
MEGVÁLTÁS

Jézus Krisztus számunkra, mindenekelőtt Megváltó. Ő „vált-
ságul” adta önmagát,  szent,  tiszta,  tökéletes életét  értünk,  ke-
reszthalálában.  A bűn hatalmában vergődő és a  kárhozat  felé 
tartó embernek ez jelenti a megmenekülés egyetlen, valódi, Is-
tentől  felkínált  lehetőségét  és  megoldását.  Az  üdvösségnek 
nincs más evangéliuma, mint „a keresztről szóló beszéd” (1Kor 
1,18)!

A golgotai kereszt titkát értelmünkkel megközelítően sem le-
het teljesen feltárni és felfogni. Isten legnagyobb titka és szeretetének legnagyobb csodá-
ja ez számunkra. A Jézus Krisztus vére által, a kereszten történt megváltást, a helyettes 
áldozatnak és bűneink kiengesztelésének titkát nem értheti meg más, csak az, aki a saját 
jóvátehetetlen vétkességének súlya alatt áll Isten színe elé.

Ha valaki így látja maga előtt lélekben a töviskoronás Krisztus arcát, és tudja magáról,  
hogy méltó Isten ítéletére: a halálra és a kárhozatra; ugyanakkor pedig megérti, hogy Jé-
zus helyette és érte szenvedett, vétkei büntetését hordozta, az előtt megvilágosodik a ke-
reszt mély titka, Isten megbocsátó és megmentő igazságának evangéliuma.

Jézus Krisztus kereszthalálában egyszerre kap igazat Isten törvényének ítélete, és jut 
érvényre benne Isten bűnbocsátó szeretete. Isten haragja lesújt a bűnre félelmetesen, és 
ugyanakkor mégis megkímél minket, bűnösöket: mert a harag villáma helyettünk Jézust, 
Isten egyszülött Fiát érte. És Jézus az Atya akarata szerint vállalta mindezt, vette magára 
bűneink büntetésének borzalmát, hogy így áradhasson ki ránk a megmentő isteni szere-
tet!

Ehhez a megváltáshoz nem kell, és nem is lehet semmit sem hozzátenni. Csak elfo-
gadni lehet bűnbánó, hálás hittel: meghódolva a megváltó Úr előtt, aki élő és hatalmas 
Szabadító.

Mert Jézus Krisztus váltságszerző halálának értelme éppen azáltal lett nyilvánvalóvá, 
hogy az Atya föltámasztotta a halottak közül és így igazolta Őt. Hiszen a kereszt önma-
gában a legrettenetesebb csődnek látszott, a bűn, a halál és a Sátán diadalának. De a feltá-
madásban kiderült, hogy éppen a kereszt által történt meg Isten szeretetének győzelme: 
az Úr Jézus a halála által leverte „azt, akinek hatalma van a halálon, vagyis az ördögöt” 
(Zsid 2,14). Csodálatos tartalma ez is a megváltás örömhírének, hogy az Úr Jézus Krisz-
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„Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, ha-
nem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért.” 

(Mk 10,45)
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tus hatalmával szemben - keresztjének, bűneinkért kiomlott vérének szabadító ereje által 
- összetörik a Sátánnak és a démoni erőknek minden joga és vádja, amellyel igényt tá-
masztanak az emberre!

Csak adjuk magunkat Megváltónk uralma alá, és Ő szabaddá tesz! Megbékéltet Isten-
nel, felold a marcangoló bűntudat alól, hitet, bizalmat ébreszt szívünkben, belső felszaba-
dulással  ajándékoz  meg.  Megtöri  a  bűn kényszereit  bennünk,  kiszabadít  az  életünket 
megrontó hatalmak rabságából, és feltámadott életének erejét helyezi Lelke által belénk. 
Miközben egyre mélyebben és érzékenyebben kell észrevennünk magunkban a bűnt, egy-
re hatalmasabban ragyoghat fel szívünknek Jézussal élve az Ő keresztje, váltságának ere-
je.

Hadd álljon itt befejezésül az, ahogyan Pál apostol vall a megváltott életről: „Mert a 
Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért,  
akkor mindenki meghalt; és azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne önma-
guknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt” (2Kor 5, 14-15).

Adáminé Amriskó Mária

ÉN VOLTAM

Én voltam Júdás, ki Jézust eladtam,
És én Péter voltam, aki megtagadtam.
Az emlékezés félénk és homályos:
Voltam kézmosó, gyáva, gaz Pilátus.
S aki ordít az „Ecce homo”-képen:
Én voltam az a csúf, üvöltő némber,
Én kiáltottam, hogy feszítse meg,
S felbömbölt rá a megvadult tömeg.

S mi megront bennem kacagást és álmot,
Én mondtam ki a legborzasztóbb átkot,
Hogy az ő vére fiaimon s rajtam!
(Ó, be jó most, hogy fiútlan maradtam!
Így csak engem ér az a szörnyű átok,
Meg azt, akivel egy életúton járok!)

