
 
 

 

HÚSVÉT CSODÁJA - FÉLELEM NÉLKÜL ÉLNI 
 

„Az asszonyokat pedig így szólította meg az angyal: ti ne 
féljetek! Mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. 
Nincsen itt, mert feltámadt, amint megmondta. Jöjjetek, nézzé-
tek meg azt a helyet, ahol feküdt. És menjetek el gyorsan, 
mondjátok meg a tanítványainak, hogy feltámadt a halottak 
közül, és elıttetek megy Galileába: ott meglátjátok ıt. Íme 
megmondtam nektek!” Mt 28,5-7. 

Húsvét hajnalán Jézus nıi tanítványai voltak az elsık, akik 
kimentek a városból, hogy megnézzék Jézus sírját. İk azok, akik tenni akartak még 
valamit a halott Jézusért. Szívükben félelem és aggodalom volt. Drága keneteket 
vettek magukhoz abból a célból, hogy a zsidók szokása szerint Jézus testét bebal-
zsamozzák. De vajon ki fogja elhengeríteni azt a hatalmas követ a sir bejárata elıl, 
amivel nagypéntek délutánján lezárták a sírt? Szívükben szomorúsággal, gyásszal 
mentek ki a temetıbe az asszonyok, de egészen másként jöttek onnan vissza. Óriási 
változás történt bennük, Isten munkájának részesei és tanúi lettek. 

Mit teszünk mi a halállal szembekerülve, és mit tesz Isten eközben értünk és 
bennünk? 
1. Miközben mi keressük Jézust – İ ránk talál! 

„És íme Jézus szembe jött velük, és ezt mondta: legyetek üdvözölve!” Miközben a 
férfi tanítványok közül egyesek elárulták, megtagadták a Mestert a többiek pedig 
szétfutottak, a bezárt ajtók mögé bújtak.- addig az asszonyok azok, akik bátorság-
ról, hőségrıl és áldozatkészségrıl tesznek bizonyságot. Az asszonyok még a meg-
feszített, halott Jézust keresik. A múltban az emlékeikben él Jézus. De hamarosan 
kiderül, hogy nem Jézusnak van szüksége szánalomra és részvétre balzsamra. A 
megrendült szívő tanítványoknak van szükségük magára a feltámadott Úrra! 
Mi csak arra vagyunk képesek, hogy hitelesítsük a halál tényét, gyásszal, emléke-
zéssel, virággal és síremlékkel. Isten azonban Úr a halál felett is. Ezért az élet Ura 
elıtt nem akadály a nagy kı, a sírt ırzı felfegyverzett katonák, de még a halál 
sem. Ez az örömhír szólal meg az angyal szavában, - Ne féljetek! 

2. Miközben mi megrettenünk – İ feloldja a félelmünket. 

XX. évf. 4-5. szám 
2011. április-május 

„Az asszonyokat pedig így szólította meg az 
angyal: ti ne féljetek!” (Máté Ev.28,5) 
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Az élı Istennel találkozni megrendítı dolog. A Zsidókhoz írt levél egy helyen így 
fogalmaz: „a mi Istenünk megemésztı tőz”. (Zsid 12,29). Jézusban ez az erı nem 
mint pusztító, hanem mint megelevenítı hatalom jelenik meg és szólít minket: „ne 
féljetek!” Jézus által lesz a bénító félelembıl feloldó kegyelem. A feltámadás kül-
sı eseményei önmagunkban, csak félelmet eredményeznek. Az a feltámadásról 
szóló örömhír által tudjuk, hogy a halál legyızött ellenség, hogy a megfeszített 
Jézus él.  

3. Mi futunk – İ elénk jön és örömet hoz. 
„...nagy örömmel futottak, hogy megvigyék a hírt a tanítványainak, és íme Jézus 
szembe jött velük…” Az asszonyok szívét a feltámadás hírének öröme töltötte be, 
de még maradt valami fajta szorongás a szívükben. Hányan futják azóta is az élet-
útjukat ezzel a kettıséggel: félelemmel és örömmel. Valamit már elfogadtak az 
evangéliumból, de teljességre még nem jutott bennük. Azt már belátták, hogy a 
halott Jézus, akit ık kerestek már nincs a sírban, azonban az élı Jézussal még nem 
találkoztak. Ez a „hiszek hitetlenül Istenben” állapot, amit Ady fogalmazott meg 
versében. Ezekkel az evangélium által már megérintett, de bizonyságra még nem 
jutott asszonyokkal jön szembe Jézus. Neki mondja: „Legyetek üdvözölve!” Ezt 
így is lehet fordítani: „örüljetek!” Tulajdonképpen ugyanazt hallják, amit már az 
angyal is megmondott nekik, de most Jézus szájából. Itt lesz az, ami eddig csak 
halvány sejtelem volt, teljes bizonyossággá. Ekkor kerül ki végleg szívükbıl a fé-
lelem és lesz teljessé az öröm. Sokáig járhatunk az úton szívünk félelmeivel, de 
teljes bizonyosságra csak akkor jutunk, ha a feltámadott Úrral személyesen talál-
kozunk. Ha ı elıtte leborulunk, ha ıt ragadjuk meg, akkor az ı teljes szeretete ki-
őzi a félelmet a szívünkbıl.  

4. Mi tanácstalanul állunk – İ elıttünk megy.  
„Ne féljetek: menjetek el, adjátok hírül testvéreiteknek, hogy menjenek Galileába, 
és ott meglátnak engem.” Az asszonyoknak ezzel az üzenettel kell sietniük a ta-
nítványokhoz. İk pedig még a múltban élnek. Arról beszélgetnek, „amik történ-
tek”. Halott reményeiket siratják. Most azonban meg kell hallaniuk, hogy Jézus 
elıttük megy. Isten mindig az ı népe elıtt megy. A tanítványok nagy kísértése, 
hogy visszafelé néznek: így ment vissza Péter a halászhálóhoz, de ez a próbálko-
zás is kudarccal jár. Jézus elıttünk jár, így az İ népe nem lehet hátratekintı, a 
múltat sirató nép.  
Összegezve:  

1. Miközben mi a halott Jézust keressük – İ, a Feltámadott és élı Úr ránk talál.  
2. Miközben mi félelemmel tele megrettenünk hatalmától – İ szelíd szavával szólít 

és feloldja félelmeinket.  
3. Miközben mi sok mindent még nem értve futunk – İ elénk jön, és az örömöt teszi 

teljessé bennünk.  
4. Miközben mi a múltat siratva tanácstalanul állunk – İ már elıttünk megy és min-

ket is feladattal bíz meg.  
A feltámadt Jézus tegye valóságos, életfordító ünnepé ezt a Húsvétot! 

