
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

AMILYEN MÉRTÉKKEL MÉRTEK, OLYANNAL MÉRNEK NEKTEK  
 

A frissen szabadult fogvatartott könnyek között kér: napok óta 
nem evett, segítsek rajta! A kedvenc étkeibıl vásárolok, jól lakik, 
majd megköszöni a profi szélhámosok elégedettségével az ellátást. 
Másnap délután újabb vendégek várnak istentisztelet után a 
parókián. Mérnek, kérdeznek, listát állítanak, ujjlenyomatot 
győjtenek. A jóltartott pártfogolt csapatostól visszatért és 
mértéktelen zsákmányolással erısítette meg „háláját”. – Amilyen 
mértékkel mértek...!? 

A bizalom, a törıdés, a szeretet, a jóindulat és az önzetlenség 
gátlástalan fosztogatói okozzák azonban a nyolc napon túl gyógyuló mély keserőséget. 
Valóban meghatározza életünket a megnyomott mérték használata? Vagy inkább az 
ellenkezıje a hétköznapi rend? Az áldozatkészség, nagyvonalúság, a kapott tálentumok 
helyes értékesítése nem lelki tıkeerısítést kamatozik, hanem sorvaszt, és a „minden elvész” 
feszültségét generálja! 
 

- Amilyen mértékkel mértek...!? 
Az emberi tapasztalat a mértéktelenség sokszintő és sokszínő valóságával szembesít. 

Zsugoriságra, önféltésre, mások elıtti bezárkózásra és önzı élet(telen)ségre kárhoztat. 
Jézus értékrendje, MÉRTÉKTELEN szeretete FELÜLEMEL, kigyógyít ebbıl a 

lehetetlen csapdából: megszabadít, meggyógyít, újra életre kelt bennünket. İ átélte, 
hordozta az emberi hőtlenség, kegyetlenség minden borzalmát. İ részesít bennünket el nem 
fogyó, mértéktelen szeretetével abban a bıségben amit megígért!  
Ha hiszünk Benne, visszakapjuk mindazt ami elveszett, sıt új kincseket birtokolhatunk. 
Megsokszorozza a keveset, erıssé teszi hitünket, újra szolgálhatjuk pazarló kegyelmébıl 
neki tetszı módon embertársainkat. 
 

Amilyen mértékkel mértek…! ? 
Jézus életvezetési tanácsa bátorítson arra, hogy mindenkor ezt kövessük! Nélküle 

semmink sincs! 
Ne veszítsük el küldetésünk célját, üdvösségünket, múló veszteségekkel. Ámen 
 

Sztankó Gyöngyi 

XXI. évf. 7-8. szám 
2012. július-augusztus 

Jézus mondja: „Vigyázzatok, hogy mit hallotok! Amilyen 
mértékkel mértek, olyannal mérnek nektek, sıt ráadást is 
adnak.”  (Márk 4,24) 
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„Nem erıvel, sem hatalommal, hanem az én Lelkemmel!” 
BEIKTATTÁK A HAJDÚ-SZABOLCSI EVANGÉLIKUS EGYHÁZMEGY E 

ÚJ ELNÖKSÉGÉT  

A pünkösd ünnepét megelızı szombat délután, a nyíregyházi Nagytemplomban került sor arra 
az ünnepi istentiszteletre, amelyen dr. Fabiny Tamás, az Északi Evangélikus Egyházkerület 
püspöke hirdette Isten igéjét Jóel 3,1-2 alapján. Az új esperes: Zsarnai Krisztián beiktatásának 
szolgálatában részt vett az egyházmegye leghosszabb szolgálati idıvel bíró lelkésze: Adámi 
László és a legfiatalabb szolgatárs: Torzsa Tamás. Majd az újraválasztott egyházmegyei 
felügyelıt: Márföldi Istvánt elnöktársa, Zsarnai Krisztián iktatta be hivatalába. Az ünnepi 
istentisztelet hanganyaga, valamint az esperesi és az egyházmegyei felügyelıi székfoglaló írott 
változata is elérhetı a tudósító honlapjáról: www.garainyh.hu. Tizenkilenc Luther kabátos lelkész 
igei áldása és Confirma éneke indította el a kerület talán legfiatalabb esperesét és legidısebb 
felügyelıjét a közös hatéves szolgálatra, melynek vezérigéjéül a Seregek Urának a Meghívóban, s 
a címben szereplı (Zak 4,6 – a Károli fordítás szerinti) prófétai szavát választotta az új esperes.  