És cédrus voltam büszke Libanonban,
Aranyos hajón hozták törzsem onnan,
És álmodtam, hogy Isten templomába
Belőlem lesz a szent, az új frigyláda.

És jaj… szívemen kín emléke reszket!:
Belőlem ácsolták a keresztet…

A szög voltam, mely szent kezét átverte,
A vas voltam, mely dárdává meredve
Átsuhant fájó, meggyötört szívén.
(Ó, szörnyű álom, hogy mi voltam én!)

És én voltam ott, feszítve a fán,
Bűnös lator, de Jézus oldalán.
Csúfolt bolond…, de mégis jobbja mellett!
Ó, most is hordja vállam a keresztet,
Szíjostor sújtja hátam és a keblem,
Csőcselék gúnyja hahotáz felettem,
De kacaghatnak rajtam a bolondok,
Meggyötört szívem csendes, néma, boldog…

Mert akkoron, a Golgota-hegyén,
Jézus szelíden áthajolt felém
És nekem súgta mosolyogva, halkan:
„Bizony mondom neked,
Velem leszel a paradicsomban” 

V. BERECZ IRÉN
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MOZGALMAS ÉVKEZDÉS

A 2012. év első negyedében az egyházközség testületeinek meglehetősen sok és nagy horderejű 
döntéseket kellett hozniuk.

 Január 3-án kötöttünk szerződést a „Karak-
ter 95” Építő és Szakipari Kft.-vel (Nyír-
egyháza, Tulipán köz 4.) a régi kollégium 
helyén felépítendő új, 3 csoportos, 60 férő-
helyes óvodaépület kivitelezésére. A mun-
kálatok  január  18-án  kezdődtek  el.  Az 
alapkő-okiratot, ünnepélyes keretek között, 
április 1-jén helyeztük el.

 A Magyarországi Evangélikus Egyház éle-
tében  a  2012.  év  az  általános  tisztújítás 
éve: Január 8-án került sor körzetenként 3-
3  tagú  jelölőbizottság  megválasztására. 
Majd döntöttünk arról, hogy az összgyüle-
kezeti  jelölőbizottság a 4 körzeti jelölőbi-
zottság elnökéből és a mindenkori igazgató 
lelkészből álljon.

 A február 26-án megtartott körzeti közgyű-
léseken körzetenként 6-6 presbitert és 8-8 
képviselőtestületi  tagot  kellett  választa-
nunk. A Képviselőtestület határozata értel-
mében a körzeti felügyelőket presbitereink 
közül  választottuk.  Ezt  a  döntésünket  a 
Zsinat által módosított  törvény tette szük-
ségessé,  amely  szerint  –  a  parókus lelké-
szek,  egyházközségi  felügyelő  és  másod-
felügyelő kivételével - más tisztségviselők 
nem tagjai a presbitériumnak.

 Körzeti  felügyelőink:  dr.  Endreffy  Ildikó 
(I. körzet), Veres Jánosné (III.körzet), Tarr 
Jánosné  (IV. körzet)  és Németh Lászlóné 
(V. körzet).

 A  március  11-én  tartott  közgyűlésünkön 
egyházközségi  felügyelőnek  Veczán  Zol-
tánt,  másodfelügyelőnek Veczánné Repka 
Jolánt,  számvevőszéki  elnöknek  Garai 
Andrást,  jegyzőnek pedig  Balla  Gábornét 
választottuk  meg.  Ez  alkalommal  válasz-
tottuk  meg  a  számvevőszék  tagjait  és  az 

egyházmegyei  kiküldötteket,  illetve pótta-
gokat.

 A megválasztott tisztségviselők ünnepélyes 
beiktatását március 25-én tartottuk ünnepi 
istentisztelet  keretében.  A  megválasztott 
tisztségviselők mandátuma 6 évre szól. Az 
egyházközség nevében megköszönöm test-
véreimnek,  hogy  az  elmúlt  hat  esztendő-
ben,  sőt  sokan  közülük  több  cikluson  át, 
vállalták a tisztségükkel járó feladatokat, és 
tehetségük  szerint  segítették  a  gyülekezet 
jó előmenetelét. Az újonnan megválasztott 
tisztségviselők  életére,  igyekezetére  pedig 
Isten áldását kérem.

 A március 14-én ülésező presbitérium elfo-
gadta az egyházközség 2011. évi zárszám-
adását és 2012. évi költségvetését. Különös 
örömet,  egyben  igen  nagy  felelősséget  is 
jelent számunkra az a tény, hogy több sike-
res kisebb pályázat mellett, két nagy beru-
házással  gyarapodik az  egyházközség  va-
gyona  pályázati  pénzből:  Óvoda  projek-
tünk mellett jó reménység szerint ősszel el-
kezdhetjük  a  mandabokori  Segítség  Háza 
építési munkálatait is. A nyár folyamán pe-
dig  a  Túróczy  Zoltán  Evangélikus  Angol 
Két  Tanítási  Nyelvű  Általános  Iskola  és 
Óvoda iskolaépületének részleges felújítá-
sa is megvalósul ugyancsak pályázati pénz-
ből.

