és iskolánkra 
hárul.  

Kocsisné Sárossy Emıke igazgató 
 
A Magyar Kultúra Napján, január 22-én Orosházán, a Székács Józsefrıl elneve-
zett oktatási intézményben versmondó és népdaléneklési versenyt rendeztek az 
ország evangélikus iskoláiban tanuló diákok számára. 
A vetélkedın a népdaléneklés mőfajában Gaál Eszter elsı helyezést ért el, 
Kırösi Szabó Eszter, és Czefernek Dorottya különdíjat kaptak. Valamennyien a 
Kossuth gimnázium diákjai. 

Szeretettel gratulálunk. 
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TÁJÉKOZTATÓ A 2011. JANUÁR 24-ÉN TARTOTT PRESBITERI  ÜLÉSRİL, 
MELYNEK TÁRGYA AZ V. SZ. KÖRZET GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI  MUNKA-

PROGRAMJÁNAK EL İTERJESZTÉSE VOLT 
 

A programot Zsarnai Krisztián (akkor még beosztott lelkész) ismertette a presbitéri-
ummal. A döntéshozók dolgát megkönnyítendı, un. projektoros tájékoztatást alkalmaz-
va. 
Terjedelmi korlátok miatt az ülésen elhangzott szóbeli kiegészítést szerkesztett formá-
ban adjuk közre: 
 

„A 2011-es esztendıben olyan átfogó, komplex ifjúsági programot szeretnénk megvalósítani, 
mely hosszútávon képes a térségben élı gyermekeket, ifjúságot, serdülı fiatalokat felkarolni, 
rendezvényeket, alkalmakat biztosítani számukra. A 2010-ben elindított programjaink megvaló-
sultak, kitőzött céljainkat elértük, s egyre több – a térségben élı – fiatalt tudtunk megszólítani, al-
kalmainkra bevonni. 
 

Helyzetelemzés: 
Korunk legnagyobb problémái a fiatalok számára rendkívül sok veszélyt hordoznak maguk-

ban. Egyre több fiatal a közösségi élet megélése helyett választja a média / netközösséget, azaz a 
személyes közösség helyett a virtuális közösséget. Komoly probléma szociológusok, pszicholó-
gusok elemzései alapján, hogy nagyon kevés idıt töltenek a gyermekek, a fiatalok családi körben, 
olyan helyen, ahol értéket kaphatnának, mely értéket közvetítene. Ezért az egyháznak, gyülekeze-
teinknek kiemelkedı feladata van ezen a területen. A mai fiatal korosztályt nagyon nehéz bevonni 
a gyülekezeti életbe, a különféle alkalmakra. Nehéz megszólítani, nehéz találkozási pontokat ta-
lálni, s ebbıl következve nehéz lehetıséget teremteni a szemléletformálásra. Térségünkben a po-
tenciálisan megszólítható gyermekek és fiatalok száma 368 fı.  
Az alábbi táblázatban korcsoportra lebontva megtalálható a gyermekek és fiatalok száma a Nyír-
egyházi Evangélikus Egyházközség V. Körzetében. 
 

 Bálint-
bokor 

Manda-
bokor Felsısima 

Kálmánhá-
za-Petıfi ta-
nya 

Összesen 

0-3 éves – 11 4 7 24 
4-10 éves 2 31 10 25 68 
11-15 éves 9 43 8 21 81 
ÖSSZESEN 11 gyermek 85 gyermek 22 gyermek 53 gyermek 173 gyermek 
16-20 éves 2 37 12 21 72 
21-30 éves 7 64 19 33 123 
ÖSSZESEN 9 fiatal 103 fiatal 31 fiatal 54 fiatal 195 fiatal 
 

Koncepció: 
A térségben élı fiatalok megszólításához olyan átfogó munkaprogram szükséges, mely igé-

nyeiket figyelembe véve tudunk számukra alternatívát nyújtani. Természetes igényük, hogy saját 
korosztályukkal, változatos közösségi formákban töltsék szabadidejüket. Meg kell vizsgálni a tér-
ségünkben élı gyermek és ifjúsági korosztály élethelyzetét, problémáit, igényeit, a rendelkezésre 
álló pénzügyi, intézményi hátteret. 