A két és félórás ünnepség legfontosabb eseményeirıl szinte csak címszavakban tudósíthatunk. 
A püspök igehirdetésének vezérgondolatai: Mi akar ez lenni? E három napossá lett ünnep a 
Szentlélek ünnepe, az egyház születésnapja, és nem magunkat ünnepeljük! Az Istentıl kapott 
erıvel kell az igét továbbadni, így lehetünk tanúivá; fiak és vének egyaránt! A fiatalokra már a 
jelenben szüksége van az egyháznak, ezért nincs gyülekezet ifjúsági munka nélkül. A tagok 
különbözhetnek, de a tanúságtétel ugyanaz. Missziót és evangelizációt kell végezni az Isten Lelke 
erejével. S a véneknek is az ı álmát kell tovább álmodniuk, mint József, Dániel és Pál példája is 
igazolja. Szükség van a fiatalos lelkesedés mellett a bölcs megfontolt döntéshozatalra is az Úr 
munkájában.  

„Jövel, Szentlélek Úristen!” Az erı, a szeretet és a józanság Lelkét kérte a gyülekezet énekelt 
imádságában, majd az iktatás felemelı pillanata; az eskütétel következett. A fiatal lelkészek 
gyönyörő és bátorító éneke után az új esperes elsı szolgálataként, felügyelıtársát iktatta be a 

tisztségébe, majd mindketten közösen fogadták a 
jelenlévı lelkészek áldását és imádságát: „Erısítsd 
meg, Istenünk, amit cselekedtél értünk!”  
Az istentiszteletet követı templomi közgyőlésen 
hangzottak el a székfoglaló beszédek, valamint a 
köszöntések is. Elıször Márföldi István szólt 
terveirıl: számára a gyülekezetek építése igen 
fontos feladat. Közös munkatervben fogják 
rögzíteni az esperessel az elıttünk álló hat év 
legfontosabb célkitőzéseit, és ezek 
megvalósításában a nem lelkész testvérekre is 

számít.  
Az esperes pedig ezt írta programja fejlécére: „Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék 

tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék!” (Gal 1,10) S esperesi szolgálatát Isten Lelke vezetésével 
(Zak 4,6) kívánja végezni. Szólt a gyülekezetek múltjának tanulságairól, a jelenkor kihívásairól, 
és az Úr által ígért reményteljes jövıképrıl is. 

Az örömteli ünnepi esemény szeretetvendégséggel zárult az evangélikus általános iskola 
dísztermében, ahol kötetlen, baráti beszélgetésekre is lehetıség nyílott. 

Az új egyházmegyei elnökség munkájára az ÚR Isten gazdag áldását kívánjuk! 
Garai András 
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„Taníts engem utaidra, Uram, hogy igazságod szerint  
járjak, és teljes szívvel féljem nevedet.” (Zsolt 86,11) 
 

DOMOKOS TIBOR ORDINÁLÁSA A NAGYTEMPLOMBAN 
 

Domokos Tibor 1986-ban született 
Sepsiszentgyörgyön. Teológiai tanulmányait a 
Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben kezdte, 
de az utolsó három évet a budapesti Evangélikus 
Hittudományi Egyetemen (EHE) végezte.  

2011 augusztusában került Nyíregyházára, 
hogy egyházmegyénk gyülekezeti munkatársaként 
és a Kossuth gimnázium hittanoktatójaként 
szolgáljon. Kórházlelkészként sok betegnek volt lelki gondozója is. 

Június 24-én, az ünnepi istentiszteleten dr. Fabiny Tamás püspök a 86. Zsoltár alapján hirdette 
Isten Igéjét. Szavait idézve: „Csak teljes szívvel érdemes és méltó Isten akaratát és útját keresni. 
Teljes odaadásunk ajándékaként megkaphatjuk szolgálatunk teljességét. Ne légy langyos, légy 
forró, a szolgálatban mindig az Úr útját keresı!” 

Az istentisztelet liturgiájában az EHE képviseletében dr. Orosz Gábor Viktor, Johann Gyula 
csömöri lelkész, valamint dr. Kovács László Attila egyházközségünk igazgató lelkésze vett részt. 
Szép számmal érkeztek evangélikus testvéreink Csömörrıl, mert Tibor abban a gyülekezetben 
töltötte gyakorlati (hatod) évét. 

Az istentisztelet után – a gyülekezeti teremben – terített asztal várta az ünnepi alkalom 
résztvevıit. Ez úton is köszönjük mindazok fáradozását, adományát, akik lehetıvé tették ezt a 
testvéri együttlétet. 

Az újonnan felszentelt lelkész mindaddig Nyíregyházán végzi a szolgálatot, míg a püspöki 
kiküldés nem szólítja más helyre. 

p.s. 
 

KONFIRMÁCIÓ 2012. JÚNIUS 3. 
 

Gyülekezetünkben Szentháromság Ünnepén 54 fiatal ezen a vasárnapon járult elıször 
az Úr oltárához. Imádkozzunk azért, hogy a konfirmandusok vegyék komolyan 
fogadalmukat, a szülık, keresztszülık pedig ébredjenek rá a kereszteléskor tett 
ígéretükre. 
A továbbiakban az elhangzott köszöntéseket olvashatják. 
Kedves konfirmálók! Kedves szülık, nagyszülık! 