 A persbitérium határozatot hozott az eske-
tési és temetési díjak tekintetében is. Ezen-
túl esketés és temetés alkalmával 25.000,- 
Ft. adományt kell befizetni az egyházköz-
ség pénztárába.  Egyhátfenntartók esetében 
azonban a temetés alkalmával befizetendő 
adomány összege továbbra is 15.000,- Ft. 
maradt.

Minden kedves testvéremnek áldott húsvéti ünnepeket kívánok!
Dr. Kovács László Attila

igazgató lelkész
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Kedves Testvérek, Tisztelt Gyülekezet!

Sokszor felteszem magamnak a kérdést: mi az a más, ami miatt Isten megengedte, 
hogy ennek a szeretett gyülekezetnek a felügyelője legyek? 

– Az egész életút, amit eddig bejártam? Mérnök közgazdász végzettségem, mely 
lehetővé teszi, hogy szakmailag is ellenőrizni tudjam a gyülekezetben folyó mű-
szaki felújítási munkákat valamint a pénzügyi folyamatokat? Nem gondolom, 
hiszen gyülekezetünkben vannak rajtam kívül is műszaki és pénzügyi végzettsé-
gű szakemberek!

– Akkor talán a név? „A név kötelez” mondja egy közmondás! Őseim 1762-től 
fellelhetők a levéltári adatok szerint gyülekezetünkben, nagyapára még a jelen-
levők közül is sokan emlékeznek. Édesapám testvéreivel együtt részt vett a KIE 
rendezvényeinek aktív szervezésében, de az Isten tervében a közmondások nin-
csenek benne. Őseimtől függetlenül nekem is meg kellett vívnom a hit útján a 

saját harcaimat, meg kellett küzdenem félelmekkel, kétségbeesésekkel, szenvedésekkel, betegségekkel. 
– De ha nem a név és nem a végzettség, akkor mi az, ami miatt most itt állok előttetek? Ahogy egyre 

mélyebben boncolgattam a gondolatokat, Isten megvilágosított: az, ami miatt most itt állok és amit el 
kell mondanom, és amit képviselnem kell a gyülekezet megújulása érdekében: „Élő köveket kell építe-
ni, nem a falakat vakolni!”

– Gyermek és diákkoromban, gyülekezetünkben az élő kövek épültek, nagy létszámú ifjúsággal, szerve-
zett közösségi alkalmakkal, erős lelki háttérrel, imádkozó testvérekkel. Szegényesek voltak parókiáink, 
napról-napra éltek gyülekezetünk tagjai és családunk is, de boldogok voltunk! Az ifjúsággal rendszere-
sen kirándultunk, színdarabokat szerveztünk, szolgáltunk énekekkel, verses összeállításokkal.

– Azért állok most itt, hogy szembesítsem a gyülekezetet önmagával: nézzetek körül testvérek! Hová 
tűntek a gyerekek, a fiatalok a gyülekezetből, a templomból? Hol vannak a konfirmáltak? Hol van az a 
korosztály, amely 30-40 év múlva eltartja lelkészeit, finanszírozza a kiadásokat?

– Isten azért állított ide, hogy elmondjam: nem az élő köveket építettük az elmúlt 40 évben! Átlagon fe-
lüli színvonalon felújítottuk egy parókia kivételével épületeinket, a templomainkat, és az élő kövek 
építésére már nem maradt forrás!

– A gyülekezet költségvetésének 1/70-ed része az ifjúsági és gyermekmunka támogatása. Ez tragédia! Ez 
a tendencia ehhez vezet, amit most látunk! Pontosabban amit nem látunk: gyermeket, fiatalokat. Ki kell 
mondanom, hogy elhibázott volt az elmúlt évek költségvetési struktúrája. Nem a gyülekezet építésére 
költöttük el a forrásainkat, hanem a falak építésére. Isten bocsássa meg ezt nekünk!

Kérem a testvérek támogatását abban, hogy felügyelőként véghez vihessem programomat az alábbiak 
szerint: 

- a gyermek- és ifjúsági munka kiemelt fontosságot kapjon gyülekezetünkben,
- ifjúsági munkával foglalkozó lelkészi munkakör feltételeinek megteremtése gyülekezetünkben ön-

álló munkavégzésre,
- a gyermek- és ifjúsági munka finanszírozására az évi költségvetés 20%-ának a biztosítása.

Csak így látom biztosítva azt, hogy a nyíregyházi gyülekezetben „élő kövek” épüljenek.
Az élő kövekbe most befektetett tőke hozama garantálja gyülekezetünk jövőjét.
A falakba, holt kövekbe történő tőkebefektetés gyülekezetünk leépülését garantálja.