 
A Gyermek – és Ifjúsági Program – mint dokumentum és mint szemlélet – elfogadása fontos esz-
köze annak, hogy kötelezı és vállalt feladatainkat hatékonyabban elláthassuk. A benne megfo-
galmazott alapelvek, célok és feladatok egyfajta keret, lehetıség a továbblépésre. 
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Programunk a 2011-es esztend ıre 
 

Gyermekek: 
„Ovi-klub”-ban óvodás korú gyermekekkel szemléletformáló foglalkozás tartunk hétrıl-

hétre. Minden hétfın Mandabokorban 19 gyermekkel, minden kedden Felsısimán 17 gyermek-
kel. Kálmánházán szeptembertıl szeretnénk a gyermekekkel foglalkozni.  
Egész évben minden 2. héten vasárnap „Bárka játszóház” programsorozatunkban tematikusan 
felépített foglalkozást biztosítunk 1-11 év közötti gyermekek számára. Ennek helyszíne a 
mandabokori iskola épülete.  
 

Ifjúság: 
„Kérdezık Köre” (KéK): Ifjúságnak hétrıl-hétre szervezünk alkalmakat Nyíregyházán (pén-

tekenként), Mandabokorban (péntekenként) és Kálmánházán (vasárnaponként), melyen keresztül 
szemléletüket próbáljuk formálni. A foglalkozás lehetıséget nyújt arra, hogy fiatalok egymással 
tapasztalatokat cserélve megbeszéljék kérdéseiket, örömeiket, küzdelmeiket, s az életrıl alkotott 
véleményük helyes irányba terelıdjön. A mai ifjúságnak rengeteg kérdése van az életrıl, családi 
viszonyokról, konfliktuskezelésrıl. Kihívás számukra beilleszkedni a barátok közé, iskolába, tár-
sadalomba. Ezeken az alkalmakon csoportos beszélgetés formájában próbálunk választ keresni az 
ıket foglalkoztató kérdésekre. 
 

Táborozás: 
Ifjúsági kirándulás, illetve részvétel június 1-5-ig Drezdában egy ifjúsági találkozón, ahová 

közel 120 000 fiatal várnak és 3000 program közül választhatnak. Ezzel is nyitva a nemzetközi 
kapcsolatok felé. 
Áprilisban négynapos ifjúsági táborozást szervezünk Tivadarra, mely már évek óta hagyomány. 
Júliusban egy hetes ifjúsági tábort szervezünk Tiszadobra v. Tivadarra, mely a tavalyi esztendı-
ben indult el. 
 

Családi nap:  
CsAládi naP (CsAP) a programunkkal kívánjuk a gyermekeket, ifjúságot egy egész napos 

családi programba bevonni, különbözı ügyességi, vetélkedıs játékokkal még inkább lekötni és a 
családtagokkal együtt alkalmat teremteni az együttlétre. 
 

Családi kirándulás: 
Minden évben megrendezésre kerülı CsaládI Kirándulást (CsIK[K]) idén is Bortóra szervez-

zük, ahol minden generáció képviselteti magát. Gyermekek, fiatalok, szülık, nagyszülık vesznek 
részt ezen a kiránduláson, ahol az egész napos együttléttel is szorosabbá kívánjuk tenni a kapcso-
latokat.” 

Németh Lászlóné V. körzeti felügyelı Zsarnai Krisztián lelkipásztor 
 
 

TAVALY ORSZÁGOSAN, ALIG ÖTVENEZREN AJÁNLOTTÁK FEL 2 009. ÉVI 
SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJUK EGY SZÁZALÉKÁT EGYHÁZUNK J AVÁRA 

 

Az egyházak és a kiemelt költségvetési elıirányzatok számára felajánlott összegbıl mintegy 
5,241 milliárd forint 185 egyház között oszlott meg. 