Gyülekezetünk elnöksége nevében Isten iránti hálával köszöntöm a most elıször 
konfirmálókat. Külön köszöntöm a jubilálókat, az 50 és 80 éve konfirmáltakat abból az 
alkalomból, hogy újra megerısíthetik Urunk elıtt tett vállalásukat, akik életüket Isten tenyerébe 
helyezték. Hála legyen ezért és az İ megtartó kegyelméért. 
A mai nap újszövetségi üzenetét szeretném a szívetekre helyezni: 

„…arra hívattatok el, hogy áldást örököljetek!” (1Pt 3,9b) 
Mi mit örököltünk elıdeinktıl? 
Nézzetek körbe és tekintsetek a múltra, hogy tudjátok a jövıt építeni! 

� Örököltünk templomot, melyet elıdeink áldozatos munkával építettek. Igaz, a tavalyi 
évfordulóra nem jelent meg az építés és gyülekezetünk történetét bemutató könyv, de mára 
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rendelkezésre áll. Tanuljatok belıle, hogy tudjátok a jövıt építeni. Ajánlom megvásárlását a 
szülıknek, nagyszülıknek, és minden gyülekezeti tagnak. 

� Örököltünk hitet, amellyel ıseink ezt a templomot építették abban a reményben, hogy a 
gyülekezet nem csak az ilyen ünnepi alkalmakkor tölti meg a padsorokat. Ezt a hitet kell 
továbbadnunk és tennünk is azért, hogy utódaink példánkat látva szeressék ezt a templomot 
és ezt a gyülekezetet. 

� Örököltünk szellemiséget. İseink hite és élete meghatározta Nyíregyháza életét, 
szellemiségét, arculatát. Nem a létszám számít. Hiába került az evangélikusság kisebbségbe 
Nyíregyházán, óvodánk, iskolánk, gimnáziumunk és a felsıoktatásban betöltött szerepünk 
alapján van lehetıség az evangélikus szellemiség megnyilvánulására. Merjük ezt a 
szellemiséget hittel képviselni városunkban! 

Kívánok ehhez az új egyházmegyei elnökségnek is erıt, kitartást, Isten bölcsességét és alázatos 
szeretetét. 

Kívánom, hogy gyülekezetünkbe beépülve Ti is konfirmandusok, segítsétek lelkészeink 
munkáját az állandó megújulás, a misszió érdekében. 
Isten kezébe helyezve életünket, tetteinket, gyülekezetünket, kérem az İ örök áldását 
mindnyájunkra. 

Veczán Zoltán 
felügyelı 

 
A KONFIRMANDUSOK NEVÉBEN Szakács Eszter szólt: 

Kedves szülık, lelkipásztoraink, keresztyén gyülekezet!  
Örömmel és boldogan teszünk bizonyságot arról, hogy 

megismerhettük Isten végtelen irgalmát és atyai szeretetét a Jézus 
Krisztusban. 

Tudjuk, hogy sok fáradozásukat és szeretetüket soha meg nem 
hálálhatjuk. Bánjuk, hogy magaviseletünkkel gyakran okoztunk 
szomorúságot. De amikor most Isten kegyelmébıl elıször 
készülünk az Úr asztalához, szeretettel kérjük, bocsássák meg 
ifjúságunk vétkeit. Álljanak mellénk hitükkel, szeretetükkel és 
imádságukkal, hogy evangélikus egyházunk hőséges tagjai 
legyünk (...) 

 
A JUBILÁLÓ KONFIRMANDUSOK részérıl Baloghné Zsuzsika néninek a Kistemplom 
gondnokának megindító vallomását hallhattuk:  
Kedves Konfirmandusok! Jubiláló Testvérek! Kedves Gyülekezet! 

65 évvel ezelıtt egy megilletıdött, fehérruhás leány csoport térdelt itt az 
oltár elıtt. Azóta legtöbben nagyszülıkként, dédszülıkként vagyunk itt. 
Hajunkban az ısz szálak, arcunkon a ráncok szaporodnak, lelkünk is 
változott. Nyomot hagytak rajtunk gondok, bánatok, fájó veszteségek. 

Egy valami nem változott: Isten hősége és felfoghatatlan szeretete 
irántunk! 

