
 
 

 

ERİT KAPTOK, AMIKOR ELJÖN HOZZÁTOK A SZENTLÉLEK 
ÉS TANÚIM LESZTEK 

 
Ámulunk, amikor a pünkösdi történetet olvassuk, ámulunk, amikor a nagyon egy-

szerő pünkösdi prédikáció hatásáról olvassuk: „amikor ezt hallották, mintha szíven ta-
lálták volna ıket.” Olyan hatalmasan megragadta ıket a Krisztusról szóló beszéd, hogy 
érezték, azonnal cselekedniük kell valamit. Ámulunk, hogy azon a napon 3000 ember 
csatlakozott a krisztushívık kicsiny táborához. Ámulhatunk is, mert emberfeletti dolog 
történt. Isten teljesítette ígéretét, megmutatta szeretetét, hatalmát, erejét. 

A Szentlélek kitöltetése nem valami robbanásszerő esemény volt. Felülrıl való erıt 
kaptak az apostolok a Szentlélek által. Ugyanebben az isteni erıben részesült a hallga-
tóság közül a 3000 ember. Annak az Istennek erejét kapták, aki teremtette és mind a 
mai napig évezredek óta fenntartja a világot. 

„Er ıt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek”. Nem hirtelen fellángolásra, ha-
nem kitartó, hőséges tanúságtételre. Nem kirobbanó sikerő beszédek tartására, hanem 
arra kapták az erıt, hogy Krisztus tanúi legyenek az egész földkerekségen. Nem sikeres 
életre, önmegvalósításra kapták a megbízatást, hanem arra, hogy megvallják hitüket 
szóban és cselekedetben. Minket a konfirmációi káté is erre biztat, hogy így valljuk 
meg hitünket egy életen át. E. Stegen írja: a Szentlélek erejét venni azt jelenti, hogy 
erıt kapunk a tanúságtételre, lesz erınk arra, hogy éljünk Krisztusért, és arra is ha kell, 
meghaljunk érte. A meghalás azonban nemcsak a vértanúságot jelenti, hanem inkább 
meghalok, minthogy lopjak, inkább meghalok, minthogy hazudjak, inkább meghalok, 
mintsem paráználkodjak. Ha Krisztussal együtt meghal az óemberünk és feltámadásá-
val megszületik az új, Isten kész megadni nekünk a felülrıl való erıt.  

 
Az egyház sokszor olyan képet mutat, mint aki tudja, hogy mi a küldetése, de nem 

várja meg, hogy Isten felkészítse a szolgálatra. Jézus megígérte ezt a felülrıl való erıt. 
Lukács evangéliumában is és a Cselekedetek könyvében is ír errıl, ez azt jelenti, hogy 
minden gyülekezeti vezetınek és minden gyülekezeti tagnak szüksége van arra, hogy 
naponként megkapja az erıt a szent élethez és a Jézus Krisztusról szóló bizonyságtétel-
hez. 

Kérjük a felülrıl való erıt, olvassuk a Bibliát és vegyük komolyan Isten szavát! 
Bozorády Zoltán 

XX. évf. 6-7. szám 
2011. június-július 

„…er ıt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és 
tanúim lesztek(…) egészen a föld végsı határáig” 

(ApCsel 1,8) 
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Dsida Jenı: 

PÜNKÖSDI VÁRAKOZÁS  

Kész a világ, 
Feszült, ünnepi várás 
Tereng felette. 
Halotti csend. Csak néha néha 
Sóhajt az Isten lelke. 
 

 
Kimérve minden pálya 
Megtöltve minden lélek-lámpa, 
Ahol csak úr a lét… 
De jaj, sötét van, 
Mélységes iszonyú sötét! 

A zordon tömeg-árnyék 
Némán zokogva kering utjain, 
S csak egyet tud és egyet érez… 
…Most váratlanul vágyon megvonaglik 
és felzúg Istenéhez: 
Betelt az idı! 
Sugarat, fényt, szint adj nekünk, 
Mert epedünk! 

 
Fényesség nélkül oly sivár az élet! 
Nagy Alkotónk, oh mondd ki szent igédet 
Legyen világosság!… 

 

És ismétlik mindig erısebben 
A felviharzott étheren keresztül 
És felharsan az egek harsonája 
S a végtelennek zsolozsmája zendül 
Zsibongva, zsongva… 
 
És nagy szavát az ÚR – kimondja! 