Az egyházak közül a Magyar Katolikus Egyház kapta a legtöbb és legnagyobb összegő egy-
százalékos felajánlást a 2009. évi szja-ból, 545 106 adózótól.  

A második legnagyobb összeget a Magyarországi Református Egyház kapta amelyet, 186 491 
adózó jelölt meg kedvezményezettként. 

A harmadik legnagyobb támogatott a Magyarországi Evangélikus Egyház volt. A mindössze 
49 850 adófizetı 317 millió forintot juttatott egyházunknak, egy százalékából. 

Forrás: MTI 
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PARÓKUSI VIZSGA NYÍREGYHÁZÁN 
 

Utoljára 1949 októberében volt parókusi vizsga Nyíregyházán. Február 10-én – ha rö-
vid néhány órára is – de elmondhatjuk, hogy Nyíregyháza ismét püspöki szélhellyé vált. 
Ötvenkilenc évvel a Tiszai Evangélikus Egyházkerület megszőnése óta a budapesti püspö-
ki székházban történik a parókusi alkalmassági vizsga. 

A fıvárosi helyszín ideiglenes elhagyását az indokolta, hogy a vizsgára jelentkezett 
négy beosztott lelkész szolgálatuk révén a Hajdú-Szabolcsi Egyházmegyéhez kötıdnek, 
így dr. Fabiny Tamás püspök úr, praktikus okok miatt döntött úgy – mint a bizottság elnö-
ke –, hogy ı utazik Nyíregyházára. 

A jól felkészült jelöltek (a fotón balról jobbra) Tóth Katalin, a Nyíregyházi Kossuth 
Lajos Gimnázium iskolalelkésze, Balázs Viktória a Debreceni Evangélikus Egyházközség, 
Kozma Anett a Nyíregyháza - Kertvárosi Egyházközség, Torzsa Tamás a Nagycserkeszi 
Evangélikus Egyházközség beosztott lelkészei sikeresen helytálltak, így mindannyian 
parókusi lelkészi bizonyítványt szereztek, tehát megválaszthatók gyülekezeti szolgálatra. 

Isten áldását kívánjuk életükre és munkájukra! 
 

 

 
 

ANGLIA ÉS ROMÁNIA KÖZÖTT AZ ÚTON MAGYARORSZÁGON  
A NYÍREGYHÁZI ÉLIM EVANGÉLIKUS SZERETETOTTHONBAN 

 
Együttgondolkodásra késztetı, ıszinte hittel és lelkesedéssel elıadott 

missziói beszámolón vehettünk részt az Élim kápolnájában január 8-án.  
A Romániában Somosdon szolgáló Sári és David Gardner házaspár, a 

Wycliffe Bibliafordító Egyesület munkatársai nagyon szemléletes párhuzamot 
vontak a Dél-Amerikában kisebbségben élı jávai nyelvet beszélı népcsoport 
és a romániai cigányság helyzete között. A jávai nyelvőek istentiszteletein 
minden anyanyelvükön történt, csak épp anyanyelvi Bibliájuk nem volt. Pedig 
az ige nem a fehér ember kiváltsága, - hallhattuk.  
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Egy helyi lelkész, Anton Sival kezdeményezésére, - miután megszületett a jávai nyel-
vő Újszövetség - a hívık száma hihetetlenül megsokszorozódott, mert saját nyelvükön 
jobban megértették az igét, Isten hatalmáról és szeretetérıl. 

Romániában sok helyen cigányul zajlik az istentisztelet, de nincs saját nyelvő Bibliá-
juk. A Gardner házaspár ezért vesz részt a Wyckliffe Bibliafordító Egyesület romániai 
munkájában. 