Régen egy térdelı kör együtt kapott Igét, így Balczó András tisztelendı 
úr azzal az bibliai Igével áldott meg minket, mely a Jelenések könyve 2,10. 

versében így hangzik: „Légy hő mindhalálig és néked adom az élet koronáját!” 
Most, 65 év elteltével hálával és szeretettel gondolok vissza az akkor történt fogadalomra, és 

hogy Isten mindeddig megtartott bennünket. 
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Kedves jubiláló Testvéreim és most ünneplı Konfirmandusok! Mindnyájan adjunk hálát, hogy 
áll az ıseink által épített templomunk, van gyülekezetünk és hangzik az Ige. Az úrvacsorában 
Jézus bőnbocsánatot és az új élet lehetıségét kínálja mindnyájunknak. Szentháromság vasárnapján 
örömünnepre, hálaadásra győltünk itt ma össze. Elmondhatjuk a zsoltárossal: Ez az a nap, melyet 
az Úr rendelt, vigadozzunk és örvendjünk ezen! Adjunk hálát együtt az Úrnak, mert jó, mert 
örökké tart szeretete és hősége nemzedékrıl nemzedékre megmarad. 

Istennek legyen hála, hogy több idıs testvér is érkezett erre az ünnepi alkalomra! Mindenkit 
név szerint nem tudok felsorolni, de nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm gyülekezetünk 
körében két kedves testvérünket: Pócsi Lászlóné Tomasovszky Ilonát és Benkó Andrásné 
Tomasovszky Tölgyesi Ilonát, akik 80 évvel ezelıtt konfirmáltak Paulik János tisztelendı úrnál. 
Isten éltesse ıket! 

Én is hálát adok Istennek, hogy megértem ezt a napot, hogy itt állhatok és szólhatok s hogy 
jómagam, lányom, unokám és dédunokám mind együtt járulhatunk az Úr asztalához. 

Isten áldjon meg mindannyiunkat. Erıt, egészséget és további békés életet kívánok 
mindenkinek, sok szeretettel. 

Erıs vár a mi Istenünk! 
 
A KONFIRMANDUSOK NÉVSORA: 
 

Felkészítı lelkész: dr. Kovács László Attila 
Körzeti felügyelı: dr. Endreffy Ildikó 

Konfirmandusok: Cservenák Dóra, Jámbor Szabolcs István, Kéki Marianna, Kósa Flórián, 
Marcsek Gréta Fanni, Stekler Ákos Bence, Szemán Péter, Tóth Mónika Vivien, Vaskó 
Dániel István, Veréb Alexandra. 

 
Felkészítı lelkész: Adámi László 
Körzeti felügyelı: Veres Jánosné 

Konfirmandusok:  Bartha Erna Emma, Róth Nikolett, Szamosi Nikolett, Szegedi Erik, Vaskó 
András, Zatureczki Sándor. 

 
Felkészítı lelkész: Sztankó Gyöngyi 
Körzeti felügyelı: Tarr Jánosné 

Konfirmandusok: Városi csoport: Mezısi Blanka, Márföldi Attila, Piri Barbara, Orosz Szabina, 
Turóczi Regina, Szakács Péter, Szakács Eszter, Novák Nóra, Czevár Alexandra. 
Rozsréti csoport: Vitál Gergı, Bogár Nóra, Tóth Barbara, Dandóczi Máté Attila, Szabó 
Zsófia Regina, Bogdányi Norbert. 
 

Felkészítı lelkész: Zsarnai Krisztián 
Körzeti felügyelı: Németh Lászlóné 

Konfirmandusok:  Csordás Kitti, Garai Zsolt, Keczkó Zsuzsanna, Konjári Gábor Balázs, Lakatos 
Éva, Popovics Petra, Pristyák Fanni, Pristyák Tibor, Tóth Dalma, Tóth Fruzsina, Tudja 
Zsófi Fruzsina, Uhrin Attila. 
Felnıttek: Csernák Gabriella, dr. Henzsel Nóra, ifj. Morgós János, Köteles Attila, 
Köteles Csaba, Magyar István, Nagy Balázs, Pálvölgyi László, Pataki Enikı, Sebestyén 
Szilvia, Szurovcsják Mihály. 
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NYÁRI „CSÚCSFORGALOM” 
 

A nyári hıségben mindenki szeretne lazítani. Az egyházközség ügyintézésében azonban most 
„csúcsforgalom” alakult ki. Nagy horderejő események mögött vagyunk, a tennivalók pedig 
tovább sőrősödnek.  
� Az általános tisztújítás rendjén a második negyedévben az egyházmegyei választásokon volt a 

sor. A Hajdú-Szabolcsi Egyházmegye espereséül Zsarnai Krisztiánt, felügyelıjéül pedig 
Márföldi Istvánt választották a gyülekezetek. Ünnepélyes beiktatásuk május 26-án történt 
meg a nyíregyházi evangélikus nagytemplomban, népes gyülekezet jelenlétében, dr. Fabiny 
Tamás püspök úr szolgálatával. 