1924 
 
 
 

    
MEGHÍVÓMEGHÍVÓMEGHÍVÓMEGHÍVÓ    

 
Isten iránti hálával tudatom, hogy  

2011. július 22011. július 22011. július 22011. július 2----án szombaton de.10.30 órakor án szombaton de.10.30 órakor án szombaton de.10.30 órakor án szombaton de.10.30 órakor     
a nyíregyházi evangélikus nagytemplomban  

dr. Fabiny Tamás  
az Északi Evangélikus Egyházkerület püspöke  

lelkésszé avat. 
 
 

Szeretettel várom a gyülekezeti tagokat az ünnepi istentiszteletre, és az azt  
követı szeretetvendégségre. 

 
HorváthHorváthHorváthHorváth----Hegyi ÁronHegyi ÁronHegyi ÁronHegyi Áron    
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„TISZTÍTSD MEG NÉPEDET, SZENTLÉLEK ISTEN” 
 

Pünkösdhétfıi csendesnap Vargabokorban  
az evangélikus imaházban június 13-án 

 
1000 Ének, imádság, köszöntés – Adámi László 
1020 Tiszta szívet és új életet csak Isten teremthet bennem – Bálint Éva 
1050 A Szentlélek iránti sóvárgás – Adámi László  
1120 Ének. A Szentlélek ajándéka: a szabadítás öröme Krisztusban és a készség az 

engedelmességre – Bozorády András 
1150 Bizonyságtételek, ének – Garai Andrea és mások 
 

1220 Ebédszünet (a magunkkal hozott ebédet lehet elfogyasztani) 
 

1330 Beszélgetés (csoportokban) a délelıtti témákról 
1500  Ének. Az új életprogram: tanítás az ÚR útjaira, hívogatás megtérésre – Szegedi 

Gyula (református lelkipásztor)  
 Úrvacsora – Adámi László, Szegedi Gyula 

Szeretettel hívunk és várunk mindenkit az Úr igéjének és Lelkének világosságába! 
 
 

FELHÍVÁS A NAGYTEMPLOM FELSZENTELÉSE 
225. JUBILEUMÁNAK MÉLTÓ MEGÜNNEPLÉSÉRE 

 
Kedves Evangélikus Hittestvéreim!  
 258. éves gyülekezetünk templomépítı ısei 1784. március 25-én rakták le Nagy-
templomunk alapkövét, és már 1786. október 22-én sor kerülhetett az ünnepélyes temp-
lomszentelésre.  

Kedves Hittestvéreim! Hogyan készülhetünk az évforduló méltó megünneplésére? 
Ezt leginkább úgy tehetjük, ha hétrıl-hétre megtöltjük az ısi templomot és Istenünk ne-
künk szóló örök evangéliumát nyitott szívvel hallgatjuk benne és részesülünk a szentsé-
gekben. 
 Tudjuk, hogy mindannyiunk szíve az Úristen temploma, és İ nem lakik emberkéz 
építette hajlékokban, de Igéje és Szentlelke által különösképpen szól hozzánk az İ elhívott 
szolgái által ebben a 225 éve felszentelt templomban is. Templomépítı ıseink reménysé-
gét tükrözi ez a valóban nagy templom, s mi akkor vagyunk méltó utódaik, ha nemcsak 
karbantartjuk és gondozzuk ezt a mőemlék épületet, hanem megszentelt életet folytatunk, 
és egész életünk Istentiszteletté válik embertársaink javára és az İ szent neve dicsıségére.  
Készüljünk imádságos lélekkel és hálaadással erre a templomszentelési jubileumra, 

amire – ha Isten engedi - 2011. október 29-30-án kerül sor. 
 

„Méltó a megöletett Bárány, hogy övé legyen az erı és a gazdagság,  
a bölcsesség és a hatalom, a tisztesség, a dicsıség és az áldás!” 

 
Erıs vár a mi Istenünk! 

 Hittestvéri üdvözlettel: Garai András presbiter 
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KONFIRMÁCIÓ 2011. 
 

