
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ERİT KAPTOK, AMIKOR ELJÖN A SZENTLÉLEK   
Jézus feltámadása után a tanítványok újra a földre szegezik tekintetüket. 

Úgy tőnik, hogy az élı Úrral való találkozás élménye ideig-óráig tartott csu-
pán. Szeretnének többet tudni, szeretnék látni a holnapot, megbizonyosodva 
arról, hogy Jézus királysága végre békét, nyugalmat és biztonságot jelent 
mindannyiuk számára. Jézussal beszélnek, mégis Jézus nélkül gondolkodnak. 
Nem is vesznek tudomást arról, hogy vannak olyan idık és alkalmak, melye-
ket az Atya a maga hatalmába helyezett. Ahogyan nem bölcs dolog a szülı-
nek minden gondolatát, ismeretét, tapasztalatát megosztani kisgyermekével, 
úgy a mennyei Atya sem terhel meg bennünket a számunkra még felfoghatatlan, kikutathatatlan 
igazságaival. Hatáskörünk átlépése gyakran okoz súlyos feszültséget hétköznapjaink során. Vi-
szonyítunk, hasonlítunk és túlságosan sokat foglalkozunk a látszattal. Egyetlen nap alatt is szám-
talan hatás ér bennünket. Ahhoz, hogy érzelmeink, indulataink a helyükre kerüljenek, fel kell 
emelni a tekintetünket. Hányszor bíztatott az Úr igéje: „Rám figyeljetek a föld legvégérıl is, és 
megszabadultok, mert én vagyok az Isten, nincs más!”  (Ézs.45,22) 

Sokan készülnek ezekben a napokban érettségi, felvételi vizsgákra. A változások idejét éljük 
egyházunk életében is: új tisztségviselıkkel, új megbízásokkal, új tervekkel kezdıdik a nyár. In-
gatag világunk ugyanakkor gyakran elbizonytalanít, elkeserít bennünket. Érnek csalódások, igaz-
talan vádak, a létbizonytalanság okafogyottá teszi terveinket. Ezért különösképpen fontos bíztatást 
jelent Jézus ígérete: „er ıt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek” – a hatalom Istené marad, ti 
azonban napról-napra megkapjátok, amire valóban szükségetek van. Egyedül a rend Ura képes ar-
ra, hogy bátorsággal és reménnyel töltse be az aggódó ember életét. Ennek a vágya és igénye ve-
zet ma is sok embert Krisztus keresztjéhez: elhagyni, ami megköt, és elkérni azt, ami az új élethez 
szükséges. „tanúim lesztek…”- mondja az Úr. Felelısségteljes feladatot bíz ránk Jézus, mely tisz-
ta szívet kíván. Tanúskodni csak arról lehet, amit magunk is láttunk és átéltünk, amirıl magunk is 
hisszük, hogy igaz. Szilárdan és megingathatatlanul. 

Jézus nem sikert, hanem erıt ígért elbizonytalanodott tanítványainak. Nem sikerben, hanem 
erıben gazdag új életre hív, ahol nevünkön szólít, velünk vándorol és tartalommal tölti meg éle-
tünket. „Jó az Úrban bizakodni, jó az Úr!”- hirdeti az ének elsı sora. Kiben bízol kedves testvé-
rem?  Mit kívánsz magadnak és mire alapozod a gyermekeid jövıjét? Sorsdöntı kérdések egy csa-
lárd világban. Pünkösd ünnepén a menny kapuja újra kitárult elıttünk: eljött hozzánk a vigasztaló, 
bátorító Szentlélek, hogy beteljesedjen megváltó Urunk ígérete: „Én, én vagyok vigasztaló-
tok!Igéimet adom a szádba, és kezem árnyékával takarlak be, amikor újra kifeszítem az eget, és alapot 
vetek a földnek”  

Bozorády Ildikó iskolalelkész– Kossuth gimnázium

XXI. évf. 5-6. szám 
2012. május-június 

Jézus mondja: „Nem a ti dolgotok, hogy olyan idıkrıl és alkalmakról 
tudjatok, amelyeket az Atya a maga hatalmába helyezett. Ellenben erıt 
kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek…”  

(ApCsel 1,7-8) 
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Somogyi Gáborné PÜNKÖSDI IMÁDSÁG 

 

Mily szép is lenne, 
Ha az a Harmadik, 
Az a dicsı, 
Aki szélviharával 
Megrázta a 
Felházat, 
Aranyló lánggal, 
Tüzes nyelvekkel 
Koszorúzta 
A felfelé nézı, 
Sóvárgó szíveket, - 
 

Ma is zúgatna 
Hatalmas erıvel 
Mennyei vihart, 
Hogy elsöpörné 
Ezt a kavargó 
Sötét zőrzavart, 
Győlölet, ármány 
Mint a viasz 
Olvadna el, 
Szentlélek Isten! 
Óhajtva várunk, 
Jövel! Jövel! 

Hallom imádat, 
- a Lélek felel. 

 
Én nem török be 
Sehová gyorsan 
Erélyesen, 
Csak akik kérnek, 
Csak akik várnak, 
Akik engednek nekem, 
- ott a megtisztulás 
Munkáját 
Elvégezem. 