Kérem a testvérek támogatását a gyülekezet épülését, megújulását elősegítő program végrehajtásában 
azért, hogy majdan minden gyülekezeti tag elmondhassa egyik kedves ifjúsági énekemet: 

„Boldog mosoly az arcomon/ Egy pillanatról álmodnom/ Utam végén vársz rám tudom!/ Földre ros-
kadok, fölkelek/ Hozzád mégis elmegyek/ Megállni az úton nem lehet!”
Isten adjon erőt, és hitet, hogy elinduljunk a megújulás útján!

Veczán Zoltán egyházközségi felügyelő
Elhangzott 2012. március 11-én a Nagytemplomban, az istentiszteletet követő közgyűlésen.
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EMLÉKEZÉS

Február 12-én az istentiszteleti alkalmakon hallhatta gyülekezetünk a hírt, hogy Megyer La-
josné Vilmi  nénit hazaszólította a mennyi Atya. 96 évet kapott a földi életre, s az évtizedekre 
visszagondolva úgy él és áll előttem örök mosolyával, jó kedvével és mindenekelőtt bizonyságté-
telre mindig kész szívvel.

Amikor múlt év szeptember 29-én Kistemplomunkban az istentiszteleten szeretettel emlékez-
tünk Megyer Lajos esperes úrra, a kedves, szelíd Lajkó bácsira 100. születésnapja alkalmából, el-
sőként Magyar László ny. lelkészünk olvasta fel személyes élményeit a Megyer házaspárral kap-
csolatban. Bár vidám és mindannyiunkat megmosolyogtató emlékeket  is felelevenített,  mégis, 
nem egyszer kellett szünetet tartania meghatottsága miatt. – Hogy kettőjükre egyszerre emléke-
zett, az természetes, hiszen példaértékű volt, ahogyan az utolsó nyugdíjas évtizedekben fáradha-
tatlanul végezték együtt szolgálatukat, a Jézus Krisztusban kapott kegyelem hirdetését igével, ze-
nével, énekkel, látogatásokkal.

A háború utáni években bizony, nem volt még olyan gazdag zenei élet városunkban, mint 
most. Az akkoriban létesült Zeneiskola tanárainak rendezvényei indították el ezt az értékes fejlő-
dést. Vilmi nénit is gyakran hívták szereplésre, ismerve egyedi szépségű szoprán hangját. 

Az ébredés éveiben úgy döntött Vilmi néni, hogy azt a kincset, amelyet Istentől kapott, az –é-
nekhangját – egyedül az Ő dicsőségére, magasztalására fogja használni egyházi életünkben.

Emlékszem,  sok  szeretetvendégen,  templomi  ünnepélyeken  hallhattuk  drága  szolgálatait. 
Most is elevenen él bennem két kedves énekszáma, egy ária: „Kész az én szívem, óh Isten…”, a 
másik ének szövegét  Vietorisz József írta, a dallama Vilmi néni szívében született meg valami-
kor. Számára bizonyos, hogy imádság volt ez az ének. Legyen a mi számunkra is imádsággá.

Íme a szöveg:
Uram, Te tudod, mit akartál, mért adtad az életemet./ Homályba, titokba takartál és semmi-
re nincs felelet./ Az emberi ész igazán vak, csak sejteni tud valamit,/ Hiába feszíti a zárat,  
nem nyitja egyéb, csak a: hit!/ Így lelkem akármi baj érte, nem gondolok én a miértre,/ Csak  
lábad elé borulok, - Uram, Te tudod . . .

Dévényi Margit

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás  szívvel  köszönjük  a  gyülekezet  minden  tagjának  a  szeretetét,  együttérzését, 
amellyel  mellettünk áltak  édesanyánk halála  alkalmából.  Együtt  reméljük  gyülekezeti 
testvéreinkkel, hogy a már előrement szeretteink a mennyei Atya kegyelmében vannak.

A Megyer család

Örömmel tudatjuk a gyülekezet tagjaival, valamint városunk történelme, múltja és értékei iránt ér-
deklődő minden kedves olvasóval, hogy a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség kiadásában megjelent 
a „Kövekbe Épített Hitvallás” című album.

Régi adósságából törleszt egy keveset a városalapító Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség ezzel a 
képekkel és dokumentumokkal gazdagon illusztrált, szlovák, angol és német nyelvű fejezeti összefogla-
lókat is tartalmazó reprezentatív kivitelű könyvvel.
Szeretettel ajánlom a könyvet fiataloknak és időseknek egyaránt. Sallai Gábor szerkesztő
(A kiadvány a Lelkészi Hivatalban kapható. Ára 3500.-Ft)
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A „NYÍREGYHÁZI EVANGÉLIKUS NAGYTEMPLOMÉRT” ALAPÍTVÁNY
2011. évi zárszámadása

BEVÉTELEK
1.1. Adományok pénztári befizetéssel: 608.000,- Ft.
1.2. Folyószámla kamata: 4.099,- Ft.
1.3. Tartós betét kamata: 76.572,- Ft.
1.4. Személyi jövedelemadó 1%-a 309.313,- Ft.
Bevétel összesen: 1.078.984,- Ft.