Sztankó Gyöngyi 
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GONDJAINK, ÖRÖMEINK, TERVEINK 
 

 Gyülekezetünk életében a 2010. év sok 
aggodalommal indult. Nemcsak az anya-
giak miatt voltunk borúlátók, de gazda-
sági vezetınk, Veress Jánosné testvérünk 
súlyos balesete is aggodalomra adott 
okot. Isten azonban mellettünk állt 
gondviselı szeretetével, gyógyító oltal-
mával, erıt adó hatalmával, hogy gond-
jaink reménységre forduljanak. Gondja-
ink, örömeink, terveink közül a teljesség 
igénye nélkül, szeretnék néhányat gyüle-
kezetünk figyelmébe ajánlani. 

 A 2010. évi zárszámadás elkészítésekor 
örömmel állapíthattuk meg, hogy a gyüle-
kezet tagjai szívügyüknek tekintették az 
egyházközség sorsát: perselyes adománya-
ikkal, az egyház fenntartására befizetett 
adományaikkal, illetve céladományokkal 
hozzájárultak ahhoz, hogy a gyülekezet éle-
te, szolgálata zavarmentesen történjen, 
hogy az egyházközség alkalmazottai méltó 
körülmények között lássák el szolgálatukat, 
hogy a tervbe vett célok jó véghez jussa-
nak, hogy katasztrófa sújtotta hittestvérein-
ket segíthessük. Köszönettel tartozunk 
minden adományért, annál is inkább, mert 
olyan esztendıt hagytunk magunk mögött, 
amikor minden családnak gondot okoztak a 
beszőkülı anyagi lehetıségek. Az egyház-
község nevében megköszönöm gyülekezeti 
tagjainknak az adományokat. Tudom, hogy 
„a jókedvő adakozót szereti az Isten.” 
(2Kor 9,7.) Úgy legyen! 
 Ugyanakkor kötelességem felhívni 
Testvéreim figyelmét arra, hogy gyüle-
kezetünk tagjainak mindössze 10%-a 
hordozza, cipeli az egyházközség anyagi 
terheit, azok, akik többé-kevésbé rend-
szeresen látogatják istentiszteleti alkal-
mainkat is. Minden megkeresztelt testvé-
rünk az egyházhoz tartozik! Számon 
tartjuk ıket, és tudjuk, hogy nekik is 
fontos a közösséghez tartozás. Nyíregy-
házi evangélikusnak lenni méltóságot, 
büszkeséget, tartást ad az embernek. 
Nyíregyháza létét, múltját, hírnevét az 

evangélikusok szorgalmának, a közösségi 
ügyek iránti elkötelezettségének és nem utol-
só sorban evangélikus hagyományaihoz ra-
gaszkodásának köszönheti. Ma talán már 
sokan nem tudják, hogy az egyház – fıleg – 
tagjainak önkéntes adományaiból tartja 
fenn magát. Ha minden evangélikus testvé-
rünk jövedelme 1 %-át az egyház céljaira 
áldozná, akkor szolgálatunk, jelenlétünk a 
város életében gazdagabb és virágzóbb le-
hetne, mert nem csak templomaink, imahá-
zaink, iskoláink, épületeink mőködtetése, 
karbantartása, felújítása pénzfüggı, de a 
legkisebb rendezvénynek is van anyagi von-
zata. 
 Az elmúlt esztendıben a Vécsey utcai lel-
készlakást sikerült felújítani. Erre a Hajdú-
Szabolcsi Evangélikus Egyházmegyétıl kap-
tunk hathatós támogatást. A Varga bokori ima-
házat is felújítottuk, bıvítettük születésének 20. 
évfordulóján. Az egész gyülekezet ünnepe volt 
ez az alkalom, amelyen dr. Fabiny Tamás püs-
pök úr hirdetett igét.  
 Emlékezetes marad a kistemplomi tirpák-
nap is, amelyet Endreffy Zsolt presbiter testvé-
rünk szorgalmazott. İ, sajnos, már nem lehet 
közöttünk. Az élet és halál Ura magához szólí-
totta ıt. Felemelı érzés volt részt venni a Joób 
Olivér centenáriumon, amelyen a kertvárosi 
evangélikus gyülekezettel együtt ünnepeltünk.  
Hitben megerısödve és élményekben gazda-
godva tértek haza bibliakörös gyermekeink és 
konfirmandusaink a nekik szervezett táboro-
zásból. Gyermekeink húsvéti és karácsonyi 
mősora mindannyiunkat örömmel töltött el. 

Jó visszhangja volt zenés áhítatsorozatunk-
nak is. Jó volt megtapasztalni, hogy a gyüleke-
zeti munkatársképzı tanfolyam, amelyet most 
elsı alkalommal tartottunk Nyíregyházán, nem 
volt hiábavaló. Elsısorban Istennek köszönjük 
az ilyen alkalmakat, lehetıségeket, de hálával 
tartozunk a gyülekezet tagjainak is, akik érdek-
lıdést tanúsítottak gyülekezeti rendezvényeink 
iránt, s ha kellett, segítségünkre siettek szerve-
zéssel, kétkezi munkával, ötletekkel stb. Isten-
nek adunk hálát, hogy istentiszteleti szolgálata-
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inkat zavartalanul végezhettük, hogy voltak 
igehirdetıink, és volt kinek prédikálni.  

Az elıttünk álló esztendıben ugyan-
csak sok feladat vár ránk. Szép terveink 
vannak. Néhányat már most ajánlok 
gyülekezetünk figyelmébe. 
� 60 éve épült a borbányai templomunk. 

Az ünnepi megemlékezést szeptember 3-
án tartjuk, amikor egyházkerületünk 
püspöke fog igét hirdetni. Addig rendez-
ni kívánjuk a templom körüli terepet és a 
kerítést is szeretnénk elkészíteni. A 
munkálatokat már megkezdtük. 

� Október 22-én lesz a Nagytemplom fel-
szentelésének 225. évfordulója. Ebbıl az 
alkalomból két napos ünnepi rendez-
vényre készülünk: Október 29-én, szom-
baton gyülekezeti napot tartunk igehirde-
tésekkel, elıadásokkal, kulturális mősor-
ral és szeretetvendégséggel. Az ünnepi 
istentiszteletet, amelyen dr. Fabiny Ta-
más püspök úr fog igét hirdetni, vasár-
nap, október 30-án délelıtt tartjuk, este 
pedig ünnepi zenés áhítatra készülünk a 
nyíregyházi evangélikusok összesített 
énekkara és a városi zenészek közremő-
ködésével. Ünnepi rendezvényünkre, be-
leértve a szombati gyülekezeti napot is, 
Nyíregyháza minden evangélikus lakosát 
hívjuk és várjuk. Az idıközben önálló-
sult gyülekezetekkel együtt szeretnénk 
ünnepelni. Ebbıl az alkalomból kiad-
ványok megjelentetését is tervezzük: egy 
Nagytemplomot bemutató könyvet és 
DVD-t, valamint a Nagytemplom 100 
éves orgonájával CD felvételt. 