Persze, a környezet gyakran ezt kérdezi tılük: „Miért kell a cigányoknak Biblia?” Nem 
tudnak olvasni, úgysem használnák, hiszen tudnak magyarul vagy románul. 

Hozzánk is anyanyelvünkön szól legmélyebben és legérthetıbben a Biblia.  
A legtöbb 

ottani lakos oláh 
cigány, beszél 
és ért cigány 
nyelven, de na-
gyon sok eltérés 
van a különbözı 
helyeken beszélt 
nyelvben. Sok 
lelkész cigány, 
és bár beszélik 
és értik a cigány 
nyelvet, de a te-
ológiát románul 
végezték. 

Sáriék mon-
datról-mondatra 
haladva dolgoznak munkatársaikkal együtt. Flórián munkatársuk fordít, majd több változat 
után a szaklektorok munkája következik. Munkájuk bölcsességet, türelmet kíván. Kérték, 
imádkozzunk azért, hogy a munkatársakkal összhangban dolgozhassanak, és a majd ki-
adott Szentírás jó kezekbe kerülhessen. 

Mai tudásunk szerint a világon 6909 nyelvet beszélnek, és még 2000 nyelven kellene 
elkezdeni legalább az Újszövetség fordítását. A Wycliffe Bibliafordító Egyesület célja: 
2025-ig szeretné elkezdeni a fordítást minden nyelven, ahol szükség van erre. 

Garainé Kriska Anikó az élimi missziói-kör tagja 
 
 
 

 

ID. RİZSE ISTVÁNNÉ SZ. HURAY MÁRIA 
(1913-2010) 

 
„Az Úr pedig a Lélek, és ahol az Úr Lelke, ott a szabadság.” (1 Kor 3,17) 

 

Évtizedekkel halála elıtt ı maga választotta ki ezt az igét, hogy ravatalánál ez hangoz-
zék el. 

Nem gondolta, hogy ı, akit egész életén végigkísért a gyenge egészségi állapot, majd-
nem 98 évet kap Teremtı Urától. Törékeny teste viszont erıs, derős léleknek volt lakhe-
lye. Mi volt dióhéjban ez a közel száz év? 
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1913. január 26-án született Nyíregyházán Huray Gyula evangélikus tanító és Márföldi 
Mária negyedik gyermekeként. Két testvére korán meghalt. 

Édesapja nyomdokait követve a Kálvineum tanítóképzıt végezte el, egy rövid ideig 
együtt is taníthattak. 1935-ben kötöttek házasságot Rızse István lelkésszel, akit elıbb Kis-
kırösre követett, majd 1938-ban visszakerültek Nyíregyházára. Ebben a gyülekezetben, 
mint az elıbbiben is, végezte a papnék hőséges szolgálatát. 

Nyíregyházán születtek fiaik: 1940-ben István, 1943-ban Márton. A városban vészel-
ték át a háborús idıket két kisgyermekükkel, majd a Rákosi-korszak éveit is. A hatalom 
célja az ezt követı években is a gyülekezeti munka beszőkítése volt, durván beavatkozva 
ezzel az egyházak életébe. 

Mikor 51 évesen megözvegyült, csak nagy nehezen kapott tanyai kollégiumban állást, 
ahol a naponkénti kijárás mellett még az orosz nyelv tanulásával is meg kellett küzdenie. 
Imaközösség tagjaként rendırség elé citálták, a munkahelyén is zaklatták, és késıbb 
nyugdíjazták. Ez után Budapestre költözött, hogy fiaihoz és családjaikhoz közelebb le-
gyen. Mindig fontos volt számára a hittestvéri közösség, így lett az angyalföldi, budafoki, 
majd budaörsi gyülekezetnek is hőséges tagja. Utolsó éveit a kistarcsai papnék otthonában 
töltötte. Ennek a közösségnek is aktív, imádságos tagjává vált. 