KIADÁSOK
2.1. Templomharangok elektromos rendszerének felújítása:380.250,- Ft.
2.2. Énekkari dobogó oltártérbe: 87.000,- Ft.
2.3. Templomi szekrény tolóajtó javítása: 14.375,- Ft.
2.4. Jubileumi hangverseny zenekari szolgálata: 200.000,- Ft.
2.5. Jubileumi könyvkiadáshoz hozzájárulás: 200.000,- Ft.
2.6. Másológép javítás: 32.500,- Ft.
2.7. Lábtörlő gumiszőnyeg: 9.840,- Ft.
2.8. Könyvajándék: (adományozóknak 4db) 14.000,- Ft.
2.9. Postaköltség: 11.180,- Ft.
2.10. Irodaszer, nyomtatvány: 7.355,- Ft.
2.11. Bankköltség: 234,- Ft.
Kiadás összesen: 956.734,- Ft.

ZÁRÓMÉRLEG
Előző évi maradvány: 1.625.936,- Ft.
2011. évi bevétel: 1.078.984,- Ft.
Összesen: 2.704.920,- Ft.
2011. évi kiadások: 956.734,- Ft.
Pénzeszközök 2011 december 31-én                                     1.748.186,-      Ft.  
Pénzeszközök megoszlása
Készpénz házipénztárban: 39.750,- Ft.
Folyószámla bankban: 170.318,- Ft.
Banki tartós betét: 1.538.118,- Ft.
Összesen: 1.748.186,- Ft.

Összeállította:Demcsákné Balczó Ildikó
a kuratórium elnöke

TAVASZI NAGYTAKARÍTÁS A NAGYTEMPLOMBAN

Március utolsó napján, szombat délelőtt szorgos kezek „munkálkodtak” azon, hogy Virágva-
sárnap a tisztaság illatát árasztó padsorok fogadják az ünnepi istentiszteleten résztvevőket. 
Bár létszámunkban kevesebben, de tettrekészségben, elszántságban annál „ütőképesebben” 
vettük fel a harcot a padok alatt megbúvó, eldobált papírgombócok, rágógumi-maradványok el-
len. A déli harangszóra lelkes, 12 főből álló kis csapatunk alaposan elfáradva, de a jól végzett 
munka örömével hagyta el a „harcteret”. Köszönet minden kedves gyülekezeti tagnak, aki részt 
vett a Nagytemplom tavaszi nagytakarításában!

Márk Borbála
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„SEGÍTSÉG HÁZA A TIRPÁK UTÓDOKÉRT” ALAPÍTVÁNY
2011. évi zárszámadása

BEVÉTELEK
1.1. Adományok pénztári befizetéssel: 679.500, Ft.
1.2. Folyószámla kamata: 574, Ft.
Bevétel összesen: 680.074, Ft.

KIADÁSOK
2.1. Hitelesítés: 3.000, Ft.
2.2. Bélyegzőkészítés: 11.870, Ft.
2.3. Adminisztrációs költségek: 2.210, Ft.
2.4. Ifjúsági táborok költségei: 490.360, Ft.
2.5. Eszközvásárlás (edénykészlet): 29.900, Ft.
2.6. Banki költség: 6.000, Ft.
Kiadás összesen: 543.340, Ft.

ZÁRÓMÉRLEG
2011. évi bevétel: 680.074, Ft.
Összesen: 680.074, Ft.
2011. évi kiadások: 543.340, Ft.
Pénzeszközök 2011 december 31-én 136.734, Ft.

Pénzeszközök megoszlása
Készpénz házipénztárban: 9.160, Ft.
Folyószámla bankban: 127.574, Ft.
Összesen: 136.734, Ft.

Összeállította: Pelles Ferenc a kuratórium elnöke

„Maga a menny Istene ad nekünk sikert, és mi 
az Ő szolgáiként kezdjük el az építkezést!”

(Nehémiás könyve 2,20a)

NYÁRON INDUL A MANDABOKORI ÉPÍTKEZÉS

Örömmel számolunk be arról, hogy a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség újabb eredmé-
nyes pályázatot tudhat magáénak, melynek megvalósulási színhelye a Mandabokori Evangélikus 
Gyülekezet  területén  lesz.  A  teljes  beruházás  74  632  938  Ft,  melyből  az  Európai  Unió 
50 084 000 Ft-ot, a Magyarországi Evangélikus Egyház 19 000 000 Ft-ot, az Északi Evangélikus 
Egyházkerület 1 000 000 Ft-ot és a fennmaradó összeget a hívek adományaiból gyűjtöttük össze. 
Ebből 282 m2-es épületet és 20 m2-es galériát, valamint az épülethez tartozó teljes berendezést 
(székek, asztalok, bútorok, sporteszközök, számítógépek, teljes konyhai berendezések) tartalmaz. 
Reménységünk szerint ez év nyarán elkezdődhet az építkezés és az ütemterv alapján 2013 máju-
sában már gyülekezeti programsorozatokat tarthatunk az épületben.