� Szándékunkban áll – és erre presbiteri 
határozat is született – gyülekezeti na-
punkat minden évben október végén, a 
templom felszentelésének emléknapjá-
hoz közel álló szombaton tartani. Tehát 
hagyományteremtı gyülekezeti nap 
megszervezésére készülünk. 

� Augusztus 28-án a 10 órakor kezdıdı 
nagytemplomi istentiszteletet a Kossuth 
Rádió élıben fogja közvetíteni. 

� Augusztus 31. és szeptember 5-e között 13 
tagú finn csoport látogatja meg gyülekeze-
tünket Kajaaniból. Testvérgyülekezetünk a 
múlt évben elmaradt látogatását fogja akkor 
pótolni. Finn vendégeinket családoknál sze-
retnénk elszállásolni. 

� Képviselı testületünk, március 28-án tartott 
ülésén, örömmel járult hozzá Evangélikus 
Általános Iskolánk és Óvodánk két tannyel-
vő (magyar-angol) tanintézménnyé fejleszté-
séhez. Ugyanekkor a Képviselı testület dön-
tött arról is, hogy iskolánk vegye fel a 
Túróczy Zoltán nevet. 

� Szomorúan vettük tudomásul, hogy a 
mandabokori „Segítség Háza” érdekében 
benyújtott pályázatunk eredménytelen ma-
radt, de annál nagyobb örömünkre szolgált, 
hogy az óvodánk fejlesztésére benyújtott 
(ÉAOP-2010-4.1.1/A/2) pályázatunk nyert. 
Így a régi kollégium helyén 3 csoportos 
óvoda részére teremthetünk megfelelı kor-
szerő, otthont. 

� Végül gyülekezetünk figyelmébe ajánlom 
azt a tervünket is, hogy májustól - szeptem-
berig szeretnénk megnyitni a Nagytemplo-
mot az érdeklıdı turisták és az elcsendesed-
ni vágyók részére. Ahhoz, hogy minden nap 
10 és 18 óra között nyitva álljon templo-
munk, meg kell szerveznünk a templom fel-
ügyeletét. Számítunk gyülekezeti tagjaink 
önkéntes szolgálatára. Kérem testvéreimet, 
hogy jelezzék a Lelkészi Hivatalban: tudnak-
e szolgálatot vállalni a templom felügyelete 
érdekében? A nyitott és hívogató templom 
mindannyiunk örömére és épülésére szolgál. 
Bízom abban, hogy a nyíregyházi evangéli-
kusok szeretik annyira templomukat, hogy 
hét közben is be-betérjenek egy csendes imá-
ra, hogy másoknak is megmutatni igyekez-
zenek, és ezért áldozatot is tudnak majd hoz-
ni. 

Ezekkel a gondolatokkal, tervekkel kívánok 
minden testvéremnek áldott húsvéti ünne-
peket! 

Dr. Kovács László Attila 
igazgató lelkész  
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„K Židum v 9. kap. v 12 
Krystus skrze svou vlastni krev všel jednou do svatyně, 
věčné vykoupení nalezl.“ 
 

Ez a bibliai idézet – régi (ócseh) helyesírással és gót 
betőkkel – van felírva (a fentebb kismérető betőkkel 
szedett részlet kihagyásával) a nyíregyházi Evangéli-
kus Nagytemplomban, az oltárkép keretén felül ta-
lálható két alma alakú címerpajzsban. (A felirat az ol-
tárkép 2005. évi restaurálásakor került ismét elı a vas-
tag festékréteg alól.) 
Az ige a mai magyar protestáns bibliafordításban így ta-
lálható: (Krisztus) a tulajdon vérével ment 

be egyszer s mindenkorra a szentélybe, és örök váltságot szer-

zett. (Zsid 9,12) 
A tót / szlovák anyanyelvő evangélikusság évszázadokon keresztül a huszita gyökerő 
Cseh- Morva Testvérek Egyházának (Jednota Bratska) tudós lelkipásztorai által készített 
(ó)cseh bibliafordítást használta, melynek végleges szövegét az 1613. évi kralicei kiadás 
jelentette. 
Miután a Habsburg-hatalom az 1620. novemberi fehérhegyi csata után a cseh evangéli-
umi keresztyéneket (protestánsokat) módszeresen elüldözte, a XVIII. század elejétıl az 
evangélikusok adják ki ezt a bibliafordítást: pl. Bél Mátyás és Krmann Dániel. Külön 
szlovák nyelvő Biblia nem létezett ugyanis egészen addig, amíg elsıként – az evangéli-
kus ébredési-közösségi mozgalomban Nyíregyházán is (1911-tıl 1920-ig) szolgáló – 
Rohácsek József / Jozef Roháček el nem készítette bibliafordítását! 
A Tranoscius énekeskönyv mellett tehát a cseh nyelvő Bibliát hozták magukkal az 1753-
tól Nyíregyházára települı evangélikusok is. 
A megmaradásért és az itt maradásért vívott három évtizednyi küzdelem után, 1784-
1786. között templomot építı nyíregyházi tirpák evangélikusságnak és lelki vezetıiknek 
(elsısorban nyilván Schmál Sámuel lelkésznek) a hitvallása ez a bibliai felirat, a megfe-
szített Krisztust ábrázoló oltárkép fölött! Azt hirdeti, hogy Jézus Krisztus egyszeri, tö-
kéletes áldozata, váltsághalála örök érvényő; nincs más áldozat és nincs más közben-
járó, csakis İáltala lehet békességünk Istennel, életünk és üdvösségünk! 

Adámi László 
evangélikus lelkipásztor 

 
 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 
 

Ezúton szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik az elmúlt évben „A Nyír-
egyházi Evangélikus Nagytemplomért” alapítvány céljaira adakoztak átutalással, vagy a 
pénztárba történı közvetlen befizetéssel, illetve a 2009. évi adójuk 1 %-ának ideszánásá-
val. Az elıbbiek 609.500.- Ft-ot, míg az utóbbiak 457.240.- Ft-ot eredményeztek. Az adó-
juk 1 %-áról rendelkezık személyét nem ismerjük – mivel errıl az APEH nem ad kimuta-
tást – de hisszük, hogy mennyei Atyánk számon tartja ıket, és áldásait megtapasztalják 
életükben. 
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A fenti adományokból a nagytemplomi padfőtés korszerősítését lehetett megoldani, il-
letve az elızı években győjtöttekkel együtt elkészülhetett a templomkerítés támfal felújí-
tása. 