Egyházközségünkben május 29-én volt a konfirmáció. Az istentisztelet kezdetén 
felügyelınk szólt a jelenlévıkhöz: 
 

Kedves gyermekek, szülık, keresztszülık, jubiláló konfirmandusok. Testvéreim az ÚR 
Jézus Krisztusban! 
 

Nincsenek életünkben véletlenek! Az sem véletlen, hogy az idei konfirmáció ROGATE 
vasárnapjára esik. Figyelmeztet, utat mutat, tanácsol: „Szüntelenül imádkozzatok!” Ahogy 
a bőn is egy folyamatos állapot, ugyanúgy az imádság is egy folyamatos kapcsolatot je-
lent. Kapcsolatot Istennel, állandó kapcsolatot, nemcsak amikor reggel és este összekul-
csoljuk két kezünket, nemcsak amikor istentiszteleten vagyunk.  

A bőn és az imádságos élet is egy állapot: amiben vagy, amit megélsz. A mai konfir-
máción felmerül a kérdés: Bőn vagy imádság, rabság vagy szabadság, szomorúság vagy 
öröm, reménytelenség vagy remény, önzés vagy odaadás, hazugság vagy igazság? 

Még sokáig sorolhatnám az ellentétpárokat! Mindenkinek választani kell. Nektek is, fi-
atal és kevésbé fiatal testvéreim. Mindannyiunknak. 

Azt kérem Istentıl, hogy a 2011. évi konfirmáció emléke minél többek szívében úgy 
maradjon meg: „Az imádságos életet választottam ezen a napon!” 
Higgyétek el, megéri. Valahol a szívetek legmélyén İ mindig ott van. Egy pici pont, amit 
talán sohasem mutattok meg senkinek, az a valami, amit nem lehet meg- és felfogni, csak 
érezni. 
İ ott van melletted akkor is, amikor elfordulsz tıle, megbántod, haragszol rá. Akkor is 

ott van, amikor magányos vagy és rád nehezednek a terhek. İ mindig „ott’’ van. 
Máté Péter így énekelt errıl: 
„…és boldog vagyok, hogy veled élhetek és örülök nagyon neked/ Minden elmúlik, a bánat, az 
öröm, s hogy Te mégis maradsz, köszönöm./ Hosszú-hosszú évek emléke összefőz veled./ 
Mennyi-mennyi mindent köszönni tartozok neked./ Tévúton járok sajnos néha-néha én./ De 
bárhová megyek, Te ott állsz az út végén!’’ 

Ez az imádságos élet ajándéka: folyamatos kapcsolat Istennel, aki igazi örömöt és bol-
dogságot ad. Válasszátok İt! Ámen 

Veczán Zoltán 
egyházközségi felügyelı 

 

A fiatalok nevében Márföldi Életke köszönte meg a felkészítı lelkészek fáradsá-
gos munkáját: 

 
Szeretettel köszöntöm a 

konfirmandusok nevében a szülıket 
és a gyülekezetet. 
Hálát adok azért, hogy a mai vasár-
napon én is az Úr asztalához térdel-
hetek. Tizenhárom évesen elérkez-
tünk életünk egyik fontos, talán a 
legfontosabb fejezetéhez. Tudást 
szereztünk evangélikus egyházunk 
tanításáról, melyet reménység  
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szerint mindannyian a mindennapi életünkben is követni fogunk. Nagy feladat volt a fel-
készítés során ránk zúduló kérdésekre való válaszok megtalálása, melyben lelkészeink ál-
dozatos segítsége nélkül nehéz lett volna a helyes út kiválasztása. Úgy gondolom, mind-
annyian megtaláltuk ezt a helyes utat, melyrıl le nem térve élhetünk Krisztus szeretetében. 
Köszöntımet Máté evangéliumának egy igéjével szeretném befejezni: 
„Jézus ezt mondta: »Engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyer-
mekek, mert ilyeneké a mennyek országa.« Azután rájuk tette a kezét.” 

 
A jubilánsok részérıl a 70 éve konfirmált Szokol András nyugalma-

zott tanító úr mondott bölcs útravalót ROGÁTE vasárnapján az imádság 
fontosságáról, nemcsak a fiatalok, hanem minden jelenlévı számára. 
 