Hála legyen az Úrnak, hogy „sikert” adott, s mi az Ő dicsőségére és a bokortanyákon élők 
örömére kezdhetjük el az építkezést. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik 
segítettek abban, hogy ez a pályázat megvalósulhasson, valamint azoknak is, akik anyagiakkal tá-
mogatták Istennek ezt az ügyét.

Dicsőség legyen az Úrnak!
Közreadta: Zsarnai Krisztián
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INDULJ, ÉS ELŐRE NÉZZ!

Több mint valószínű, hogy  Domokos Tibor evangélikus kórházlelkész urat is ez a gondolat 
foglalkoztatta,  amikor  elképzeléseinek végrehajtásával  foglalkozott.  Ugyanis  azt  az indíttatást 
kapta, hogy a Nyíregyházi Jósa András Kórház Rehabilitációs Osztályának ebédlőjében istentisz-
teletet tartson.

Nem könnyű feladatra vállalkozott! Tervének végrehajtásához meg kellett nyernie a kórház 
vezetőségét, és a betegszállítókat is, hogy a különböző kórtermekben fekvő és mozgásképtelen 
betegek istentiszteletre történő szállítása megoldott legyen. Továbbá még a katolikus lelkésszel is 
egyeztetnie kellett, ugyanis váltakozva tartják ezeket az alkalmakat minden hónap második kedd-
jén. 

Az első együttlét február 14-én délután 14 órakor volt, ahol tizenegyen voltunk, ebből kilen-
cen evangélikusok, és ketten más felekezetűek. 

Az Úr kegyelméből ezen az alkalmon már én is részt vehettem, igaz engem is oda kellett szál-
lítani, mivel elestem és a Rehabilitációs Osztályra kerültem, de az Úr még itt is gondoskodott ró-
lam és sorstársaimról.

Az istentiszteleten az 5Móz 4,l0 igevers mondanivalóját osztotta meg velünk lelkészünk. Ezt 
mondja az ÚR: „Gyűjtsd össze a népet, hogy meghallgassa igéimet, és tanuljanak meg félni en-
gem mindig, amíg csak a földön élnek, sőt tanítsák meg erre fiaikat is.” A résztvevők szívét Isten 
megnyitotta és táplálta, lelki felfrissülést kaptunk.

Bencsik András
gyülekezeti tag

ISTENTISZTELETEK ÉS BIBLIAÓRÁK A NYÍREGHÁZI KÓRHÁZAKBAN

Istentiszteletek:
Szent István utca 68. szám alatt a Rehabilitációs Osztály ebédlőjében: a hónap 2. és 4. kedd-

jén du. 14 órakor.
Sóstói út 62. szám alatt a személyzeti ebédlőben a hónap 1. és 2. vasárnapján du. 15 órakor.

Bibliaórák:
Sóstói út 62. szám alatt a Medikus szállón (Addiktológia) minden csütörtökön 17 órától, va-

lamint a Légzésrehabilitációs Osztály társalgójában 1815 órakor.
A fenti  alkalmakra szeretettel  hívom a betegeket  ill.  hozzátartozóikat  is.  Ezen túlmenően,  az 
alábbi telefonszámon várom azok hívását, akik látogatást igényelnek a kórházban.

Domokos Tibor kórházlelkész
Tel: 06 20 / 824 28 16

Zsarnainé Urbán Nóra lelkész – jelenleg GYED-en lévő kétgyermekes 
édesanya –, az Északi Egyházkerület által szervezett alkalmassági vizsgán, 
2012. március 1-jén parókus lelkészi oklevelet kapott, így bekerült a paró-
kusi jogkörrel felruházható (megválasztható) lelkészek sorába.

Szeretettel gratulálunk, és Isten áldását kérjük életére.
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GYERMEKOLDAL
A Teremtő dicsérete II. – A búzaszem tanítása

2011-ben  Szegeden  nyaraltunk  édesanyámmal,  és  a  szállásunk  közelében  lévő 
kápolna  háta  mögött  találtunk  egy  szobrot,  amely  egy  hatalmas  búzaszemet 
formált. Ez volt a talapzatára írva: „Népünk hite szerint minden egyes búzaszem 

magán viseli Jézus Krisztus képét”
Ez így van? – kérdeztem édesanyámat, aki falun él.
Persze! Minden búzaszemen rajta van Jézus arca. – válaszolta ő, azzal a természetességgel, 

mintha a Napot vontam volna kétségbe, amely ránk sütött.
Ez fantasztikus, anya! Akkor minden búzaszem fizikálisan is magában rejti az evangéliumot! 