Kérjük az alapítvány további szíves támogatását. Ez évben ünnepeljük a templom fel-
építésének 225. évfordulóját, amely elıdeink csodálatra méltó áldozatkészsége folytán va-
lósulhatott meg. Mi utódok tartsuk szívügyünknek e gyönyörő templom felújítását, kar-
bantartását. 

Javasoljuk nyugdíjas testvéreinknek, hogy akiknek jövedelemadót fizetı hozzátartozó-
ik vannak, kérjék meg ıket, hogy adójuk 1 - 1 %-ával támogassák a Magyarországi Evan-
gélikus Egyházat (technikai száma: 0035), illetve alapítványunkat. (Adószám: 18801703-
1-15) 

Testvéri köszöntéssel: 
Demcsákné Balczó Ildikó 

az alapítvány kuratóriumának elnöke 
 

 

É V F O R D U L Ó K  
 

SZÁZ ÉVE IKTATTÁK BE GEDULY HENRIKET  
A PÜSPÖKI SZOLGÁLATBA 

 
Geduly Henrik 1866. október 24-én Bécsben született, a reformációig visszavezethetıen 

lelkészelıdök leszármazottjaként. Tanulmányait Losoncon, Selmecbányán, végül a pozso-
nyi Teológiai Akadémián végezte.  

Szolgálatát Zólyomban kezdte, ahol két és fél évig segédlelkészként tevékenykedett. 
1891-ben került Nyíregyházára, itt is segédlelkészi, valamint vallásoktatói feladatokat lá-
tott el. 1896. július 26-án „ritka” lelkesedéssel, „egyhangúlag” választották meg lelkésszé. 

Ezután Nyíregyháza a Tiszai Egyházkerületnek „nemcsak számban, de külsı tekintély-
ben és erıben is” elsı egyházává vált. Ennek következménye lett az, hogy Zelenka Pál, 
miskolci székhelyő püspök – 1910. december 4-én bekövetkezett – halála után, az 1911. 
március 28-áig lezajlott püspökválasztást, nagy szótöbbséggel Geduly Henrik nyerte meg. 

A beiktatás a Tiszai Egyházkerület püspöki szolgálatába 1911. május 16-án volt Nyír-
egyházán. Ezt a tisztséget 1937. február 18-án bekövetkezett haláláig ı töltötte be. 

1896-ban kötött házasságot Kovásy Erzsébettel. Két gyermekük született, Erzsébet és 
Margit.  

 
A püspökiktatás rendkívüli eseményére, nemcsak az evangélikus gyülekezet, de az egész 

város nagy lelkesedéssel készült. A szervezés nem könnyő munkáját négy, erre a feladatra 
alakult bizottság végezte. Nagy felelısség hárult rájuk, hiszen a Tiszai Egyházkerülethez 
10 egyházmegye tartozott, úgymint az árvai, brassói, gömöri, hegyaljai, kishonti, liptói, 
sárosi, szepesi, tátraaljai és tiszavidéki.  

Valamennyibıl vártak küldötteket, ezen felül az egyetemes egyház, a másik három egy-
házkerület, a református egyház képviselıi is részt vettek a nagy horderejő eseményen. 

A város lakóinak lelkesedését jól tükrözi a Nyírvidék c. helyi lapban – 1911. május 14-
én megjelent- Dézsi Sándor versének részlete: 
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„Geduly Henriket, ünneplik a hívek, 
de nemcsak hívek, nemcsak az ı serege: 
Egyként fog ma kezet, minden felekezet 
Az új püspök iránt való szeretetbe.” 
Másnap érkezett meg városunkba a 227 hivatalos küldött, akiket a vasútállomáson 

Paulik János igazgató lelkész, Balla Jenı felügyelı, valamint Májerszki Béla polgármester 
fogadta, és „kísérte a harangok zúgása közepett a lobogódíszt öltött városba”, szállásaik-
ra. A helyi családok „felekezeti különbség nélkül” felajánlották otthonaikat és fogataikat a 
vendégeknek. 

Délután 5 órakor emlékezı gyászistentisztelet volt, az elhunyt Zelenka Pál püspök tiszte-
letére. Az esti órákban fáklyás menet vonult végig a városon a központi elemiig, melynek 
erkélyérıl dr. Vietórisz József fıgimnáziumi tanár tartott nagyhatású üdvözlıbeszédet. Es-
te 9 órakor a Bessenyei kör rendezett, „mővészi estélyt” a püspök és a vendégek tiszteleté-
re. 

A püspökiktatási szertartásra másnap, május 16-án került sor templomunkban. Itt az 
egyházkerületi felügyelı tette fel a kérdést, hogy elfogadja-e a püspöki megbízatást, mire ı 
így felelt: „Meggyızıdésem volt és lesz is, hogy Isten kegyelmébıl vagyok, ami vagyok. 
Most mikor a tiszai ág. hitvallást követı egyházkerület püspökének megválasztott, ebben 
Isten hívó szavát látom. Istennek engedelmeskedem, az állást tisztelettel és alázattal elfo-
gadom.” 

Ünnepi beszédet mondott, és a beiktatás hivatalos részét végezte Scholtz Gusztáv, a bá-
nyai kerület püspöke. Beszédében az elıd, Zelenka Pál püspök szavait idézte, ami hisszük, 
hogy ma is aktuális lelkészek és hívek részére egyaránt: 

„Ne tégy az egyházban az egyház ellen semmit. Tégy az egyházban az egyházért min-
dent.”  

Közreadta: D.B.I. 
Forrás: Nyíregyházi Egyházközségi Levéltár 

 
 

EZÉRT TEHÁT NEM AZÉ, AKI AKARJA, ÉS NEM IS AZÉ, AKI  FUT, HANEM 
A KÖNYÖRÜL İ ISTENÉ. (RÓM 9,16) 

 
Március 2-án töltötte be 90. életévét 

Hegymegi Ilona. Sokak Ilus nénije gene-
rációkat tanított meg írni, olvasni, számol-
ni. Tanítói hivatása mellett mindvégig fel-
adatának tartotta azt is, hogy szolgáljon 
Urának, Jézus Krisztusnak, de életútjáról 
valljon ı maga: 

Drága jó szüleimnek köszönhetıen már ki-
csi koromban vasárnapi iskolába járhattam. 
Tanulmányaimat az evangélikus elemiben 
kezdtem, majd a Geduly gimnáziumban folytat-
tam. Gyülekezeti ifjúsági órákon nevelıdtem, a 
kezdetekben a közelmúltban elhunyt Rızse 
Istvánné, Marcsu néni szárnya alatt, akit na-
gyon megszerettem. 
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A Tanítóképzıt a református Kálvienumban végeztem, majd Cigány bokorba, az evan-
gélikus iskolába kerültem. Akkor – 1948 elıtt –, nem csak a tanítás volt a feladatom, ha-
nem a hittan oktatása, az ifjúsági órák és a bibliakörök vezetése, valamint havonta egy al-
kalommal az istentisztelet megtartása is. 20 évesen feletteseim komoly szolgálatokat bíztak 
rám, és Isten megáldotta munkámat. Gyümölcsét még ma is élvezem. 