� A június 29-én megalakuló egyházmegyei közgyőlés megválasztotta az egyházmegye 
tisztségviselıit, az alábbiak szerint: 

� Espereshelyettes: Bozorády András, másodfelügyelı: Abaffy Zoltán, gazdasági felelıs: 
Szuhánszki Edit, missziói felelıs: Györfi Mihály, ifjúsági felelıs: Torzsa Tamás, 
számvevıszéki elnök: Papp László, GAS felelıs: Melich Mihály, győjtemény felelıs: 
Belyus Beáta, zsinati kiküldött: Réz-Nagy Zoltán és Csengeri Tamás (póttagok: Balázs 
Viktória, Kocsisné Sárossy Emıke és Demcsák József). Egyházkerületi küldött: Laborczi 
Géza, dr. Endreffy Ildikó (póttagok: dr. Kovács László Attila és Nagyváti Pál). A 
számvevıszék tagjai: Karahuta Jánosné, Marcsekné Bán Emese és Máté Rolandné Koza 
Veronika. A jelölı bizottság tagjai: Balázs Viktória, Csengeri Tamás, Soltész Csabáné, 
Szuhánszki Istvánné és Veczán László.  

� Június folyamán az Északi Evangélikus Egyházkerület gyülekezetei egyházkerületi felügyelıt 
választottak. Két jelölt volt: Egerszegi Béla nyugdíjas villamos mérnök és gazdasági 
mérnök, a Budapest-Kelenföldi gyülekezet presbitere, a Budai Egyházmegye Számvizsgáló 
Bizottságának elnöke és dr. Fábri György szociológus, a csömöri gyülekezet tagja, a 
társadalmi tudományok doktora, az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanára és 
rektorhelyettese. A gyülekezetek többsége – köztük a Nyíregyházi Evangélikus 
Egyházközség presbitériuma is – dr. Fábri Györgyre adta le szavazatát. A következı 6 évben 
tehát dr. Fábri György lesz egyházkerületünk felügyelıje, aki bemutatkozó írásában Mt 
7,13-14et jelölte meg jeligéjeként: „Menjetek be a szoros kapun! Mert tágas az a kapu, és 
széles az az út, amely a kárhozatba visz, és sokan vannak, akik azon járnak. Mert szoros az a 
kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik azt megtalálják.” 

� Az új óvoda építése a Közép, Béla és Szent István u. által határolt telken nagy iramban zajlik, 
lassan a vége felé közeledik. Istennek tartozunk hálával, hogy mind ez ideig megsegített és 
megengedi nekünk szép tervünket valóra váltani. Az új, korszerő épület három óvodás 
csoport fogadására lesz alkalmas. A fenntartói jogokat gyakorló presbitérium a törvény által 
engedélyezett maximális létszám (legfeljebb 85 fı fogadásának) engedélyezését kéri az 
illetékes hatóságoktól. A presbiteri és képviselı-testületi ülés augusztus 27-én, hétfın 18 
órakor lesz a gyülekezeti teremben. 

� A Túróczy Zoltán nevét viselı iskolaépületünkön is folynak a felújítási munkálatok: a 
villanyhálózat és főtés korszerősítése, illetve a régi nyílászárók cseréje. 

� A mandabokori gyülekezeti-közösségi ház építésére benyújtott pályázat ez alkalommal sikerrel 
járt. Augusztusban ott is elkezdıdnek az építkezési munkálatok. 

� A Luther tér 12. szám alatti lelkészlakás felújítása is rövidesen megkezdıdik, amint a 
szükséges hatósági engedélyeket sikerül beszerezni. 

� Idıközben a városi önkormányzat megbízásából elkezdıdött a Luther tér rekonstrukciója is, 
amely által a szennyvíz- és esıvízhálózat kiépítése is megvalósul, a templom körüli kábelek 
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föld alá kerülnek, és elkészül (az Önkormányzat finanszírozásában) a templomkerten belül 
az akadálymentesített feljáró. Sajnos a gyülekezeti ház és a Luther téri lelkészlakások elıtti 
járda felújítása ez alkalommal nem fog megvalósulni. Örülünk viszont annak, hogy a 
nagytemplom közvetlen környezete – jó reménység szerint - megszépül és rendezetté válik. 

Kérjük Testvéreinket, hogy imádságukban hordozzák az újonnan megválasztott 
tisztségviselıket és az ingatlanainkba épített igyekezetünket, tudván azt: „Ha az Úr nem 
építi a házat, hiába fáradoznak az építık.” (Zsolt 127,1.) Isten legyen segítségünkre, 
hogy mind az, amiért fáradozunk, İt magasztalja és gyülekezetünk lélekben 
megerısödését is szolgálja. 

Dr. Kovács László Attila 
igazgató lelkész 

 

„A feje tetejére állított világ az Isten országa...” 
 