 
AZ EGYHÁZKÖZSÉG TISZTSÉGVISEL İI 

 
Általános tisztújítás zajlik a Magyarországi Evangélikus Egyházban. Törvényeink értelmében 

6 évenként választunk magunknak tisztségviselıket. Gyülekezeti szinten már lezárult a választás 
folyamata. Megválasztott tiszt-
ségviselıinket (felügyelıinket, 
presbitereinket, képviselıtestü-
leti tagjainkat, a számvevıszék 
tagjait, a jegyzıt és az egyház-
megyei küldötteket) március 
25-én iktattuk be ünnepélyesen 
a Nagytemplomban.  

Vannak közöttük olyanok, 
akik eddig is viselték tisztségü-
ket, másokat pedig újonnan vá-
lasztott meg a gyülekezet. A 
megválasztottak a közgyőlés 
bizalmát élvezik. Tisztségük 
pedig mindenek elıtt szolgála-
tot jelent. Sok idıt, energiát 
kell, hogy fordítsanak a gyüle-
kezet gondjainak megoldására, 
legjobb tehetségük szerint. Sok 
feladatnak még nincs gazdája. 

A gyülekezet nevében megköszönöm szolgálatát azoknak, akik egy vagy több cikluson át hő-
séges presbitereink, tisztségviselıink voltak, most azonban már nem vállalták a jelölést. 

A régi és újonnan megválasztott tisztségviselıink életére, igyekezetére pedig szívbıl kívánom 
Isten áldását. 

Dr. Kovács László Attila 
igazgató lelkész 
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TISZTSÉGVISELİK 

Egyházközségi felügyelı: Veczán Zoltán  
Egyházközségi másodfelügyelı: Veczánné Repka Jolán 
Egyházközségi jegyzı: Balla Gáborné  
Számvevıszék elnöke: Garai András 
Számvevıszéki tagok: Balla Gáborné 
 Balázs Ildikó 
 Gyüre Ferencné 
  

I. körzet IV. körzet 
Lelkész: Dr. Kovács László Attila Lelkész: Sztankó Gyöngyi 
Felügyelı: Dr. Endreffy Ildikó Felügyelı: Tar Jánosné 
Presbiterek: Garai András 
 Kocsisné Sárossy Emıke 
 Martinovszky István 
 Sallai Gábor 
 Tarczali Gyula 

Presbiterek: Csengeri Andrásné 
 Hódi Lászlóné 
 Dr. Kosztik Szabolcs 
 Szokol Tibor 
 Tóth Istvánné 

Képviselı-testületi tagok: 
 Kovács Mihály 
 Kovács Mihályné 
 Kovácsné Mráz Ágnes 
 Pelles Ferenc 
 Zalai László 

Képviselı-testületi tagok: 
 Jávor Pál 
 Hugyecz Jánosné 
 Kosztik Szabolcsné 
 Madácsi Júlia 
 Pazonyi Aranka 
 Sipos Ferencné 
 Szabó János 
 Zajácz Andrásné 

  
III. körzet V. körzet 

Lelkész: Adámi László Lelkész: Zsarnai Krisztián 
Felügyelı: Veres Jánosné Felügyelı: Németh Lászlóné 
Presbiterek: Balázs Ildikó 
 Bálint Éva 
 Botos Antalné 
 Szurovcsák Ilona 
 Szurovcsák Mária 

Presbiterek: Barta Mihályné 
 Dankó József 

Demcsák József 
Hibján Jánosné  
Veczán László 

Képviselı-testületi tagok: 
 Borsiné Ambrusz Ilona 
 Fazekas Sándor 
 Kémeri Jánosné 
 Labbancz Andrásné 
 Molnár Lászlóné 
 Pokoraczki János 
 Revákné Kémeri Andrea 
 Szegedi Sándor 

Képviselı-testületi tagok: 
Bellus Tibor 
Kotricz Mihályné 
Merkovszki Jánosné 
Pálvölgyi Gyuláné 
Liskányné Kovács Ildikó 
Palicz Jánosné 
Márföldi István ifj. 

 



4 Hírmondó 2012. Pünkösd 
  

 

 

BEMUTATKOZÁS 
 

„Akinek sokat adtak, attól sokat kívánnak, és akire sokat 
bíztak, attól többet kérnek számon.” (Lk 12, 48) 

 
Nyíregyházán születtem, evangélikus szülık gyermekeként, a 

Nagytemplomban keresztelt meg Joób Oli bácsi. Kicsi gyermekkorom 
óta a gyülekezetben éltem, Gáncs Aladár bácsi felesége – Klárika néni – 
„flanel-képes” gyermekóráin ismerkedtem a Biblia történeteivel. A kon-
firmációm után, az Aladár bácsi által tartott ifinek lettem a tagja, és ez-
zel egy idıben az énekkarnak is.  