Az iskolák államosítása után elkerültem Cigány bokorból. Templombajárásom miatt 
egyik helyrıl a másikra helyeztek, de a szülık, kollégák mindenütt örömmel fogadtak, én 
pedig továbbra is nagy szeretettel tanítottam a gyerekeket. 

Bibliaolvasó, imádkozó életem volt, egyházi konferenciákra jártam, éltem az un. vallá-
sos életemet. 

Egy biatorbágyi csendeshéten Isten Szentlelke megszólított és felismertette velem bő-
nös, kárhozatra méltó voltomat. Ez fordulópont volt az életemben, mert világossá vált 
számomra: ha nem vallom meg bőneimet, és nem kérek azokért bocsánatot Istentıl, akkor 
elkárhozok. Így lett új életem Jézus Krisztus áldozata árán. 

Nyaranta – évtizedeken át –, Biatorbágyon a gyermekek táboroztatásában segítettem, 
és tanítottam ıket Isten Igéjére. 

Nyugdíjas koromban arra indított az Úr, hogy látogassam az idıs, beteg gyülekezeti 
tagokat. Örömmel végeztem ezt a szolgálatot is: hirdetni számukra az igazi örömhírt, az 
Evangéliumot. 

Hálás vagyok Istennek, hogy a szívügyemnek tartott külmisszióért még 90 évesen is 
együtt imádkozhatok testvéreimmel az Élimben tartott bibliaórákon. 

 
„Az Úr íme jót ígért nekem! Vár rám biztos jövı,  
Igéje szent erı,/ Pajzsom, jutalmam İ!” 

Hegymegi Ilona 
 
 

 

BOZORÁDY ZOLTÁN 70 ÉVES 
 

Nem vállalkozhatok 70 év krónikájának megírására, sem a 46 éves lelkészi pálya mélta-
tására, de azt szeretném elmondani, hogy mit jelentett Bozorády Zoltán személye csalá-
dunk életében. 

A szeretetotthon igazgatójaként, neki is köszönhettük, hogy elmagányosodott, beteg, 
szarvasi nagynénénk menedéket talált az intézményben, majd nemsokára elaggott 92 éves 
nagymamánk is. 

Különösen ez utóbbival alakult ki egy rendkívül szeretetteljes, kölcsönös tiszteleten ala-
puló kapcsolat, ami a nagy útra való lelkészi felkészítést is szolgálta. A temetési szertartá-
sán is ı hirdette a vigasztalás igéit. 

Számunkra nagyon váratlan módon, még abban az évben Édesanyánk, egyhónapos kór-
házi ápolás után elhunyt. Öntudatánál volt még, amikor kérte, hogy Zoltánt hívjuk ki be-
teg-úrvacsorára, melyre kétszer is sor került. Együttérzése, gyengéd pásztori szeretete, lel-
ki segítsége nagyon sokat jelentett nekünk azokban a nehéz napokban. Temetési igehirde-
tésében az örök élet reménysége beragyogta a gyász sötétségét. 

1995-ben nıvérem egy combnyaktörés miatt ugyancsak Zoltán segítségével kapott lehe-
tıséget arra, hogy a több hónapos lábadozási idıt, a már minden kényelemmel ellátott 
Emmausban tölthesse. Itt azután nemcsak testileg gyógyult meg, de a rendszeres áhítatok 
hallgatásában a Zoltánnal való ıszinte magánbeszélgetések során lelkileg is megújult. 
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Amikor ez év januárjában, Budapesten élı nıvéremet váratlanul elveszítettük, egyér-
telmő volt, hogy a temetési szolgálatra is azt kérjük, aki ismerte és szerette az elhunytat. 

Két feladat volt, amire Bozorády Zoltán – határozott természetével –, szinte 
rákényszerített, és amit én alkalmatlanságom tudatában nem akartam vállalni. Az egyik, a 
Varga bokori imaház engedélyes terveinek elkészítése, a másik az újra induló iskolai hit-
tanoktatásban való részvétel. Vízépítı mérnökként megtapasztaltam, hogy az Úr számom-
ra szokatlan épülettervezésben is tud konkrét ötleteket adni és azt csodálatos volt átélni. 

A hittanoktatást is minden végzettség és gyakorlat nélkül, szorongással kezdtem el, és 
végülis életem egyik legszebb idıszaka volt az a 11 év, amit ebben a szolgálatban eltölt-
hettem. 

Természetesen az eddig leírtak csak kiragadott mozzanatok. A lelkipásztor és egy család 
kapcsolata ennél sokrétőbb, és tudom, hogy gyülekezetünk sok tagja hasonló tapasztala-
tokról tudna beszámolni. 

Végezetül szeretnék hálás szívvel áldást kívánni Bozorády Zoltán életére, szolgálatára, 
családjára. 

Demcsákné Balczó Ildikó 
 
 

Véget ért Nyíregyházán az elsı alkalommal indult gyülekezeti munkatárs-képzés. 
A résztvevıket (mintegy 30 fıt) D. Szebik Imre ny. püspök – a tanfolyam vezetıje – a 
március 27-ei nagytemplomi istentiszteleten a Biblia egy-egy Igéjével és áldással indí-
totta szolgálatra. 
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GGYYEERRMM EEKK OOLL DDAALL   
A szív 

- Holnap reggel, - kezdte a sebész - ki fogom nyitni a szívedet. 
- Ott fogod találni Jézust – vágott közbe a fiú.  
Az orvos bosszankodva felnézett. – Fel fogom vágni a szívedet, - 