 Hálaadó ünnep kezdetét jelezve szólalt meg a harang május 5-én az Élim Evangélikus 
Szeretetotthonban, ahol az Istennek való hála az édesanyákért, édesapákért, pótmamákért és a 
pótpapákért szólt. 
 Az ünnepi szolgálat elıtt Bogár Ágnes otthonvezetı köszöntötte a „nagy családot”, 
rámutatva, hogy mennyire fontos és a jelenben is tapasztalható a szülık, pótszülık kitartó és 
hőséges szeretete. Ezt követıen a Fébé Evangélikus Diakóniai Egyesület nevében Veperdi Zoltán 
lelkész az Élimnek, mint a pusztai vándorlás második oázisának a felüdülést biztosító szerepét 
láttatta meg, amely akkor is és ma is oázis mindenkinek. 
 Az otthon lakói hangjátékokkal és szemléltetı mozdulatokkal mutatták be hétközbeni 
„teendıik” sokaságát, a dolgozók Isten szeretetét és gondoskodását megjelenítı verseket 
szavaltak. A közös szolgálatot Istent dicsıítı énekek ölelték át. 
 Az istentiszteleti liturgiában Sztankó Gyöngyi esperes és Torzsa Tamás otthonlelkész 
szolgált, majd az Ige (Mt 13,45-46) és annak üzenete, Krámer György püspökhelyettes szavaival 
szólt a gyülekezethez: „Hasonló a mennyek országa a kereskedıhöz is, aki szép gyöngyöket keres. 
Amikor egy nagy értékő gyöngyre talál, elmegy, eladja mindenét, amije van, és megvásárolja 
azt.”  
 „ Azt gondolom, hogy mindazok, akik itt, ebben az intézményben dolgoznak, szolgálnak, 
akik a lányokkal évek, évtizedek óta kapcsoltban vannak, egy feje tetejére állított világot 
látnak(...). Mert ahhoz a világhoz képest ami körülvesz bennünket, idebent minden másként 
mőködik. A gondozottakkal minden másként érthetı és élhetı meg. Egy feje tetejére állított világ, 
mert itt más értékek vannak, mert más célok vannak, más örömök vannak, más eredmények és 
sikerek vannak.” – mondta az igehirdetı, majd így folytatta: „A feje tetejére állított világ az Isten 
országa... a kincs... és mi is ugyanolyanok lehetünk, mint ebben a példázatban a kereskedı, aki 
keresgél, de amikor megtalálja ezt a kincset, akkor minden áldozatot meghoz, hogy az övé 
lehessen. Mindannyiunknak meg kell látnunk, meg kell találnunk Isten országát!” 
 Az istentisztelet után az udvaron, a 23. Zsoltár bizonyságtevı szavai szólaltak meg, majd 
Krámer György püspökhelyettes felszentelte az otthonalapítók és az otthonban szolgált 
diakonisszák neveit rögzítı emléktáblát, emlékékkövet. „Áldjad én lelkem, a dicsıség örök 
királyát...” zengett a záróének, amit a Luther Márton Kollégium igazgatója, Martinovszky István 
tárogatóval kísért. A hálaadó istentisztelet közös ünnepi ebéddel és szeretetteljes beszélgetésekkel 
zárult. 
2012. május 15. 

Torzsa Tamás 
(Szerk. megj.: Az elızı számban helyhiány miatt nem tudtuk közreadni a fenti cikket.) 
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NYÁRON IS HÍV AZ ÚR! 
Jó hálát adni az Úrnak, hogy türelme hosszú és szeretete nagy! Mert még élünk, és nyáron is 

szólhat az evangélium a kicsinyek és nagyok között egyaránt. Még lehet Jézushoz hozzámenni! 

Június 24-én (a táborba 
indulást megelızı héten) 
vasárnap a vasárnapi bibliaórás 
gyermekek szolgáltak verssel, 
énekkel, oltár elıtti felolvasással 
a 10 órás istentiszteleten a 
Nagytemplomban. Felemelı volt 
hallani az igében, hogy Jézus 
megkeresi az elveszettet, mely 
visszaköszönt a gyermekek által 
elmondott versben és énekben is. 
Nagyon jó így készülni egy 
táborra, hogy Isten megerısít: 
„ İ azért jött, hogy megkeresse 
és megtartsa az elveszetett.” 

Nagy örömünkre szolgált, 
hogy június 25 – június 29 

között Kertészné Iványi Ági (VISZ fımunkatárs), Adámi Márta és Belyus Bea vezetésével 5 napos 
klubnak adhatott otthont az evangélikus óvoda. A hét központi témája: „Az egyetlen út” volt. A 
naponta összegyőlt kb. 20-25 fıs kis csapat bibliai történeteken keresztül hallhatta a hívást, hogy 
egyetlen út vezet a mennybe: Jézus Krisztus! A bibliai történet mellett játék és éneklés színesítette 
a közös együttlétet. 