Én személy szerint is nagyon közel éreztem magam hozzá. A két lelkészcsalád jó tíz 
évig lakott egy portán, egy épületben, nagy békességben és szeretetben. A kapcsolat a csa-
ládfık korai távozásával és késıbb, a földrajzi távolsággal sem szakadt meg. 

Hálás vagyok Istennek, hogy ismerhettem Pista bácsi szelíd, bölcs humorát, mély hitét, 
Marcsu néni derőjét, közvetlenségét, az Úrba vetett bizodalmát.  

Legyen áldott drága emlékük, mindannyiunk számára, akik szerethettük ıket. 
Demcsákné Balczó Ildikó 

 
 

Özv. Rızse Istvánné hamvai 2011. március 25-én –pénteken – du. 2 órakor ke-
rülnek végsı nyughelyükre férje mellé az Északi Temetı XI. parcellájába. A teme-
tési szertartásra a sírhelynél kerül sor. 

 
 
 
 
 
 
 

Az Evangélikus Külmissziói Egyesület (EKME) a nyíregyházi Külmissziói Körrel 
karöltve 2011. április 10-én, vasárnap szervezi a külmissziói csendesnapot Nyíregyházán. 
Ennek keretében B. Pintér Márta, a Magyarországi Evangélikus Egyház (MEE) Nıi Misz-
sziói Osztály vezetıje, az EKME lelkészi elnöke végzi a szószéki szolgálatot a Nyíregyhá-
zi Evangélikus Egyházközség Nagytemplomában délelıtt 1000 órakor. Délután az ÉLIM 
Evangélikus Szeretetotthonban 1530 és 1800 óra között szeretetvendégség keretében az 
EKME vetített képes beszámolót tart külmissziói feladatairól és partnerkapcsolatairól. 

Szeretettel hívjuk és várjuk testvéreinket, akik érdeklıdnek munkánk iránt és készséget 
éreznek arra, hogy támogassák a nehéz sorsú, elhagyott gyermekek felkarolását, iskolázta-
tását Afrikában, Indiában, és a hozzánk közelebb esı határon kívüli rászoruló evangélikus 
magyar családokban. 

Szirmai Zoltánné 
szervezı titkár 
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GYERMEKOLDAL 

Mindent megtehet, amit csak akar! 

 Régi vágyam teljesült, amikor meghallottam, hogy Jézus nem messze innen 
fog prédikálni. A közeli dombra siettem, mert onnan remek kilátás nyílt arra a 
magaslatra, ahol İ letelepedett a tanítványaival, és a sokasággal. Amikor 