Mindez nem az én érdemem, Isten ajándéka volt számomra, mint minden más az életemben. A 
szeretı és imádkozó család – szülık és testvérek –, majd késıbb a szeretı, hőséges és imádkozó 
férj (közel 31 éve), és 2 felnıtt korú gyermekünk, László és Éva, akik szintén gyülekezetünk hő-
séges tagjai. 

Most az ÚR szolgálatra hívott el, igéjével, melyet a jelölésemmel egy idıben kaptam: „Akinek 
sokat adtak, attól sokat kívánnak, és akire sokat bíztak, attól többet kérnek számon.” (Lk 12, 48) 
Így vállaltam a jelölést, a gyülekezet pedig bizalmat szavazott nekem. Ami szintén nem az én ér-
demem, hanem szolgálatot jelent számomra, melyet, mint „Fentrıl” kapott feladatot, csak Istentıl 
jövı segítséggel, és erıvel leszek képes ellátni. 

Feladatomnak érzem a gyülekezet vezetıségében a belsı béke, az összetartás, a közös célért 
történı közös munka szellemének megırzését. Hiszem, hogy együtt gondolkodva, „egymás kezét 
fogva”, egymást segítve építhetjük Isten országát, szolgálhatjuk a gyülekezetet, és csak az így el-
végzett munkánkon lesz áldás. 
Civil életemben építımérnökként veszek részt a város infrastruktúrájának fejlesztésében. 1992 óta 
a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Osztályán út- és közmőberuházásokkal foglalkozom, a 
pályázat készítéstıl a terveztetésen át a teljes megvalósításig. 

Másodfelügyelıi megbízatásomban, reménység szerint hasznosítani tudom szakmai tudásomat, 
beruházói tapasztalataimat, szolgálatomat pedig becsületesen, törvénytisztelıen és nem utolsó 
sorban alázattal szeretném elvégezni. 
Nagyon kedves lelki testvéremtıl az alábbi igét kaptam „indításul”: 
„Szolgáljatok az Úrnak örömmel, vigadozva járuljatok színe elé!” (Zsolt 100, 2) 

 

Így szeretném én is. 
Veczánné Repka Jolán 

másodfelügyelı 
 

Pünkösdi fohász 
 

„Befejezted Uram, megváltásunk egész mővét. Megadtad apostolaidnak Szentlelkedet. Elküld-
ted İt, hogy az igazságot megerısítse a szeretet által. Ez ideig nádszálak voltak tanítványaid. A 
szeretet által oszlopokká erısödtek. Ezt a Lelket kérem tıled. Tekintsd hát egyszerőségemet, nö-
veld szeretetemet, hogy Neked tetszı módon teljesíthessem akaratodat s mindazt, amire rendel-
tél.” 

Részlet II Rákóczi Ferenc imájából 



5 Hírmondó 2012. május-június 
  ___ 

 

 

İSBEMUTATÓ 
 

Nagytemplomunkban a húsvét vasárnapi esti áhítaton csendült fel Kovács László Attila ének-
hangra és orgonára komponált Húsvéti Kantátájának ısbemutatója a szerzı vezényletével. Köz-
remőködött gyülekezetünk énekkara, a Harmónia kamaraegyüttes tagjaival. Szólisták voltak: Szil-
ágyi Szilárd – tenor (evangélista), Fenyvesi Zsolt – basszus (Jézus), Veczán Zoltán – bariton (Pilá-
tus) és végül orgonán Kiss Zoltán. 

A mő Máté evangéliumára épül. Az elsı rész címe: Krisztus halála (Máté 27, 45-61), a másodi-
ké: Krisztus feltámadása (Mt 27, 62-66 és Mt 28, l-10. 16-20). 

 

A kantáta az orgona panaszos, izgatott hatású, majd nyugodtabb tempójú akkordok váltakozá-
sával hangzik fel, jelezve az elkövetkezendı szomorú eseményeket. Majd az evangélista szólal 
meg, közli, hogy sötétség lett az egész Földön. Jézus pedig felkiáltott: „Én Istenem, én Istenem 
miért hagytál el engemet”. Közben halljuk az eseményen jelenlevı tömeget a kórus hangjaiban 
megszólalni. Jézus pedig ismét „hangosan felkiáltott és kilehelte lelkét”. Ezután csendül fel a ko-
rálban énekeskönyvünk 199-es (Tranoscius) énekének második versszaka: „Szőz Mária drága, 
tiszta virága...”. Ebben az énekben siratjuk el a kereszten meghalt Jézust. Az evangélista pedig az 
orgona zaklatott hangvételő tempójától kísérve elmondja, hogy a templom kárpitja elszakadt, és a 
földrengéstıl még a sziklák is meghasadtak. A kórus és a szólisták egymás utáni elıadásában kö-
vethetjük a történéseket. Halljuk, hogy az Arimátiából való József elkéri Pilátustól Jézus testét és 
a saját, sziklába vágott sírjába helyezi el, majd a bejáratra nagy követ hengerít. A kantáta elsı ré-
sze végül egy szép orgona–korállal fejezıdik be. A dallam, a hangszer oboa regiszterén hangzik, 
melyet fuvola és más hangszínek kísérnek. 
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A mő második részében az énekkar férfi tagjainak robusztus elıadásában halljuk, amint a fı-
papok és a farizeusok hiába követelik Pilátustól, hogy ıriztesse a sírt, nehogy – szerintük – a ta-
nítványok kilopják belıle Jézus testét és elterjesszék, hogy – mint İ korábban mondta – harmad-
napon feltámad. És íme, nagy földrengés volt, az Úr angyala leszállt és elhengerítette a követ. Az 
ezt követı szoprán áriában az angyal – a Jézust a sírban keresı – asszonyokkal közli, hogy ne fél-
jenek, nincs itt, mert feltámadt. Az asszonyok félelemmel teli nagy örömmel elfutottak és elmond-
ták a tanítványoknak, amit az angyal rájuk bízott. A 11 tanítvány pedig elment Galileába, ahol 
megjelent nekik a Feltámadott és így szólt: „Nekem adatott minden hatalom... tegyetek tanítvány-
nyá minden népet, megkeresztelvén ıket az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek nevében...”. 