Július 01 – július 06 között 
Belméné Gabi, Hajagos Kati és 
Hódi Marci vezetésével 
Sátoraljaújhelyen 
táborozhattunk. A hét témája 
a: „DöntÉS” volt. Napról napra 
bibliai történeteken keresztül 
hallhatták a döntésre való 
felhívást a gyermekek. 
Reméljük, hogy Jézus melletti 
döntés is született a szívekben. 
Sok játék, kirándulás, éneklés 
és kézmőves foglalkozás 
színesítette a mindennapokat. 
Köszönjük a pénzbeli és 
természetbeni adományokat, 
illetve a konyhán fáradozó 
Hódiné Ági és Belyus Bea szolgálatát! A kép a Magyar Kálváriához vezetı kapu elıtt készült.  

Az oldalt összeállította: Hajagos-Tóth Katalin 
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SZÜLETÉSNAPI GONDOLATAIM 
 

A közelmúltban betöltöttem a 76. életévemet. Mostanában gyakran gondolok az elmúlt 
évtizedekben velem megtörtént eseményekre. 

A számvetést elkészítettem, és bizton állíthatom, hogy életem során mindig velem volt és 
megsegített a Mindenható Isten! 

A háború okozta korai árvaságom idején - amihez még súlyos betegségem is társult, és 
csaknem elvesztettem a reménységemet - , İ felsegített. 

Amikor gyászomban a családom tagjainak elvesztése miatt telve volt a szívem keserőséggel, 
meggyengült a hitem. Isten Jézus Krisztusban lehajolt hozzám, Aki megvigasztalt és felemelt. Az 
idı múlásával könnyeim törölgette, sebeimet bekötözte, hitemet erısítette. 

Nem tudhatom, meddig és még mit tartogat nekem az én Uram, de továbbra is, csak Benne 
reménykedem. 

„Jövel, Jézus, lelkem hı szerelme!/ Tenélküled szívem hova lenne?/ Ó jöjj, Királyom,/ Örömöm 
csak Te vagy e világon!” (EÉ 383,1) 

 
Hálásan köszönöm a Tıle kapott 76 évet. 

G.J-né 
 
 

 
ÉLETÜNK A SZENTÍRÁS TÜKRÉBEN 

 

Istennek hála érte, egyházközségünkben van igény arra, hogy a Biblia tanításával ne csak az 
istentiszteleteken az igehirdetés alkalmával, hanem kötetlenebb formában is megismerkedjenek a 
gyülekezet tagjai. 

Vannak un. keresı testvéreink, akiknek alapvetı kérdéseik vannak a Szentírás üzenetével 
kapcsolatban, míg mások mélyíteni szeretnék ismereteiket, de vágynak arra is, hogy közelebb 
kerüljenek Istenhez. 

Így fogalmazódott meg az a terv, hogy 12 részbıl álló, tematikusan felépített közösségi 
alkalmat szervezzünk mindazok számára, akik ily módon is szeretnének bekapcsolódni a 
gyülekezet életébe. Természetesen azokat is várjuk, akik rendszeres látogatói az 
istentiszteleteknek, bibliaóráknak. Hívjuk a tisztségviselıket, presbitereket, képviselı – testületi 
tagokat, akik önkéntes szolgálataikat Jézus Krisztus tanítása alapján szeretnék végezni. 
Gyülekezetünk csak úgy fejlıdhet, növekedhet, ha komolyan vesszük az Ige üzenetét: 
„Keressétek elıször Isten országát és az İ igazságát.” 

Minden alkalmon lesz lehetıség az együttgondolkodásra, a hallottakkal kapcsolatban feltett 
kérdések megválaszolására. 

Reménység szerint a sorozat 2012 szeptemberében kezdıdik a gyülekezeti teremben 
melynek témája: Mi az élet értelme? További témakörök a teljesség igénye nélkül: A 
Szentírás hitelessége. Ki a Szentlélek? Tévtanítások. 

Az elıadásokat Adámi László, Bálint Éva, Zsarnai Krisztián és Zsarnainé Urbán Nóra tartják 
majd. 

Zsarnai Krisztián 
lelkész 
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MI TÖRTÉNIK A LUTHER TÉREN? 
 

Az elmúlt napokban Nagytemplomunk déli oldalán az utat, a teret és a parkolókat lezárták.  
Mi történik a Luther téren? - tettük fel a kérdést. 

A válasz egyszerő: Nyíregyháza Megyei Jogú Város által elfogadott „Integrált Városfejlesztési 
Stratégia” részeként, a tér felújításra kerül. 
Jelenlegi állapotában a tér – beleértve a játszóteret is – meglehetısen elhanyagolt, rendezetlen, 
ápolatlan képet mutat, néhány korszerőtlen csıvázas játszószer (lengıhinta, mérleghinta) található 
benne. A parkolók területe beton gyeprács, felületük egyenetlen, az elemek töredezettek. 