 
Az alábbiakban egykori gyülekezeti 
tagunk konfirmációjával kapcsolatos 
gondolatait adjuk közre: 

 
EGY JUBILÁLÓ KONFIRMANDUS GONDOLATAI 

 

„Meghallgatta fohászkodásod!/ Indulj, lépj bátran, kis sereg!/ Kit Isten Lelkével meg-
áldott,/ A hit harcában nem remeg.” Ünneplı gyülekezet éneke töltötte be a Nagytemplo-
mot Rogate vasárnapján. A fehér ruhás, életük nagy eseményére készülı konfirmandus 
fiatalok mögötti padokban, egy meghatódott kis csapat is szívbıl énekelt, az 50-60-65-70 
éve konfirmáltak. 

Évtizedekkel ezelıtt, amikor valamennyien ezekben a padokban ültünk, egyikünk sem 
gondolt arra, milyen valós tartalommal tölti meg az élet ezeket az éneksorokat. Ezen a va-
sárnapon valószínő mindannyian bizonyságot tudtunk volna tenni arról: Igen, életünk ne-
héz és boldog eseményei során támaszt, kapaszkodót jelentett a meghallgatott imádság.  

Az elmúlt fél évszázadra visszatekintve végtelenül hálás vagyok Mennyei Atyámnak, 
hogy már fiatalon megismerhettem İt. A Teremtı Isten, Megváltó Jézus Krisztus és a Vi-
gasztaló Szentlélek jelenlétében élhettem az életemet 38 év óta hőséges férjemmel, és hit-
ben nevelhettük gyermekeinket is.  

Valósággá lett egész családom életében a 300. ének minden szava, de különösen: „Ha 
sebet kaptál vad bozótba’,/ Karjába vett, úgy hordozott./ Most is füves mezın terel,/ Bárá-
nya vagy, ı nem hagy el.” 

Kedves most konfirmált fiatalok! Tartsátok ti is számon az imádság vasárnapján tett 
ígéreteteket, hogy az Úrtól kapott erı, békesség és hit töltsön be mindannyiótokat egy éle-
ten át. Legyen nektek is életprogramotok a vasárnapi vezérige: ROGATE – SZÜNTELEN 
IMÁDKOZZATOK! Köszönöm a nyíregyházi gyülekezetnek ezt az alkalmat, és kívánom, 
hogy évrıl-évre minél több jubiláns konfirmandus éljen a lehetıséggel. A megerısítés ne 
egyszeri alkalom legyen az életünkben, hanem naponta tudjuk megújítani az Úrral való 
kapcsolatunkat. Ez az egyetlen igazi erıforrás! 

Horváth Árpádné Kis Ildikó Miskolc 
50 éve konfirmált jubiláns 
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KONFIRMANDUSOK NÉVSORA 
 

„Légy hő mindhalálig és néked adom az élet koronáját” 

I. Körzet. Felkészítı lelkész: dr. Kovács László Attila 

Endreffy Mária, Dzsugán Attila. 

III. Körzet. Felkészítı lelkész: Adámi László 

Barakonyi Adrienn, Barakonyi György, Borvíz Attila, Farkas Konrád, Gere Ro-
land, Hok János Dávid, Hok Vanessza Anita, Korodi Bettina, Márta Noel. 

IV. Körzet. Felkészítı lelkész: Sztankó Gyöngyi 

Bajkó Kinga, Gál Zsolt, Kovács Abigél, Laczkószky Kinga, Mandrusz Gábor, 
Négyesi Robin, Tudlik Tamás, Zsíros Enikı. 

V. Körzet. Felkészítı lelkész: Zsarnai Krisztián 

Garai Zoltán, Grezsu Richárd, Hargitai Péter, Harsányi Evelin, Jáczku Roland, 
Magyar Balázs, Márföldi Életke, Mató Mariann, Mátyás Viktória, Mérten Eve-
lin, Mérten Martin, Mészáros Dóra, Pálházi József, Radnai János, Rendes Anett 
Nikolett, Repka László, Siska Bálint, Szıllısi Bettina, Sztrehószki Richárd Pat-
rik, Varga Fruzsina, Varga Vanessza, Vízvári Eszter Emese, Seregi Éva, Smidt 
Dalma. 

Felnıttek:  

Dankócsik Krisztina, Dankócsik László, Holló István, Bálint Gábor, Schmidt 
Gábor, Katona Szabina Georgina. 