Érted ezt?  – mondtam és a szívemet  valami  különös öröm járta át.  A Teremtő még erről  is 
gondoskodott volna?! Elképesztő! 

Azért néhány lépés után a kétkedés vett rajtam erőt.
Anya! Tudnál nekem hozni otthonról majd egy szem búzát, hogy megnézzem, valóban az Úr 

Jézus arca látható rajta? – kértem anyukámat. 
De ő most is teljes nyugalommal annyit mondott: Hozok. Meglátod, ott van rajta Jézus arca.
Egy hónap múlva, amikor ismét találkoztunk, a táskájában ott lapult egy maréknyi búzaszem 

egy  zacskóban.  Alig  vártam,  hogy  megnézhessem!  De…  én  nem  láttam…  Elkértem  a 
szemüvegét is, és mint egy nagyító alatt úgy vizsgáltam tovább, de akkor sem láttam. Aztán pár 
nap múlva ismét szemügyre vettem a kicsiny magokat: Lehet, hogy mégis látható! – dobbant 
nagyot a szívem, ahogy felfedezni véltem a drága Arcot az egyik szemet vizsgálva.

Kedves Barátom! Ha tüzetesen megnézel egy búzaszemet ott, ahol kapcsolódik a kalászhoz 
talán felfedezed benne az Úr Jézus arcát. De ha mégsem, akkor se legyél szomorú. Mert két 
dolgot egészen biztosan leszögezhetünk a búzaszemmel  kapcsolatban:  Az első: a  búzaszemet 
Isten teremtette.  Abban az apró magban már  ott  van a majdani  növény minden információja 
eltárolva. A búzaszemből csak és kizárólag búza növény fog nőni, és sohasem lesz belőle pl. 
bogáncs.  A második: ahhoz, hogy ez a búza növény láthatóvá váljék, ennek a magnak a földbe 
kell kerülnie, és ott el kell pusztulnia. Ahhoz, hogy te Isten gyermeke lehess, Isten Fiának kellett 
lejönnie a mennyből, és meghalnia érted. Az Úr Jézus mondja: „Bizony, bizony, mondom nektek:  
Ha a búzaszem nem hull a földbe, és nem hal el, egymaga marad, de ha elhal, sok termést hoz” 
(Jn 12,24). Jézus vállalta ezt! Azért halt meg, hogy elvegye rólad Isten jogos ítéletét. Halálával és 
feltámadásával szerezte meg neked azt a jogot, hogy beléphess a mennybe, és örökre vele lehess. 
Ha  hiszed  ezt,  akkor  Isten  gyermekévé  fogad  téged  Jézusért. „Akik  befogadták,  azokat  
felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekei legyenek…” (Jn 1,12). Jézus a „mennyei búzaszem”, 
akik pedig hisznek benne, ők alkotják a „mennyei búzakalászt”.

Isten minden gyermeke magán viseli Jézus Krisztus „képét”! Mert ahogyan Pál apostol írja: 
„Mi pedig, miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét mindnyájan,  
ugyanarra a képre  formálódunk át az Úr Lelke által dicsőségről dicsőségre.” (2Kor 3,18).  A 
kérdés már nem az, hogy a búzaszemen látható-e Krisztus arca, hanem az, hogy rajtad 
látható-e?

Írta: Hajagos-Tóth Katalin; Rajz: Hódi Márton

KRISZTUS VALÓBAN FELTÁMADT! HALLELUJA!KRISZTUS VALÓBAN FELTÁMADT! HALLELUJA!
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HÍREK A LUTHER MÁRTON KOLLÉGIUMBÓL

A Luther Márton Kollégium a közelmúltban ismét bemutathatta sokszínűségét.  Februárban 
négy tehetséges kollégistatársunk „táncolta be magát” a budapesti közönség szívébe a MEGINT 
(Magyar Evangélikus Gimnáziumok Népművészeti Találkozója) elnevezésű néptánc fesztiválon. 
Fellépésüket hosszas próbák előzték meg. A sikerhez azonban ennél többre volt szüksége a négy 
fiatalnak:  Miterli  Mirjamnak,  Veres  Boglárkának,  Barabás  Zoltánnak és  Sónyák  Jánosnak - 
ugyanis a céljuk eléréséhez vezető út építőkövei a kitartás és a néptánc iránti szeretetük volt. De 
köszönet illeti Gucsa Sándor tánctanár segítő készségét is! 

Márciusban a zene iránt érdeklődő diákok – akiket a kollégium ének – és zenekara fog össze 
–, Sopronban, az evangélikus középiskolák kórusainak országos találkozóján mutatták be tudásu-
kat.