A kantáta a vegyeskar és orgona együttes elıadásában, énekeskönyvünk 199. énekének elsı 
versszakával zárul. 

 

Nagyon nehéz egy kompozíciót zenei illusztrációk nélkül teljes szépségében ismertetni. Azon-
ban remélhetıleg sikerült felkelteni zeneszerzı igazgató-lelkészünk kantátájára a figyelmet.  

Ezt azért is teszem, mert éppen gyülekezetünk tagjai közül, de fıleg az ifjúságból vesznek részt 
kevesen nívós zenés áhítatainkon. 

Számomra különösen érdekes volt, hogy a szerzı éppen a kedves szlovák Tranoscius énekek 
közül választotta a kantáta kórus betéteit. Dr. Kovács László Attilának és az elıadóknak ez úton is 
szívbıl gratulálok. 

Loós Tibor dr. 
 
 
 
 
 

HÍREK AZ EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLÁBÓL ÉS ÓVODÁBÓ L 
 
� Iskolánk rövidebb tanévet zár az idén, mert az energiatakarékos felújítás terveink szerint június 

1-jén már megkezdıdik, ami augusztus 20-áig tart majd. A nyári szünidı alatt elvégeztetjük a 
nyílászárók cseréjét, felújításra kerülnek a mőemlék-jellegő nagy bejárati ajtók, korszerősítjük a 
világítást és gázfőtést. 

� A korábbi tanévzárás miatt az évzáró ballagást és ünnepi istentiszteletet is hamarabb tartjuk. 
Június 2-án 10 órától elbúcsúztatjuk a végzıs nyolcadikosokat, és lezárjuk a 2011/2012. tanévet. 
Erre az alkalomra mindenkit szertettel várunk a gyülekezetbıl is. 

� A jövı tanévre két új elsı osztályt indítunk 25 és 26 fıvel. Mindkét induló osztály iránt nagy 
volt az érdeklıdés. Külön öröm, hogy az új tanulókat már felújított belsı környezetben 
fogadhatjuk. 

� A szülık szorgalmának köszönhetıen nyáron elkezdjük az udvar belsı felújítását is, amelyre a 
szülık készítették el a terveket. A „Szülık a gyermekeinkért” alapítvány pénzbeli támogatást 
nyújt, az édesapák, édesanyák és a tantestület, pedig társadalmi munkában segíti a kivitelezést. 
A burkolatok megújításához, a csapadék- és szennyvízvezeték rendszer felújításához külsı és 
belsı egyházi pályázatokat is adtunk be. 

� Istennek hála, az új óvodaépületbe a következı tanévben új csoport indítását tervezzük, ami 
iránt egyre nagyobb az igény. 

Kocsisné Sárossy Emıke  
igazgató 
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ORSZÁGOS HITTANVERSENY 
 

A Magyarországi Evangélikus Egyház Gyermek- és Ifjúsági Osztálya idén a 21. Hittanversenyt 
hirdette meg Családok a Bibliában címmel. A Túróczy Zoltán Evangélikus Angol Két Tanítási 
Nyelvő Iskola és Óvoda diákjai három korcsoportban (3. 5. és 7. osztályos tanulók) készültek a 
megmérettetésre.  

2012. március 31-én az Aszódi Evangélikus Gimnázium adott helyet az Északi Evangélikus 
Egyházkerülethez tartozó iskolák diákjai számára szervezett hittanversenynek. Ezen az egyházke-
rületi versenyen iskolánk diákjai közül a 7. osztályos csapat dobogós helyezést ért el (felkészítı 
tanáruk: Pristyák Lászlóné Mezei Viktória), a 3. osztályosok csapata (a képen látható gyerekek) II. 
helyezést ért el.  

Így ık képviselhették iskolánkat a 21. Hittanverseny országos fordulóján, amelynek Budapes-
ten az Evangélikus Hittudományi Egyetem, és a Zuglói Evangélikus Egyházközség adott otthont 
május 5-én. Itt VI. helyezést értek el.  

Ezúton is illesse dicséret ıket a felkészülés ideje alatt tanúsított érdeklıdésükért, kitartó mun-
kájukért. 