 

KONFIRMANDUSOK TÁBORA 

Tiszalök 

Már régóta izgatottan vártuk a tiszalöki konfirmációs tábort, mert a nagyobbak csupa 
jót mondtak róla. A tábornak szerintem nem az volt a célja, hogy tanuljunk, hanem hogy 
még jobban megismerjük Istent, Jézust, szerezzünk barátokat, és jól érezzük magunkat. 
Hála Istennek az idıjárás kellemes volt, így kirándultunk is.  

A tiszalöki vízi erımőnél megcsodálhattuk, hogy a víznek mekkora ereje van, és ezt 
hogy tudja felhasználni hasznos dolgokra az ember. Az erımő melletti arborétumot is be-
barangoltuk.  

A táborban mindig nagy volt a gyerekzsivaj. Nem csoda, hiszen az idınk egy részét já-
tékkal töltöttük. A vetélkedıkön mindenki számot adhatott arról, hogy mennyire ismeri a 
Bibliát és a keresztény ünnepeket. Kézmőveskedés gyanánt gyöngybıl raktunk ki képeket, 
egy győjteményre való készült belılük, mert nagyon szerettük csinálni. Az izgalmas 
vizeslufizást senki nem úszta meg szárazon, de nem bántuk. Rengeteget szórakoztunk, ne-
vettünk.  

Az áhítatokon nem csak a szánk, hanem a szívünk is elcsendesedhetett és az Igére fi-
gyeltünk. Az esti áhítatokon levetített filmek sokszor elgondolkodtattak vagy megdöbben-
tettek minket. A beszélgetések közben elmondhattuk, hogy milyen gondolataink, érzéseink 
vannak a látottakkal, hallottakkal kapcsolatban.  
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Mindig volt közös éneklés, amit lelkészünk, Zsarnai Krisztián kísért szintetizátorral. 
Az utolsó elıtti napon a táborok elmaradhatatlan eseményeként szalonnát sütöttünk a tá-
bortőznél. 

Az utolsó napot pedig mindenki izgatottan várta, mert a hét elején beosztott csapatok 
utoljára versenyezhettek egymással. Nem is az számított, hogy ki nyer, mert nagyon jól 
éreztük magunkat. 

Fájó szívvel, de el kellett búcsúznunk Tiszalöktıl és egymástól. 
A legfontosabb az, hogy lelkileg feltöltıdve mentünk haza és nem felejtjük el a tábor-

ban szerzett élményeket. 
Vízvári Eszter konfirmandus 

 

 

 
ORBÁN ATTILA AFRIKAI MISSZIONÁRIUS EVANGELIZÁCIÓS S OROZATA 

A MANDABOKORI KÖZÖSSÉGI HÁZBAN 
 
Krisztus mai, hiteles tanúját hallhatták három alkalommal mindazok, akik megtöltötték 

a kultúrházat május 13-14-15-én. Már elsı szavaival nyíltan szembesített mindenkit ezzel 
a fı kérdéssel: Szereted-e Jézust? Péter, az elsı, a fıtanítvány példája alapján hirdette, ne-
künk is mindennél és mindenkinél jobban kell Jézust szeretnünk, ı legyen az elsı helyen! 
Így kezdıdhet el az ébredés környezetünkben is, melynek elsı lépése a bőnfelismerés és 
bőnvallás. Csak úgy békülhetünk meg Istennel, ha megvalljuk neki minden vétkünket. S 
ezek után leszünk képesek neki engedelmeskedve, ıt szolgálni a feltámadás ereje által. 

A pünkösd után emberhalásszá lett Péter figyelmeztetésével folytatódott a sorozat: 
„Szentek legyetek!” Felhangzott a második kérdés is: Mi, vagy ki a te reménységed? A 
Bibliából tudhatjuk meg Urunk akaratát, hogyan kell szent életet élnünk. Ne feledjük, tes-
tünk a Szentlélek temploma! Miként Billy Graham mondta egykor Churchillnek, ma is ez 
az igazság: E világnak is egyedüli reménye csak Jézus lehet!  
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A mi titkunk: a feltámadás ereje, ez ma is sokak életét meg tudja változtatni! Vasárnap 
reggel, az úrvacsorai közösségben, újra átélhettük egymással és feltámadott Urunkkal, az 
örömkönnyekre fakasztó, bensıséges szeretetközösséget! Az evangelizáció üzenetét elmélyí-
tették a pénteken és vasárnap felhangzó gyönyörő evangéliumi énekek is. 