A szereplők izgatottan számoltak be az ott történtekről. És vajon miért? Azt hiszem, egy elő-
adó számára a legnagyobb elismerés, amikor a közönség elégedetten, felállva tapsol. Igen, kollé-
gista társaim egy ilyen élménnyel lettek gazdagabbak. E fellépésekkel ismét sikerül öregbíteni 
kollégiumunk jó hírnevét. Eszenyi Gábor karnagy, Vannai László zenekarvezető, valamint kollé-
giumunk igazgatója  Martinovszky István – aki maga is aktív, elkötelezett népzenész –, most is 
mindent megtettek azért, hogy jól felkészülten, sikeresen szerepeljenek diáktársaim. Fáradozásu-
kat ez úton is köszönjük.

De annyi cél van még a diákság előtt! Talán a „tinta megszáradását” sem várhatom meg újabb 
beszámolómmal.

Mozga Tímea
tanuló

Virágvasárnap a gyülekezet örvendező szívvel hallgatta a Nagytemplomban az
óvodások lelkesen előadott énekeit.
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2012. április 1-jén ünnepélyes alapkőletétel volt Béla utcán, az épülő óvoda területén.

ANYAKÖNYVI HÍREK

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

Erdei Balázs Máté, Veres Noémi, Kornyitás Petra Sára, Kornyitás Alma Virág, Kostyál 
Tamara, Lakatos Máté.
Felnőttek: Fibi Viktória, Dániel Balázs.
Konfirmált: Fibi Viktória.

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

Grexa Zoltán és Szabó Noémi.

Halálozások: „ Boldogok a halottak akik az Úrban halnak meg…”
Halhóber József  (63), Schmilig András (47), Cseh Jánosné Cseh Ilona (92), Toma-
sovszki Lajosné Palaticz Sarolta (83), Dévényi András (93), Márföldi Andrásné Mudri 
Zsuzsanna (102), Pálházi Jánosné Kiss Katalin (54), Harman Józsefné Poruben Ilona 
(87),  Mócsán Györgyné Bánszki  Julianna (81),  Sztankó József  (60), Lipták Mihály 
(82), Megyer Lajosné Benyhe Vilma (96), Bereczki József (80), Veres János (60), Le-
hoczki Jánosné Sztrehószki Zsuzsanna (83), Tóth Jánosné Hajósi Ilona (97), Tomasó-
szky János (56), Tarjányi Sándor Pál (49), Hável László Kálmán (75).

Közreadta: Horváth Csabáné
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GYÜLEKEZETI ALKALMAK,
ahová mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

Ne feledkezzünk meg a hívogatás szolgálatáról sem!

oÁprilis 8-án, húsvét vasárnapján este 1800 órai kezdettel zenés áhítatot tartunk a Nagytemplom-
ban, melyen Kovács László Attila Húsvéti Kantátáját (ősbemutató) adja elő a gyü-
lekezet énekkara, Szilágyi Szilárd (tenor), Fenyvesi Zsolt (basszus) és Kiss Zoltán 
(orgona) közreműködésével.
Igét hirdet: Adámi László.

oÁprilis 15-én, vasárnap 1130 órakor, közvetlenül a nagytemplomi istentisztelet után presbiteri 
gyűlést  tartunk,  melynek napirendjén az  egyházmegyei  elnökség megválasztása 
szerepel.

oMájus 19-én szombaton, Százhalombattán lesz megtartva az Északi Egyházkerület csendes-
napja.

oMájus 20-án, vasárnap este 18 órai kezdettel tartjuk az idei év első orgonazenés áhítatát.
oJúnius 3-án, Szentháromság ünnepén de. 10 órakor tartjuk a Nagytemplomban a konfirmációi 

istentiszteletet.
Kérjük, adójuk 1-1% ával támogassák egyházunkat és a gyülekezet alapítványát.

A Magyarországi Evangélikus Egyház technikai száma: 0035
A másik 1 % a következő alapítványainkra adható:

A „Nyíregyházi Evangélikus Nagytemplomért” alapítvány,
mely templomunk felújítását szolgálja.

Adószám: 18801703 -1 -15

Szeretettel ajánljuk mindannyiuk figyelmébe dr. Kovács László Attila  CD lemezét, me-
lyen Bach és Liszt műveket ad elő gyülekezetünk orgonáján.
Megjelent a Mélyen meghajlok… c. CD is, melyen ifjúsági és evangéliumi énekek hall -
hatók. A lemezek megvásárolhatók a Lelkészi Hivatalban.

Köszönetet mondunk a Hírmondóra szánt adományokért!

A Hírmondó legközelebbi számának tervezett megjelenési időpontja: 2012. Pünkösd
Lapzárta: 2012. május 14.

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

Szerkesztőbizottság:
Demcsákné Balczó Ildikó, dr. Loós Tibor,

Pelles Ferencné, Závodny Éva.
Felelős szerkesztők: Dr. Kovács László Attila, Veczán Zoltán

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

belső használatra, ingyenes terjesztésben.
Megjelenik kéthavonként.

Készült: Grafit Nyomdában 1600 pld.- ban.

mailto:nyiregyhazi.hirmondo@lutheran.hu
http://nyiregyhaza.lutheran.hu/