A képen látható gyermekek neve: Vaskó Dávid, Juha Marina, Soltész Dóra, Kovács Kristóf 
Pál. Felkészítı tanáruk e sorok írója: 

Kovács Erzsébet iskolalelkész 
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ÉPÜL AZ ÓVODA – MÁR ÁLLNAK A FALAK 
 

Januárban kezdıdött az óvoda építése 
az egykori Béla utcai kollégium helyén. A 
kétszintes épületben 60 kisgyermek ellátá-
sára nyílik majd lehetıség. 

Három csoportszoba lesz, a kor köve-
telményeinek megfelelı felszerelésekkel, 
melegítıkonyhával. 

A beruházás közel 150 millió forintba 
kerül. Az egyházközség – pályázat útján –, 
100 millió forintot nyert az Európai Unió-
tól. A beruházást az országos egyház is tá-
mogatja. Reménység szerint decemberben 
már beköltözhetnek a gyermekek az új 
óvodába. 
 

Az evangélikus óvoda új épületének ünne-
pélyes alapkıletételére 2012. április 1-jén Vi-
rágvasárnap került sor. Az óvodásokkal már 
többször is ellátogattunk az építkezésre, és 
érdeklıdve figyelték hogyan történik az ala-
pozás, hogyan emelkednek a falak. Néhány 
gyermek bátran odakiáltott az építıknek: Jó 
erısen tessék megépíteni az óvodánkat! Már 
a gyermek is tudja, hogy szilárd és jó alap 
nélkül nem érdemes elkezdeni és folytatni 
egy építkezést. Jézus így szól errıl: ,,Aki hoz-
zám jön, hallja beszédeimet, és azok szerint 
cselekszik: megmutatom nektek, kihez hason-
ló. Hasonló ahhoz a házépítı emberhez, aki 
leásott, mélyre hatolt, és a kısziklára alapo-
zott: amikor árvíz jött, beleütközött az áradat 
a házba, de nem tudta megingatni, mert jól 
volt megépítve.” (Lk 6,47-48) 

Az Urunkra alapozott élet kiállja majd az 
élet próbáit. Nem ígéri azt, hogy nem lesznek 
viharok, nem ígéri, hogy nem lesz árvíz, gond 

és gyötrelem. Azt ígéri, hogy az áradat nem 
fog megingatni, ha erıs az alap. 

A mi erısségünk: Jézus szeretete, az Is-
tenbe vetett hitünk és bizalmunk. Az óvo-
dánkban megvalósított nevelési programunk 
célja: jó alapokat rakni, olyat, ami kiállja 
majd az élet viharait. Megismertetni a gyere-
kekkel, hogy csak Jézus által lehetünk erısek 
és csak az İ szeretete tart meg bennünket. Az 
óvodai közösségben megismerik az erkölcsi, 
viselkedési szabályokat. Óvodásaink nagyon 
megszerették az egyházi énekeket, naponta 
többször énekelnek sıt, szüleiket is megtanít-
ják ezekre. Megtanulnak imádkozni, hálát ad-
ni életükért, családjukért, az ételért, az italért. 
Megtanulják, hogy segítsenek a kisebbeknek, 
osszák meg a játékot egymással, ne irigyked-
jenek, mert az irigy ember önzı, féltékeny és 
haragos. 

Az építkezés és a nevelés is egy hosszú fo-
lyamat. Óvodánk három éves lesz az idén. 
Sosem felejtem el milyen nehéz volt a kezdet, 
milyen erıpróba volt a megszületése. Szá-
momra azonban sok örömöt adott a nevelési 
program elkészítése, a berendezkedés, mert 
tudtam, ez is része a jó alapnak. Elıször nem 
volt semmink, aztán szépen lassan támogatá-
sokból, adományokból szinte mindenünk 
meglett. A növekedést is megadta nekünk az 
Úr! Sok család keres fel minket, szeretnék 
ránk bízni gyermekük óvodai nevelését. Még 
fel sem épült az intézmény, de férıhelyei 
szinte megteltek.  

Hálás vagyok, hogy feladatot bízott rám az 
Úr. 

 
Kovácsné Mráz Ágnes 

óvodai intézményegység vezetı 

 
Isten népének természete megkívánja, hogy összetartson és testvéri közösséget 
ápoljon. A fenevad egymaga kóborol az erdıben, a juhok nyájba tömörülnek. 

(C. H. Spurgeon) 
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„JÉZUS ÉLETEM, ER İM, BÉKÉM…” 
 

Zsarnai Krisztián lelkész vezetésével 11 
konfirmandus indult el a tiszalöki Ifjúsági 
Házba április 28-án, hogy jobban megismer-
jük Istent, és egymást. 

Megérkezésünk után bemutatkozás, ének-
lés és játék volt a program. Az Úr kegyelmé-
bıl „hét ágra sütött a Nap”, így a közös foci-
zás fárasztóbb volt, mint gondoltuk.  