A Debrecen Csapókerti református közösségbıl érkezett fiatalok, Kiss Ábel vezetésével 
együtt dicsıítették az Urat a helyi gyülekezettel. Szombat este is különleges zenei élményben 
lehetett részük a jelenlévıknek.  

A Budapest Budafoki baptista gyülekezet 11 fiatalból álló, híres Harangkórusa jött el, 
hogy a 37 csengı-bongó, kis- és nagyobb harangocskákat 3 oktávnyi terjedelemben megszó-
laltatva; szíveinket lélekben felemeljék az Úrhoz! Szilágyiné Mátyus Elvira karnagy vezetésé-
vel négy ízben is megcsendültek a harangok, hogy új énekre indítsanak, hiszen az újjászületett 
hívı képes új éneket zengeni az ıt megváltó, megszabadító Istenének! Halleluja! 

(Az evangelizációs sorozat teljes; mintegy 6 órás hanganyaga elérhetı a tudósító honlapja Hangzó 
örömhírtárából, Orbán Attila nevére kattintva, akivel a piliscsabai, nyári Missziós Konferencián találkoz-
hatunk legközelebb www.garainyh.hu). 

G.A.  
 
 

HÍREK AZ EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA ÉLET ÉBİL 
 

Örömmel adunk hírt arról, hogy intézményünk szeptembertıl magyar-angol két tanítási 
nyelven folytatja az oktatást, a 2011/2012. tanévben két elsı osztályt sikeresen beiskoláztunk. 

Az intézmény Alapító Okirata és Pedagógiai Programja az angol két tanítási nyelvő okta-
tás bevezetése és Túróczy Zoltán nevének felvétele miatt módosításra került, az új mőködési 
engedély már birtokunkban van. 

„Köszönjük Comenius”- írták a tanulóink élménybeszámolóikban, hiszen a program kere-
tén belül május 2-án viszontlátogatásra fogadták a francia Grasse városból érkezett diákokat. 
Az utolsó pár napot a vendégek Budapesten töltötték, ezzel a kölcsönös látogatással a kétéves 
program hivatalos, elsı része sikeresen lezárult. 

Végül tájékoztatjuk a gyülekezetet, hogy intézményünkben a tanév utolsó tanítási napja 
június 14-e. Ünnepélyes tanévzáró istentisztelet és a 8. osztályosok ballagása június 18-án 
(szombaton) délelıtt 10 órától lesz az evangélikus Nagytemplomban, amelyre minden érdek-
lıdıdıt szeretettel várunk. 

Kocsisné Sárossy Emıke ig. 
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GGYYEERRMM EEKK OOLL DDAALL   
  

Három ház 
 

Egy faluban élt három jó barát, elhatározták, hogy házat építenek.  
Az elsı ember mindennél jobban szerette a természetes vizeket. Szerencséjére 

a falujuk mellett folyt egy csendes kis patak. Mivel minél hamarabb akart végezni a ház építésé-
vel, alap nélküli, könnyő szerkezető házat készített. Hiába intették a barátai: - „A házépítık kézi 
könyvében az áll, hogy alapot kell ásni az épületnek!” - De ı nem hallgatott rájuk. Mit foglalko-
zott ı a házépítık kézi könyvével. A lénye, hogy a ház nagyon hamar elkészült. Gyönyörködött a 
munkájában, és csak mosolygott barátai aggodalmaskodásán. 

A második férfi minden szabadidejét az erdıben töltötte. Végül úgy döntött, hogy az erdı mel-
lett fogja a házát felépíteni. Mikor az alappal elkészült, hiába könyörgött neki a harmadik barát, 
hogy kövekbıl húzza fel a falakat. - „A fa egy teljesen emberhez közeli anyag, és ettıl lesz barát-
ságos, bensıséges otthonom!” – mondta aggódó barátjának. És innentıl kezdve már csak a saját 
terveire hagyatkozott a házépítésben. Az ı háza is elkészült. - „Igazán barátságos, otthonos lett a 
fából épített lakásom.” – állapította meg magában, és csak mosolygott harmadik barátja aggodal-
maskodásán. 