szólásra emelkedett, mindenki elhallgatott: „Boldogok a szelídek, mert ık öröklik a földet.” Sza-
vai úgy hömpölyögtek végig a dombok közötti völgyekben, mint valami megáradt folyó: „Boldo-
gok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert megelégíttetnek.” Úgy ittam minden szót, 
mint a szikkadt föld a régen várt esıt, és észre sem vettem, mennyire eltelt az idı. Amikor befe-
jezte a beszédeit, elindult a közeli város felé. Összeszedtem én is minden erımet, és lassan le-
ereszkedtem a domboldalon. 
 Ahogy leértem a magaslatról, tovább már az úton mentem, mely a leprások völgyébe vezetett. 
Azon gondolkodtam, amit hallottam, és a szavak, mint muzsika áradtak szét beteg tagjaimban. 
Tudtam, senki sem beszélhet így, ilyen hatalommal, csak a Messiás. Gondolataimból egy kisebb 
csoport morajlása vert fel: „Leprás!” – hallottam az iszonytató szót, mely engem jelölt. Földbe 
gyökerezett a lábam a félelemtıl, mert én nem találkozhatok egészségesekkel büntetlenül. Elfelej-
tettem ugyanis a csengımet rázni, és mondogatni: „Vigyázat, leprás!”  
 Ekkor a tömegbıl kivált egy alak. Hirtelen eltakartam az arcom. Csak szemeim maradtak sza-
badon. İ volt az! Rémületem egyre fokozódott. İ a Tiszta, a Szent, a Tökéletes jött felém. Fe-
lém, akinek a teste tele gennyes, elfertızött sebekkel. Felém, aki már nem is emberi forma, csak 
egy torzó, eldeformálódott arccal. Mintha megállt volna az idı, de İ jött felém, mint a végzet. Én 
csak néztem, míg térdem lassan megrogyott, és arcra borultam a lábai elıtt. Csak ennyit tudtam 
mondani: „Uram, ha akarod, meg tudsz gyógyítani.” Álmomban sem gondoltam, ami akkor tör-
tént! Lehajolt hozzám, kezével végigsimítva a fejem, majd ujjai végig siklottak eldeformált ar-
comon, gyengéden megemelte fejem miközben ezt mondta: „Akarom, tisztulj meg!” Éreztem, 
ahogy bıröm ismét tisztává lesz, és torzult arcom kezei között, olyanná vált, mint volt régen. 
Nem tudtam megszólalni, csak térden állva néztem İt, İ pedig engem. Reméltem soha nem ér 
véget ez a pillanat. De İ megszólalt: „Senkinek ne mondd el ezt, hanem menj el, mutasd meg ma-
gadat a papnak, és ajánlj fel áldozatot megtisztulásodért, ahogyan Mózes elrendelte, bizonyságul 
nekik." 
(A történet hiteles leírását megtalálod a Bibliában: Máté 8,1-4;Márk 1,40-45 és Lukács 5,12-16.) 

 Kedves Barátom! A bőn olyan, mint a lepra. Elıször csak egy kisebb érzéketlen folt keletkezik 
a bırön, aztán ez a felület növekszik. Mivel érzéketlen, 
könnyen lehetnek olyan sérülései a leprásnak, amit észre sem 
vesz. Ez aztán gennyes sebbé alakulhat, és elfertızıdhet az 
egész érintett felület. A bőn is így hatalmasodik el az életeden. 
A leprás nem tudta megtisztítani önmagát, sıt senki sem volt, 
aki segíteni tudott volna rajta, egyedül az Úr Jézus. Ugyanígy 
a bőneidtıl is csak ı tisztíthat meg téged. Neki van hatalma 
egyedül! Kérd İt, mint a leprás: „Uram, ha akarod meg tudsz 
tisztítani minden bőnömtıl! Könyörülj rajtam, Úr Jézus! 
Ámen.” 

„Mindnyájan olyanok lettünk, mint a tisztátalanok, 
minden igazságunk olyan, mint a szennyes ruha.  

Elhervadunk mindnyájan, mint a falevél, 
bőneink elsodornak bennünket, mint a szél.” Ézsaiás 64,5 

ÁLLANDÓ ALKALMAINK:  
Gyermek bibliakör (3-14 év): Minden vasárnap 10 órától a lelkészi hivatalban. 

Az oldalt szerkesztette: Hajagos-Tóth Katalin
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GYÜLEKEZETÜNK 2010. ÉVI STATISZTIKAI ADATAI  
 

Isten iránti hálával számolunk be a testvéreknek gyülekezetünk mögöttünk lévı esz-
tendejérıl a statisztika tükrében. A számok mögött figyeljünk azokra az emberekre, akik 
gyászukban vigasztalásra szorultak, vagy örömüket hozták az Úr elé és tekintsünk Jézusra, 
akinek szava minden alkalmon szólt hozzánk. 