Napi programjainkból nem hiányozhattak 
a reggeli és esti áhítatok, a játék, a pihenés és 
a séta. Az elsı esti áhítatunkon A Jelenések 
Könyve (2,8-11) alapján lelkészünk arról be-
szélt, hogy Jézus mindenkit személyesen is-
mer, így minket is, akik ebben a táborban va-
gyunk. Megnéztük a Találkozás címő filmet, 
melyben Jézus találkozik emberekkel, akik 
különbözı élethelyzetbıl jönnek, és különbö-
zıképpen válaszolnak Jézus hívására. Akár-
csak a konfirmandus csapat tagjai, ık is más 
és más körülményekbıl jöttek, de mindenki-
nek Jézusra és az általa kínált üdvösségre van 
szüksége. 

Vasárnap reggel egy kis testmozgás és 
reggelizés után átmentünk a református temp-
lomba, ahol Zsarnai Krisztián tartotta az ige-
hirdetést. A nyíregyházi fiatalok énekkel 
szolgáltak az istentiszteleten. Hála az Úrnak, 
áldott együttléten lehettünk a helyi református 
közösséggel.  

Vasárnap délután kézmőves feladat, játék, 
és szalonnasütés várt ránk. Esti áhítatunk Jé-
zus fıpapi imádságáról szólt: Jézus maga kö-
nyörög a tanítványokért az ı Atyjához, de 
nem csak a tanítványokért, hanem azokért is, 
akik hallgatnak majd az ı szavukra. Lefekvés 
elıtt egy újabb filmet láthattunk, ami a terem-
tésrıl, az emberrıl mint Isten egyik alkotásá-
ról szólt.  

Másnap frissen ébredtünk, és természete-
sen ez a reggel sem múlhatott el Isten Igéje 
nélkül. Ebéd utánra egy játéksorozatot állítot-
tunk össze a TV-bıl jól ismert „1 perc és 
nyersz” játék mintájára. A játékot egy vizes 
lufi röplabda meccsel zártuk.  

A testi felüdülés után jöhetett a lelki fel-
töltıdés egy biblia-tanulmányozó alkalom-
mal, hiszen az már az elsı nap kiderült, hogy 
a fiatalok Biblia ismerete nagyon változó.  

A nap végén még szántunk idıt egy röp-
labda „bajnokságra” a Tisza holtágánál. Le-
fekvés elıtt az 1Tim 2,1-7 igéket vettük gór-
csı alá, melybıl Jézus Krisztust, mint ÜD-
VÖSSÉGÜNK alapját ismerhettük meg. 
„Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten 
és ember között, az ember Krisztus Jézus, aki 
váltságul adta önmagát mindenkiért tanúbi-
zonyságként a maga idejében.” (1Tim2,5-6) 
Áhítat után kellemesen elfáradva tértünk esti 
nyugovóra. 

Az utolsó napunk szomorúan indult, min-
denkiben ott volt az a gondolat, hogy véget ér 
a konfirmandus tábor. Reggeli után még volt 
egy rövid áhítat az Útmutatóban kijelölt napi 
Igék alapján: „Vajon készen állunk-e Jézus 
visszajövetelére?!” Énekléssel és közös 
„morzsaszedéssel” zártuk együttlétünket. 

Sokan szívesen maradtak volna még, hi-
szen ez a néhány nap olyan volt számunkra, 
mint mikor Jézus Péterrel, Jakabbal és János-
sal felmegy a megdicsıülés hegyére. Péter ezt 
mondja Jézusnak: „Uram, jó nekünk itt len-
nünk. …” (Mt 17,4) De ahogyan a tanítvá-
nyok Jézussal nem maradhattak a hegyen, így 
nekünk is haza kellett jönnünk, vissza, a min-
dennapi feladatok közzé. Bánatunkat enyhí-
tette, hogy újra találkozhattunk szeretetteink-
kel, és erısített bennünket az a tudat, hogy az 
Úr Jézus nem csak a „hegyen”, hanem a min-
dennapokba is elkísér minket. 

Táborozásra pedig hamarosan újabb 
lehetıségünk lesz, mert július 8-13. kö-
zött Tiszalökre megyünk ifjúsági táborba, 
hogy kerékpárról vehessük szemügyre a 
környezı településeket. Erre az útra 
minden 12 -18. év közötti fiatalt szere-
tettel várunk. Jelentkezni Zsarnai 
Krisztián lelkésznél lehet. 

B.B.
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GGYYEERRMM EEKK OOLL DDAALL   
A lámpa fénye 

 – Nézd, mit találtam, nagypapa! – emelte magasra diadalittasan a 7 éves Marci a 
rozsdás és koszos lámpát, amit a padláson talált. Szeretett nagyszülei padlásán 
kutakodni, mert ezek az expedíciók (= kutató célú felfedezı út) mindig valami érdekes 

dolog felfedezésével zárultak. 
– Hmm! Ez még megvan? – csodálkozott el nagypapa, miközben elvette Marcitól a lámpát. 
– Gyere, tisztítsuk meg és nézzük meg, hogy mit lehet vele kezdeni! Utána pedig elmondok ne-

ked egy történetet. 
Marcinak nagyon tetszett az ötlet. Szerette nagypapa történeteit! Lelkesen látott hát a munká-

hoz. Miután szétszerelték az öreg lámpát, alaposan megtisztították. Mikor az utolsó simításokkal 
is elkészültek, már az esti szürkület vette körül ıket. Nagypapa az asztal közepére tette a – most 
már ragyogóan tiszta – öreg lámpát. 