folytatta, hogy lássam, mennyi károsodás történt. 
- De amikor felnyitod a szívemet, Jézust fogod ott találni… - mondta a fiú. 
A doktor a szülıkre nézett, akik csendben ültek. - Miután látom, hogy mennyi károsodás 
történt, vissza fogom varrni a szívedet, a mellkasodat, és eltervezem, mi a következı lépés. 
- De ott fogod találni Jézust a szívemben. A Biblia azt mondja, hogy İ ott él. Minden zsol-
tár azt zengi, hogy İ ott él. Ott fogod találni İt az én szívemben. – bizonygatta a fiú. 
A sebésznek elege volt. Majd megmondom neked, mit fogok találni a szívedben! Sérült 
izmokat, gyenge vérellátást, és elvékonyodott érfalakat fogok találni. Ezután, el fogom 
tervezni, hogy tudlak meggyógyítani. 
- Jézust is ott fogod találni, İ ott él – és a szívsebészre mosolygott a fiú. Mintha nem is ı 
szorulna bátorításra, hanem az orvos. 
A beavatkozás után az orvos leült az irodájában, és magnószalagra vette a mőtéttel kapcso-
latos megjegyzéseit, gondolatait. Sérült fıütıér, sérült tüdıbe vezetı erek, elterjedt izom-
sorvadás, (visszafejlıdés). Nincs remény a szívátültetésre, nincs remény a gyógyításra. A 
kezelés felesleges. Terápia: fájdalomcsillapítók, és ágyban feküdni. Prognózis: - itt kis 
szünetet tartott -, egy éven belüli halál. Megállította a magnót, de még volt mit mondania. 
- Miért? - kérdezte hangosan. Miért tetted ezt? Te juttattad ıt ide! Te okoztad neki ezt a 
gyötrelmet, és Te kárhoztattad ıt korai halálra! Miért?  
Az Úr így válaszolt: -A fiú az én bárányom, nem terveztem, hogy sokáig a te nyájadhoz 
tartozzon, mert ı az én nyájamnak tagja, és az is lesz örökké. Itt az én nyájamban nem lesz 
fájdalom, olyan jólétben lesz része, amit te el sem tudsz képzelni. Szülei egy napon, talál-
kozni fognak vele és ık is megismerik a békességet és az én nyájam gyarapodni fog. 
A sebész forró könnyeket hullajtott, de ingerültsége még ennél is hevesebb volt: - Te te-
remtetted ezt a fiút, Te teremtetted ezt a szívet! Meg fog halni hónapokon belül. Miért? 
Az Úr ismét válaszolt: A fiú az én bárányom, vissza fog térni az én nyájamhoz, amint elvé-
gezte küldetését. Én nem azért küldtem az én bárányomat a nyájadba, hogy elveszítsem, 
hanem azért, hogy egy másik elveszett bárányt megmentsen. 
Az orvos megértette, ıróla van szó, már potyogtak a könnyei. 
A sebész odaült a fiú ágya szélére, a szülık vele szemben 
ültek. Amikor felébredt, suttogva kérdezte: - Kinyitottad a 
szívemet? 
- Igen - mondta a sebész.  
- Mit találtál? - kérdezte a fiú. 
- Megtaláltam Jézust - felelte az orvos. 

(forrás: internet) 
„Mert amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj.” 

(Máté evangéliuma 12,34) 

 
ÁLLANDÓ ALKALMAINK:  

Gyermek bibliakör (3-14 év): Minden vasárnap 10 órától a lelkészi hivatalban. 
Az oldalt szerkesztette: Hajagos-Tóth Katalin 
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HÁZASPÁROK CSALÁDOS HÉTVÉGÉJE PILISCSABÁN 
 

Március 11. és 13. 
között a megszokottnál 
is többször csapódott a 
piliscsabai evangélikus 
templom lengıajtaja, 
amikor szülık, gyerme-
kek és bébiszitterek jár-
káltak ki-be a házaspár-
ok családos hétvégéje 
alkalmain. A hallgató-
ság összetétele percrıl-
percre változott, így a 
résztvevı közel negy-
ven házaspár, és a hat-
van gyermek egyszerre 
nem is volt jelen egy 
légtérben. Mindez 
azonban sem az elı-
adóknak, sem a szervezıknek nem okozott gondot sem pedig fennakadást. Az Evangéliku-
sok Közössége az Evangéliumért (EKE) által szervezett hétvége már negyedik éve zajlik 
ilyen meghitt, családias hangulatban. Az egyre növekvı érdeklıdésnek köszönhetıen im-
már évi két alkalommal: ısszel és tavasszal. 

 

Idén márciusban a házassági konfliktusok okai és megoldásai kerültek a fókuszba. A 
résztvevık a témákat Isten igéjének mérlegén vizsgálták meg az elıadók: Hegyi András 
nyugalmazott ötgyermekes baptista lelkész, Cselényi László – ugyancsak ötgyermekes 
családapa –, a biatorbágyi Magyar Belmisszió vezetıje és Ittzés István nyugalmazott 
evangélikus lelkész segítségével. A személyes tapasztalatok és vélemények ıszinte meg-
osztása során kiderült, hogy minden házastársi kapcsolatban jelen vannak a konfliktusok. 

 

Az Istenbe vetett közös hit nem garancia egy konfliktusmentes, tökéletes házaséletre. 
A hit azonban erıt ad a harag, az önzés, a szeretetlenség, és még a gyermektelenség fáj-
dalmának legyızésében is. A nehézségek által sok áldást is kaphat az, aki kitart a Szentírás 
szava mellett-, hangzott el az egyik elıadásban. 

 

Isten a házasság által segítıtársat ad nekünk, és azt akarja, hogy házastársunk fontos 
legyen számunkra. Fedezzük fel, hogy egymásért vagyunk. Legyen a bocsánatkérés és a 
megbocsátás természetes és mindennapos. A közös igeolvasás és imádkozás még közelebb 
hozza a házastársakat egymáshoz, és segít a gondok, az emberileg rendkívül nehéznek bi-
zonyuló terhek hordozásában. 

 

Nagy titok ez – mondja az apostol (Ef 5,32) a férfi és nı egységérıl. Az azonban nem 
marad elıttünk titok, hogy a legszebb földi egység megélése hogyan kedves Isten, a házas-
ságot is éltetı szeretet forrása elıtt. 

Horváth-Hegyi Áron 
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ÖRÖMTELI HÍREK AZ EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLÁBÓL 
 

Intézményünk a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP)-5.3.0/A/09-2010-
0296 számú, az iskola épületének energetikai felújítása nevő pályázaton 69.782.704 Ft tá-
mogatást nyert. A pályázati projekt összköltsége 110.871.789 Ft. A 41.089.085 Ft különb-
ség az önerı, melyet az iskola és a Magyarországi Evangélikus Egyház közösen fedez. 

A pályázati támogatás segítségével az iskola épületében befejezıdik a nyílászárók cse-
réje. A legtöbb teremben már új ablak van, de most lehetıség lesz kicserélni a díszterem-
ben és a lépcsıházban is a régi ablakokat, illetve a bejárati kapuk is felújításra kerülnek. 
Az energiatakarékosság jegyében korszerősíteni fogjuk a főtésrendszert. A gázkazán a fı-
épületben kap helyet, a födém is szigetelésre kerül, illetve teljes elektromos felújításra ke-
rül sor, amely magában foglalja a vezetékek, kapcsolók, illetve a világítótestek teljes körő 
cseréjét is. 

Örömmel számolunk be arról is, hogy iskolánk elnyerte a Tempus Közalapítvány által 
meghirdetett „Coménius valóra váltja” Európai Uniós pályázatát. 