 
Házasságot kötött: 47 jegyespár – 12 tiszta evangélikus vallású, 31 vegyes vallású és 4 

egyéb – ez 6 házaspárral kevesebb, mint az elızı évben volt. 
Megkereszteltünk: 101 gyermeket – 47 fiút és 54 leányt – valamint 10 felnıttet, ez 4 fı-

vel több, mint 2010-ben. 
Konfirmált: 66 gyermek – 31 fiú és 35 leány - valamint 6 felnıtt, ez 19 fıvel több, mint 

az elızı évben. 
Eltemettük:  157 testvérünket – 78 férfit és 79 nıt ez 26 fıvel több, mint 2010-ben. 
 

Közreadta: Horváth Csabáné 
 

 
 
 
 
 
 

ANYAKÖNYVI HÍREK 
 

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

Barta András Attila, Petics Lili Sára, Kóka Rómeó Attila, Petrilla Adrián 
Dominik, Matyasovszki Gergely Tamás, Kóka József, Kuburczik Stefi Korina, 
Zakhár Boglárka Lara, Nagy Dorina, Papp Enikı, Szegedi Szonja. 

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

Szalontai György (73), Pálvölgyi Andrásné Sallai Zsuzsanna (85), Moravecz 
Ferencné Gyurján Erzsébet (82), Andrikovics János (87), Sajben András (87), 
Belyus Józsefné Lippa Erzsébet (78), Lombár Mihály (71), Mráz László (56), 
Halkó András (91), Torkos Mihály (54), Simkó Mihály (61), Seres Imréné Okler 
Éva (85), Kulcs Károly (77), Helyes András (76), Bogár Mihályné Leszkoven 
Ilona (75), dr. Huray Jenı (80), Szabó Istvánné Ferencz Irén (84), Baglyos 
Dezsıné Liskány Erzsébet (84), Botos Zsuzsanna (45), Nyitrai Zsigmond (63), 
Kovács Zelenyászki János (59), Oláh Balázsné Gajdos Jolán (96), Palicz Ilona 
(90), Budai Andrásné Varga Julianna (84), Kukucsa Andrásné Petrikovics Zsu-
zsanna (70), Molnár Miklós István (65), Magyar János (75). 
 

A Hírmondó elızı számában tévesen jelent meg Fenyvesi Józsefné Kelemen Julianna 
79 évet élt testvérünk - gyülekezetünk volt presbiterének - neve. A tévedésért ez úton 
kérünk a hozzátartozóktól elnézést. 

Közreadta: Horváth Csabáné 
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HÍREK 
 
Március 13-15-éig Nyíregyházán rendezik a magyar egyházzenészek kongresszusát. Eb-

bıl az alkalomból márc. 14-én, hétfın reggel 8 órától úrvacsorás istentiszteletet 
tartunk a Nagytemplomban. Igét hirdet: Gaál Sándor református esperes, a litur-
giai szolgálatot dr. Kovács László Attila igazgató lelkész végzi. Este 18 órai 
kezdettel pedig orgonazenés áhítat lesz a Nagytemplomban Kiss Zoltán és Ko-
vács László Attila közremőködésével. 

Március 14-18-áig hétfıtıl-péntekig böjti sorozat lesz a gyülekezeti teremben du. 17 órai 
kezdettel. 

Március 27-én a Nagytemplomban a 10 órakor kezdıdı istentiszteleten kerül sor a gyüle-
kezeti munkatársak megáldására. Igét hirdet: D. Szebik Imre nyugalmazott 
evangélikus püspök. (Ezen a vasárnapon térünk át a nyári idıszámításra!) 

 
ÁPRILISI EL İZETES 

 
Április 10-én vasárnap külmissziói csendesnapot tartunk Nyíregyházán. Ez alkalomból a 

Nagytemplomban a 10 órakor kezdıdı istentiszteleten igét hirdet: B. Pintér 
Márta, az Evangélikus Külmissziói Egyesület lelkészi elnöke. Délután 1530 órá-
tól a Élimben szeretetvendégséggel egybekötött vetített képes beszámolót tarta-
nak a Magyarországi Evangélikus Egyház külmissziói feladatairól és partner-
kapcsolatairól. 