– Várj egy kicsit! – mondta türelmetlenkedı kis unokájának. Majd kiment a szobából. De nem 
kellett sokat várnia Marcinak a szemét meregetve, mert a lámpa, bár makulátlanul tiszta volt, még 
semmi hasznát nem vette. Nagypapa máris ott volt egy üveggel a kezében. 

– Tudod Marci, most már szép a lámpa és tiszta az üvege is. Átlátszik majd rajta a fény. Vi-
szont van még egy nagyon fontos dolog, ami hiányzik a lámpából. Ez szükséges ahhoz, hogy ez a 
gyönyörő lámpa világítson, mert neki nincs saját fénye. Szükségünk van egy anyagra, amely gyú-
lékony. Nézd csak, ahova a kanóc másik vége belelóg, oda öntjük a petróleumot (kıolaj származék, 
gyúlékony anyag) – közben beletöltötte az üvegbıl a petróleumot a lámpába. Már alig lehetett látni, 
olyan sőrő lett körülöttük az esti homály. Összeszerelte a lámpát, meggyújtotta a kanócot, és rátet-
te a lámpaüveget. Gyönyörő fénye volt az öreg lámpának. Nagypapa az ölébe vette Marcit. 

– Errıl a lámpáról – kezdte a nagypapa –, egy régi történet jut eszembe: 
Isten látta az embert, hogy milyen gonosz, telve győlölettel, rosszindulattal, 
de a kezébe vette és megtisztította. Ez nem volt olyan egyszerő, mint a lámpa 
tisztítása. Istennek a Fiát, Jézus Krisztust kellett elküldenie a mennybıl erre a 
földre, hogy érted és értem meghaljon. A kereszten Isten Jézusnak 
tulajdonította a te bőnödet, hogy neked tudja adni az İ tisztaságát (vö: 2Kor 
5,21). De nemcsak megtisztítani akart, volt még egy fontos dolog. Ez a lámpa 
is hiába volt tiszta, semmi fényt nem adott. Ugyanígy az embernek is 
önmagában nincs fénye, nem tud Isten akarata szerint élni. Ezért – miután az 
Úr Jézus visszament a mennybe –, Isten elküldte az İ Szentlelkét. Úgy, mint 
ahogyan megtöltöttük ezt a lámpát petróleummal*, úgy töltötte meg Isten a 
tanítványok szívét, és azóta minden Jézusban hívı szívét is Szentlélekkel, 
hogy „világítani” tudjanak az İ igazságával, vagyis képesek legyenek tisztán 
és szentül élni a világban (vö: Mt 5,14-16; Fil 2,15), hirdetve az evangéliumot 
minden embernek. 

„Ellenben erıt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek(…) a föld végsı 
határáig.” (ApCsel 1,8) 

*Az Úr Jézus idejében még olajjal mőködı lámpákat használtak. Az olaj a Bibliában gyakran a Szentlélek jel-
képe. 

Írta és az oldalt szerkesztette: Hajagos-Tóth Katalin 
ÁLLANDÓ ALKALMAINK:  

Gyermek-bibliakör (3-14 év): Minden vasárnap 10 órától a Lelkészi Hivatalban. 
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PÜNKÖSDHÉTFİI CSENDESNAP VARGABOKORBAN 
az evangélikus imaházban és annak kertjében 2012. május 28-án, de.: 10 órától du.: 16 óráig 

„Az én népem lesztek, én pedig Istenetek leszek” – ígéri az ÚR (Ezékiel 36,25-28) 
1000 Ének 
 Imádság, köszöntés – Adámi László 
1020 Isten népe úgy lehetünk, ha İ megtisztít – bocsánatával, Krisztusért – minden 

bálványunktól (25.v.) – Zsarnai Krisztián esperes 
1050 Ének 
 Isten népe úgy lehetünk, ha İ – elvéve kıszívünket – új szívet ad nekünk (26.v.) – 

Zsarnainé Urbán Nóra 
1120 Ének 

Isten népe úgy lehetünk, ha İ Lelkét adja belénk és így indít akarata cselekvésére 
(27.v.) – Bálint Éva 

1150 Bizonyságtételek, imádság, ének 
1210 Ebédszünet (a magunkkal hozott ebédet lehet elfogyasztani) 
1330 Beszélgetés csoportokban a délelıtti témákról 
1500 Ének 
1510 „Istenetek leszek” – ígéri az ÚR (28.v.) – Adámi László 
 Úrvacsora (Adámi László, Zsarnai Krisztián) 
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit az Úr igéjének és lekének világosságába 
 

ANYAKÖNYVI HÍREK 
 

Keresztelések: „Bizony az Úr ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom” 
Lakatos Tamás, Balogh Máté, Makács Balázs, Horváth Márton, Rázsonyi Kristóf, Vlach Vik-
tor, Rácz Levente, Benkı Csanád.  