Az egy éve tartó virtuális együttmőködést követıen iskolánk 20 tanulója és 4 kísérı ta-
nára két csodálatos hetet töltött a hónap elején Franciaországban. Így jutottak el diákjaink 
Monacoba, Nice-ba, ahol fogadták ıket a városházán, megcsodálhatták Cannes városát és 
környékét. Ellátogathattak Grass világhírő parfümgyárába és még nagyon sok csodálatos 
élményben volt részük. 

Maga az oda és visszautazás is egy életre szóló emlék volt gyerekeinknek, hiszen repü-
lıgéppel – Genfben történt átszállással - tették meg az utat. 

Hasonló szeretettel és tartalmas programmal várjuk a francia diákokat és kísérıiket ez 
év májusában a viszontlátogatásra. 

Hálásak vagyunk Istennek ajándékaiért! 
Kocsisné Sárossy Emıke 

igazgató 
 

SZAVALÓVERSENY A KOSSUTH GIMNÁZIUMBAN 
 

A Nyíregyházi Evangélikus Kossuth 
Lajos Gimnázium április 1-jén és 2-án 18. 
alkalommal szervezte meg „Az Úr érke-
zése” elnevezéső országos, határon túli 
magyar iskoláknak is meghirdetett öku-
menikus szavalóversenyét. 

A versenyzık ebben az évben a hatá-
ron túli magyar költ ık istenes verseibıl 
választhatták mind a két verset. Ezzel a 
lehetıséggel is kifejeztük örömünket, 
hogy ettıl az évtıl a határon túli magya-
rok is magyar állampolgárok lehetnek. 

A versenyen 19 iskola – köztük a 
Székelykeresztúri Unitárius Gimnázium – 
33 diákja vett részt. 

A zsőri elnöke Kákay István, (a fotón) az országos egyház irodaigazgatója volt. 
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Egy hétvége Tiszalökön 
 

Március 18-án este 6 órakor indultunk Tiszalökre a Luther téri lelkészi hivataltól, kilenc fiatal, 
Sztankó Gyöngyi lelkésznı és egy szülı kíséretével.  
Vacsorára értünk a tiszalöki református Ifjúsági Házba. Vacsora után mindenki megkereste a 
szobáját, kipakoltunk, aztán ismerkedtünk, és nagyon sokat beszélgettünk. Érdekes, izgalmas 
kérdésekrıl volt szó. A magunk élete, és Isten szerinti életrıl elmélkedtünk. Végül egy na-
gyon tartalmas estét töltöttünk együtt. 
 Az ébresztı reggel 8 órakor volt, de alig bírtunk felkelni. Fél 9-kor reggeliztünk, aztán kirán-
dulni mentünk Tiszadobra. Sajnos az Andrássy kastély felújítás miatt zárva volt, de a tiszalöki 
botanikus kertben – az erımő mellett-, nagyot sétáltunk. Ahogy visszaértünk a szállásunkra, 
meleg ebéddel vártak minket. Az ott dolgozók nagyon kedvesek voltak velünk. Ebéd után pi-
henhettünk, aztán egy „kiadós” konfirmációi óra következett. Sokat beszéltünk a Bibliáról, 
Jézus Krisztusról, a reformációról és a konfirmáció fontosságáról. Befejezésül imádkoztunk 
és énekeltünk. Azután szabadfoglalkozás volt.  
Vasárnap a tiszalöki református templomba mentünk. Az istentiszteleten a református lel-
késznı arról beszélt, hogy mit jelent „csendben várni az Urat”. Utána egy idıs bácsi elmesélte 
a templom történetét, ami igen érdekes volt.  
Ebéd után sajnos indulnunk kellett haza. Nagyon rossz volt elbúcsúzni egymástól, hiszen jól 
összebarátkoztunk. Reméljük, nyáron is egy ilyen remek kirándulásban és lelkünket erısítı 
igehallgatásban lesz részünk. 

Járosi Dorina 
 

KEDVES GYÜLEKEZET! 
Egyházközségünk (A Nyíregyházi Evangélikus Nagytemplo-

mért Alapítvány mellett) egy második alapítványt is létrehozott, 
hogy segíteni tudja az évszázadokkal ezelıtt idetelepült és gyüleke-
zetükhöz példamutatóan ragaszkodó ısök utódait.  Elnevezése: 
SEGÍTSÉG HÁZA A TIRPÁK UTÓDOKÉRT ALAPÍTVÁNY. 
Bankszámlaszám: 10702071-66219381-51100005 

Az alapító okiratban részletesen megfogalmazásra került az 
Alapítvány tevékenysége, de röviden összefoglalva: az a célunk, hogy az elıdök által lét-
rehozott értékeket továbbítani tudjuk a ma élı ifjúság számára. Szeretnénk megszólítani a 
testi – lelki perifériára sodródott embereket, esetenként körülményeik javításával is. 

Céljaink megvalósításának érdekében kérjük a körzeti gyülekezetek tagjait, hogy lel-
készeik iránymutatásával saját programjaikat az alapítvány közremőködésével tervezzék, 
és valósítsák meg, igénybe véve a folyamatosan megjelenı pályázatok adta lehetıségeket. 

Elérhetıségünk: http://tirpak.lutheran.hu/ Telefonszám: 06 20 824 51 41 
Pelles Ferenc  

a kuratórium elnöke  
 
Legyen Luther Márton  mindenkié! Reformátorunknak magyarul 115 éve megjelent Házi 
kincstára, 77 igehirdetést tartalmazó áhítatos könyve 1075 oldalon, most mindenki számá-
ra elérhetı: Olvasható és le is tölthetı (247 MB terjedelemben) innen: 
http://www.garainyh.hu/luther/hazikincstar.htm Azzal emlékezünk reformátorunkra mél-
tóan, ha ma is olvassuk írásait! 
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ANYAKÖNYVI HÍREK 
 
Keresztelések: „Bizony az Úr ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom” 
 

Stankóczi Tamás, Nagy Sára, Bagics Sára, Gyureskó Dóra, Bíró Eszter, Zsíros 
Csenge. 
Felnıtt keresztelés és konfirmáció: Tekenıs Boglárka, Danyi Szilvia. 

 
Házasságkötések: „Amit Isten egybeszerkesztett ember el ne válassza...” 

Gál András és Pásztor Andrea, File Tibor és Danyi Szilvia, Liszka Viktor és 
Laborczi Dóra,  
Bacsinszki János és Lojek Julianna 50. házassági évfordulójuk alkalmából Isten 
áldását kérték a Nagytemplomban. 