Az utolsó barát a patak és az erdı közötti kicsiny magaslatra építette házát. Megásta az alapot, 
és mikor azzal elkészült, kövekbıl masszív falakat emelt. Fáradságos munkával, de úgy építette 
meg a házát, amint az a házépítık kézi könyvében le van írva. Amikor elkészült, végre volt ideje 
gyönyörködni a magaslatról nyíló pompás kilátásban. 

Alig telt el egy hét, hogy az utolsó barát is befejezte a házát. Eljöttek az ıszi esızések. A ki-
csiny patak hatalmas folyammá nıtt, és egy éjszaka elvitte az elsı barát házát, sıt ıt magát is el-
ragadta az árvíz. Soha többé nem látták. 

A csendes téli idık után, pompás virágokkal köszöntött be a tavasz. De a tavaszt perzselı nyár 
követte. És egy éjszaka hatalmas erıtőz ütött ki. A második barát házára is ráterjedt a tőz, ıt ma-
gát kimentették, de a háza leégett teljesen. Csak az alapja maradt meg sértetlenül. A harmadik ba-
rát szomorúan nézte a történteket, mert tudta, hogy barátjának egész élete munkája veszett kárba! 

 

Kedves Gyerekek! Az elsı ember az, aki sohasem fogadta el személyes 
megváltójának Jézus Krisztus. Jézus maga mondja róla: „Aki pedig hallotta 
beszédeimet, de nem azok szerint cselekedett, az hasonló ahhoz az emberhez, 
aki alap nélkül a földre építette a házát: beleütközött az áradat, és azonnal 
összeomlott az a ház, és teljesen elpusztult." Lukács evangéliuma 6,47-49 A 
második barátnak jó volt a kezdés, helyes alapokra épített, de rossz volt a 
folytatás. İ az, aki elfogadta az Úr Jézust megváltójának, de utána hívı 
életét nem Isten irányítása alatt élte. Pál apostol azt írja: „Mert senki sem 
vethet más alapot a meglévın kívül, amely a Jézus Krisztus. Azt pedig, hogy 

ki mit épít erre az alapra: aranyat, ezüstöt, drágakövet, fát, szénát, szalmát; az a nap fogja vilá-
gossá tenni, mivel tőzben jelenik meg, és akkor mindenkinek a munkája nyilvánvalóvá lesz; és 
hogy kinek mit ér a munkája, azt a tőz fogja kipróbálni. Ha valakinek a munkája, amelyet ráépí-
tett, megmarad, jutalmat fog kapni; de ha valakinek a munkája megég, kárt vall. İ maga meg-
menekül ugyan, de úgy, mint aki tőzön ment át.” 1 Korinthus 3,11 A harmadik barát nemcsak el-
fogadta megváltójának az Úr Jézust, de engedte, hogy vezesse az életét. İ nemcsak bemehet Isten 
színe elé, de még jutalmat is kap az Úrtól, mert mindent úgy tett, ahogyan kedves az Atyának! A 
„házépítık kézi könyve” pedig nem más, mint Isten szava, a Biblia. 

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

Az oldalt szerkesztette: Hajagos-Tóth Katalin 
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„A gyermek-bibliakörösök gyermeknapi családi csendesnapja ebben az évben a Múzeum-
faluban volt megtartva. 
 Kicsiket és nagyokat izgalommal töltött el az omnibuszozás. A ragyogó napsütés és jó idı 
Isten ajándéka volt erre a napra, amelyen az emmausi tanítványok történetével ismerked-
hettek meg a gyerekek.” 

 
 

FELHÍVÁS! 
 

„A Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Presbitériuma átérezve ha-
zánk nehéz gazdasági helyzetét, csatlakozik azokhoz az egyéni és közösségi 
kezdeményezésekhez, amelyek célja a nyomasztó államadósági teher csökken-
tése. Ehhez a maga részérıl úgy kíván hozzájárulni, hogy a hívei adományaiból 
és saját forrásaiból kettı darab mentıautót vásárol az Országos Mentıszolgálat 
részére, összesen mintegy 50 millió Ft értékben” – áll a presbitérium 61/2011. (IV. 
28.) számú határozatában. 

Erre a célra várják a felajánlásokat a MEE 11707024-20478070 számú szám-
lájára (OTP Bank), „mentıautó” jelzéssel. 