Április 18-20-áig, hétfıtıl-szerdáig 18 órai kezdettel nagyheti sorozatot tartunk a gyüle-
kezeti teremben. A gyülekezet lelkészei felváltva szolgálnak. 

Április 21. NAGYCSÜTÖRTÖK –istentisztelet úrvacsorával a Nagytemplomban – 18 
órakor. 

Április 22. NAGYPÉNTEK  –istentisztelet a Nagytemplomban vasárnapi rend szerint, 
körzetekben a megbeszéltek alapján. 

Április 24. HÚSVÉT ÜNNEPE  
 Istentiszteleti rend a Nagytemplomban: 

700 órakor úrvacsora 
800 és 1000 órakor istentisztelet úrvacsora-osztással 

Április 24-én, húsvét vasárnapján, este 18 órai kezdettel a Nagytemplomban ünnepi ze-
nés áhítatot tartunk a gyülekezet énekkara és a Harmónia kórus közremőködésé-
vel. 

Április 25. HÚSVÉT 2. napja – istentisztelet a Nagytemplomban reggel 800 órakor, és de. 
1000 órakor úrvacsora-osztással. 
Este 1800 órakor istentisztelet a gyülekezeti teremben. 

 
 

���� ÓRAIGAZÍTÁS!   
 

Március 27-én –vasárnap hajnalban- áttérünk a nyári idıszámításra. E naptól kezdıdıen az 
esti istentiszteletek és bibliaórák (kivéve a keddi alkalmat) kezdési idıpontja -a Nagy-

templomban és a gyülekezeti teremben-18 órára módosul! 
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A Magyarországi Evangélikus Egyház technikai száma: 0035 
 

A másik 1 % a következı alapítványainkra adható: 
A „Nyíregyházi Evangélikus Nagytemplomért” alapítvány, 

mely templomunk felújítását szolgálja. Adószám: 18801703 -1 -15 
 

Az Evangélikus Általános Iskola alapítványa: „Szülık a gyermekeinkért” 
Adószám: 18790256 -1 -15 

A „Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnáziumért” 
 Adószám: 18796104 -1 -15 

„A Luther Márton Kollégium Tanulóiért” alapítvány 
Adószám: 18803640 - 1-15 

 
 

 
Április 17-étıl, a vasárnap reggeli istentiszteleteket már nem a gyülekezeti terem-

ben, hanem a Nagytemplomban tartjuk. 
 

 
 

Köszönetet mondunk a Hírmondóra szánt adományokért!  
A gyülekezeti újság önkéntes munkával készül, de a nyomdai költség így is jelen-
tısen megterheli az egyházközség kiadását, ezért a ki advány megjelenésének tá-

mogatására adományt köszönettel fogad az egyházközs ég. 
 
 
Köszönettel vesszük észrevételeiket, javaslataikat, közlésre szánt írásaikat, amelyeket 
vagy a Lelkészi Hivatalba, vagy az alább feltüntetett e-mail címre legyenek szívesek eljut-
tatni. 
 

A Hírmondó legközelebbi számának tervezett megjelenési idıpontja: Nagycsütörtök. 
Lapzárta: 2011. április. 03. 

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

Hivatalos órák: munkanapokon 9-17 óráig. 
 

Figyelmébe ajánljuk gyülekezetünk honlapját: http://nyiregyhaza.lutheran.hu 
 
 

Szerkesztıbizottság: 
Demcsákné Balczó Ildikó, Dr. Loós Tibor, 

Pelles Ferencné, Závodny Éva. 
Felelıs szerkesztık: Dr. Kovács László Attila, Veczán Zoltán 

E-mail: nyiregyhazi.hirmondo@lutheran.hu 
Kiadja a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség, 

belsı használatra, ingyenes terjesztésben. 
Megjelenik kéthavonként. 

Készült: Jedlik Kiadó nyomdájában 700 pld.-ban. 