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

Hankószky Mihályné Pristyák Julianna (82), Molnár Istvánné Szegedi Ilona 
(74), Gabulya János (52), Lırincz Lászlóné Gyöngyi Erzsébet (92), Varga Jó-
zsef (56), Moravcsik István (79), Magyar Andrásné Ruzsinszki Erzsébet (79), 
Tóth Józsefné Simkó Zsuzsanna (71), Nagy László (53), Márföldi András (81), 
Gutyán Gábor (75), Gazsi Istvánné Fábri Magdolna (64), Zatureczki László 
(68), Rızse Istvánné Huray Mária (97), Gulyás Jánosné Gerliczki Júlia (90), 
Pristyák Andrásné Kovács Julianna (84), Szabolcsi Sándor (69), Henzsel András 
(65), Pristyák Lászlóné Csernyik Erzsébet (45), Bordás Béláné Grega Magdolna 
(80), Simkó József (78), Ströbik László (61), Bajkó Andrásné Rácz Ilona (78), 
Garaj András (68), Páll Zoltán (43), Gulyás Jánosné Tomasovszki Ilona (91), 
Szalóczi Andorné Pazár Ilona (74), Szalai Józsefné Petı Erzsébet (91). 

Közreadta: Horváth Csabáné 
 

 
 

 

MEGHÍVÓMEGHÍVÓMEGHÍVÓMEGHÍVÓ    
 

HÚSVÉT 1. napján, vasárnap este 18 órakor a 
Nagytemplomba zenés áhítatra szeretettel hívunk 

és várunk mindenkit! 
Közremőködik a gyülekezet énekkara, a Harmónia 

Kórus és Kiss Zoltán orgonamővész 
Vezényel: Dr. Kovács László Attila  
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HÍREK 
 

� A Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerületben a gyülekezetek szavazata alapján 
a megválasztott új püspök Szemerei János lett. Isten áldása kísérje a megválasztott püs-
pök, és a szolgálatban lévı püspök-helyettes, Bencze András életét és szolgálatát. 

� Hangosító berendezés lett felszerelve a Kistemplomba. Köszönetet mondunk 
annak a testvérünknek, akinek adománya ezt lehetıvé tette. 

� Kórházba kerülı testvéreink és hozzátartozóik figyelmébe ajánljuk Herpay Gábor evan-
gélikus kórházlelkész telefonszámát: 06 / 20 824 40 34.  
Készséggel áll rendelkezésükre azoknak, akik igénylik látogatását vagy az úrvacsora 
szentségének kiszolgáltatását. 

� Vasárnaponként 19 órakor a gyülekezeti terembe énekkari próbára várjuk 
mindazokat, akik szeretnek énekelni, és szívesen vállalják a szolgálatokat. 

 
Április 8-9-én Piliscsabán rendezték meg a XX. országos evangélikus hittanverseny dön-

tıjét. A hagyományoknak megfelelıen a rendezık idén is két korosztályban várták a 
csapatokat: 1-4. ill. 5-8. osztályosokat. Az alsós korcsoportban az Evangélikus Álta-
lános Iskola csapata a 3. helyen végzett, míg a felsıs iskolai korcsoportban a Kossuth 
gimnázium csapata az elsı helyet szerezte meg.  
Hittantanárok: Kovács Erzsébet (ált. iskola), Bozorády Zsuzsa (gimnázium). 
Szeretettel gratulálunk! Hisszük, hogy az elvetett mag megtermi gyümölcsét. 

Április 24-én, húsvétvasárnap este 18 órakor zenés áhítatot tartunk a Nagytemplomban. 
Április 29-én, pénteken 16 órakor tartják a Nagytemplomban ballagási ünnepségüket a 

Kossuth gimnázium végzıs osztályai. 
 

MÁJUSI EL İZETES 
 
 
Május 15-én vasárnap a 10 órai nagytemplomi istentisztelet keretében emlékezünk meg 

Geduly Henrik püspöki beiktatásának 100. évfordulójáról. Kérjük a testvéreket, 
hogy ezen az ünnepi eseményen minél nagyobb számban vegyenek részt. 

Ugyancsak ezen a napon 16 órakor, az ÉLIM-ben a Liebenzelli Misszió német 
nemzetiségő munkatársa, Matthias Lüdemann tart elıadást Bangladesben vég-
zett gyülekezeti munkájáról. 

Május 15-én elkezdıdik a nyári Orgonazenés Áhítatok sorozat elsı alkalma. Ezúttal a 
Nagytemplomban 18 órakor dr. Kovács László Attila orgonamővész Bach, Liszt 
és Hidas Frigyes mőveket ad elı. 

Május 28-án szombaton, Aszódon kerül megrendezésre az Északi Evangélikus Egyházke-
rület csendesnapja. (Bıvebben majd a hirdetésekben hallhat a gyülekezet.) 

Egyházközségünkben május 29-én vasárnap lesz a konfirmáció. Erre az alkalomra szere-
tettel várjuk a 25, 50, 60 éve konfirmáltakat is hálaadásra, közös úrvacsoravétel-
re.  
Kérjük, hogy részvételi szándékukat a Lelkészi Hivatalban (személyesen, vagy 
Horváth Csabánénál az 508-770 telefonszámon), ill. körzeti lelkészüknél jelezni 
szíveskedjenek, hogy részletes információt kaphassanak az alkalomról. 
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JÚNIUSI ELİZETES 
 
 

Június 2-án, csütörtökön MENNYBEMENETEL ÜNNEPÉN a Nagytemplomban a va-
sárnapi rend szerint lesz istentisztelet. 

Június 12-13-a PÜNKÖSD ÜNNEPE. Istentiszteletek a Nagytemplomban a vasárnapi 
rend szerint. 

 PÜNKÖSD 2. napján, hétfın 1000-1600-óráig csendesnap lesz Vargabokorban az 
imaházban. Szeretettel várjuk a gyülekezet tagjait. 

Június 19-én vasárnap 18 órakor orgonazenés áhítat lesz a Nagytemplomban. Közremő-
ködik Kiss Zoltán orgonamővész. 

 

FELHÍVÁS 
 
 

Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy adójuk 1-1%-ával támogassák az evangélikus 
egyházat és intézményeit. Nagyon fontos, hogy egyházunk és gyülekezetünk iránti 
felelıs döntést hozzunk, mert minden felajánlásra szükség van ahhoz, hogy mő-
ködhessenek intézményeink. 

A Magyarországi Evangélikus Egyház technikai száma: 0035 
A másik 1 % a következı alapítványunkra adható: 

A „Nyíregyházi Evangélikus Nagytemplomért” alapítvány, 
mely templomunk felújítását szolgálja. Adószám: 18801703 -1 -15 

 
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 eljuttatni. 

 
A Hírmondó legközelebbi számának tervezett megjelenési idıpontja: Pünkösd. 

Lapzárta: 2011. május 25. 
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 1500 pld.- ban. 