Gyülekezetünk tagjai is hozzájárulhatnak adományukk al a ment ıautók 
megvásárlásához. Befizetési csekk átvehet ı a Lelkészi Hivatalban. 
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Az Evangélikus Általános Iskola és Óvoda óvodásai, tanulói több helyszínen is ünnepi 
mősorral szolgáltak az elmúlt idıszakban. Virágvasárnap a Kistemplomban, Anyák napján 
a Nagytemplomban szeretettel köszöntötték az édesanyákat, nagymamákat, Isten áldását 
kérve életükre. 

 
ANYAKÖNYVI HÍREK 

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

Hajdu Benjámin, Szánóczki Nóra, Radnai Hanna, Polgári Patrik, Rábai Eszter, 
Kiss Amira, Róth József, Nagy Gabriella Eugénia, Ádám Cintia Ketrin, 
Csengeri Dóra, Csengeri József, Káplán Ábel, Berényi Nándor Zsolt, Hajling 
Csenge Eszter, Tóth-Mikita Emma, Fedor Blanka, Kovács Rajmond, Miskolczi 
Bence, Baji Bernadett Orsolya, Pethı Leila, Simon András, Pálfi Zsófia, Nagy 
György Botond, Tamás Kevin, Hegedős Elizabet Rebeka, Hegedős Emili, He-
gedős László Laczkószky Kinga,  
Felnıtt keresztelés:  Villás Attila, Marosi Orsolya, Dankócsik Krisztina, 
Dankócsik László, Holló István, Laczkószky Kinga 

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

 
Poczkodi Gábor és Máté Ilona, Pernyák Roland és Kálnai Anita, Gyarmati János 
és Tar Orsolya, Soltész László és Kiss Edina 
 

Halálozások: „Boldogok a halottak akik az Úrban halnak meg…” 
Oláh Jánosné Balogh Gyöngyi (49), Magyar András (60), Varga Jánosné 
Kostyál Erzsébet (85), Turcsán András (51), Török László Zsigmond (46), Szol-
ár József (52), Duljánszki Mihályné Marcsek Erzsébet (91), Mócsán József (71), 
Szabó Józsefné Gönczi Julianna (91), Nádassy Andrásné Bálint Ilona (84), Jáno-
si Mária (77), Sípos Ildikó (48), Kurucz Mihályné Lóczi Ilona (79), Kovács Já-
nos (89), Sarecz Andrásné Machnik Ilona (82), Szurovcsák Mihály (59), Oláh 
Imre (50), Pampuch Mihályné Potoczki Ilona (79), Nádudvari László (84), 
Belme Lászlóné Tóth Erzsébet Katalin (63), Bodnár István Lajosné Csordás Ilo-
na (83). 
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HÍREK 

 
Június 12-én, pünkösd ünnepén, este 18 órától zenés áhítatot tartunk a Nagytemplomban, 

énekes vesperát énekkarunk szolgálatával. Mindenkit szeretettel várunk. 
 
Június 19-én orgonazenés áhítatra hívjuk az érdeklıdıket. Liszt Ferenc orgonamőveket 

ad elı KISS ZOLTÁN orgonamővész, a Nagytemplom orgonistája. 
 
Július 10-tıl-16-áig ifjúsági tábort szervezünk Tiszalökre. Várjuk a fiatalok jelentkezését, 

július 5-éig a Lelkészi Hivatalban, vagy Zsarnai Krisztián lelkésznél a 20 / 
824 93 08-as telefonszámon. Részvételi díj: 17 000 Ft. 

 
Július 17-én vasárnap 18 órakor a zenés áhítat közremőködıje KOSÓCZKI TAMÁS. 

1979-ben született Baján. Leányfalusi Vilmostól, majd Csanádi Lászlótól 
tanult orgonálni. Orgonamővész-tanári diplomáját Szegeden szerezte. Dok-
tori tanulmányait Budapesten a Liszt Ferenc Zenemővészeti Egyetemen 
végezte. Elıbb Békéscsabán és Vácon tanított, majd visszatért szülıváros-
ába. A bajai Eötvös József Fıiskola adjunktusa. Hangversenyek szereplıje 
itthon és külföldön egyaránt. 

 
 

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: augusztus 
Lapzárta: 2011. augusztus 1. 

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 1000 pld.- ban. 