 
 

Házasságkötés: „Amit Isten egybeszerkesztett ember el ne válassza...” 
Nyerges Attila és Tarsoly Ágnes, Kiss Gábor és Mikó Boglárka, Hajdu Csaba és Szekeres Il-
dikó, Szappan László Roland és Jánosik Enikı, dr. Kırösi-Szabó István és Adámi Eszter. 
 

 

Halálozások: „Boldogok a halottak akik az Úrban halnak meg…” 
Huszár Andorné Gyurcsán Ilona (92), Molitorisz László (66), Nagy László (74), Bánszki János 
(73), Mócsán Andrásné Bánszki Mária (86), Gregori Ferencné Hegedős Borbála (75), Zelei 
Ferenc (78), Papp Lászlóné Morauszki Mária (61), Brtka Istvánné Simkó Ilona (89), dr. 
Szepesvölgyi András (60), Garai Pálné Barzó Juliánna (79), Duljánszki Mihályné Sallós Ilona 
(67), Török András (69), Ferkó József (83), Nagy Andrásné Nagy Erzsébet (95), Turcsán And-
rás (71), Kovács István (93), Bajzát István (60), Jármezei Tamás (65), Garaj Jánosné Henzsel 
Zsuzsanna (89), Ruman István (75), Bencsik Andrásné Bodó Ilona (85), Párticska Mihály (78), 
Vaskó Jánosné Belus Zsuzsanna (78), Rónaszéki Józsefné Jánosi Ilona (85), Bajkó Lajos (78), 
Török Jánosné Jenei Zsuzsanna (87), Zentai Ferencné Aczél Éva Julianna (79), Rácz Gyula 
(47), Takács Józsefné Jeney Erzsébet (91), Izsai Andrásné Barnák Zsuzsanna (80), Garaj Ist-
ván (73) Gyugos István (64). 

Közreadta: Horváth Csabáné 

Elhunyt Jármezei Tamás evangélikus testvérünk, aki 10 éven keresztül nagy odaadással, hő-
ségesen végezte a Hírmondó nyomtatását. Gyászoló családjának Isten vigasztalását kívánjuk. 
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Gyülekezeti alkalmak, ahová szeretettel hívunk és v árunk mindenkit! 
MÁJUSI EL İZETES 

 

Május 26-án, szombaton 15 órakor a Nagytemplomban dr. Fabiny Tamás, az Északi Evangélikus 
Egyházkerület püspöke beiktatja hivatalába a Hajdú-Szabolcsi Egyházmegye újonnan meg-
választott esperesét, Zsarnai Krisztiánt, és újra választott felügyelıjét, Márföldi Istvánt. 

Május 28-án, pünkösd hétfıjén 10 órai kezdettel csendes napot tartunk a vargabokori imaházban. 
 

JÚNIUSI ELİZETES 
 

Június 2-án, szombaton 10 órakor a Nagytemplomban: A Túróczy Zoltán Angol Két Tanítási 
Nyelvő Evangélikus Általános Iskola évzáró istentisztelete és ballagási ünnepélye. 

Június 3-án, vasárnap 10 órakor a Nagytemplomban tartjuk a konfirmációi istentiszteletet. 
Június 3-án, vasárnap este a Nagytemplomban zenés áhítatot tartunk amelyen a 100 éve született 

Fasang Árpád, Rezessy László és Sulyok Imre evangélikus zeneszerzıkre emlékezünk. Köz-
remőködik a gyülekezet énekkara, Kovács László Attila és Kiss Zoltán. 

Június 17-én, vasárnap este 18 órakor orgonazenés áhítatot tartunk, melyen Kovács László Attila 
Bach, Mendelssohn-Bartholdy, C. Franck és Saint Saens mőveket fog elıadni. 

Június 22-én, pénteken 16 órakor a Nagytemplomban tartja évzáró istentiszteletét a Kossuth gim-
názium. 

Június 24-én, vasárnap 15 órakor a Nagytemplomban dr. Fabiny Tamás püspök lelkésszé avatja 
Domokos Tibort. 

JÚLIUSI ÉS AUGUSZTUSI ELİZETES 
Július 1–6-áig Sátoraljaújhelyen gyermektáborozás. Jelentkezni vasárnap délelıttönként a Lelké-

szi Hivatalban lehet. 
Július 15-én, vasárnap este 18 órakor orgonazenés áhítat lesz a Nagytemplomban, melyen Kere-

kes Sándor nagyvarsányi orgonamővész és oboista felesége Bach, Liszt, Rakov és Wagner 
mőveket fog elıadni. 

Augusztus 19-én, a vasárnapi zenés áhítatunk meghívott vendége: dr. Karasszon Dezsı, debrece-
ni orgonamővész lesz, aki Bach, Mendelssohn-Bartholdy, Franck és Gárdonyi mőveket fog 
elıadni. 

 

 

Köszönetet mondunk a Hírmondóra szánt adományokért!  
 

A Hírmondó legközelebbi számának tervezett megjelenési idıpontja: 2012. július 29. 
Lapzárta: 2012. július 16. 

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: A Grafit Nyomdában 1000 példányban. 