Milyen képet mutat majd a Nagytemplom környezete a felújítás után? 
Elıször a „láthatatlan” de elengedhetetlenül szükséges dolgok kerülnek megépítésre, így például a 
szennyvízhálózat bıvítése, melynek eredményeként ráköthetı lesz a Nagytemplom vizes blokkja, 
a Lelkészi Hivatal vizes blokkja és közvetlenül a parókia is a csatornára. Sor kerül még a 
csapadékvíz elvezetı rendszer rekonstrukciójára, és elbontásra kerülnek a játszótér korszerőtlen 
elemei.  

A tér növényzete meglehetısen gyér, uralkodó jellegőek az idıs vadgesztenyék. A szép 
egészséges platán és a két kıris, meghitt hangulatot biztosítanak, így megtartásuk és védelmük 
indokolt. Hozzájuk kerül még 2 tőlevelő fenyı. 
A régi, rozsdás háromtagú térvilágítási oszlop helyére 2 db új – tájba illeszkedı – térvilágítás lesz 
elhelyezve.  

A Nagytemplom déli oldalbejáratához új mozgáskorlátozott rámpa és lépcsı kerül kialakításra, 
és a rámpához kapcsolódóan 5 db mozgáskorlátozott parkoló épül, és egy szép új kerékpártároló is 
el lesz helyezve. 

A parkolók száma is növekedni fog, (és szintén makadám burkolatú lesz), sajnos azonban, ez a 
jelenlegi játszótér geometriájának kismértékő csökkenését eredményezi. A parkolósáv és a 
templom támfala közötti holt területet cserjetakaró díszíti majd. A templom DNy-i sarkán álló 
beteg, csonkolt vadgesztenyefától azonban meg kell válni. 

A Nagytemplom és a tér körüli makadám (bazalt nagykı) burkolat teljes egészében felszedésre 
és újrarakásra kerül.  

A tervezett Dél-Nyugati járda, a templom nyugati fıbejárata elıtti meglévı kerékpárút térkı 
burkolatától, az új lépcsıig tart majd. 

A projekt befejezését a város augusztus 20-ára tervezi, bízunk benne, hogy szép lesz. 
 

Veczánné Repka Jolán 
másodfelügyelı 

 

ZENÉS ÁHITATOK A NAGYTEMPLOMBAN 
Augusztus 19-én a debreceni dr. Karasszon Dezsı orgonamővész, egyetemi tanár lesz a 
vendégünk, aki D. Buxtehude, J.S.Bach, F.Mendelssohn-Bartholdy, C. Franck, O.Messiaen és 
Gárdonyi Zoltán mőveket fog elıadni. 
 

Dr. Karasszon Dezsı 1952-ben született. Tanulmányait a Liszt Ferenc Zenemővészeti Fıiskolán, 
Budapesten folytatta. Jelenleg a Debreceni Egyetem Zenemővészeti Karának oktatója. Az intézet 
falai között mőködı orgona- és egyházzene tanszak megalapítója, illetve jelenleg is vezetıje. 
Orgonamővészként elsısorban a régi mesterek korhő megszólaltatásán dolgozott, de számos 
neves kortárs zeneszerzı mővét is bemutatta elsı elıadásában Európa szerte. Legelsı 
szólólemeze, 1986-ban elnyerte „Az év hanglemeze” kitüntetı címet. 
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MEGHÍVÓ 
 

Szeptember 1-jén –szombaton–, 10 órai kezdettel Mandabokorban CSALÁDI NAP 
kerül megrendezésre, gyülekezetünk szervezésében, és a Segítség Háza a tirpák 
utódokért Alapítvány támogatásával. 

Örömmel számolunk be arról, hogy alapítványunk pályázatot nyújtott be a 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyőlésének Városstratégiai és Környezetvédelmi 
Bizottságához a Civil Alapra, amely nyert. Sajnálattal kell írni azonban arról, hogy az 
elnyert összeg a pályázatban igényeltnek csak töredéke. A program, mindezek ellenére 
szeptemberben, – (ha szerényebben is, de reméljük nem szegényebben) –, reménység 
szerint meg lesz tartva.  

Várjuk a családokat –(nemcsak Mandabokorból)–, nagyszülıket unokákkal együtt, és 
természetesen a szülıket is. 

 
Csak címszavakban a tervezett programból, melynek felelıse Zsarnai Krisztián lelkész. 
 

– Áhítat. 
– Szellemi vetélkedı a gyülekezet történetérıl. 
– Fızıverseny tájjellegő ételekbıl – elegendı jelentkezı esetén. 
– Süteménykóstoló – (egyben verseny is)– az otthon elkészített finomságokból. 
– Sportversenyek – kicsiknek és nagyoknak is, akik még bírnak mozogni. 
– A gyermekek számára marcipán figurák készítése, gyöngyfőzés, kézmőves 

foglalkozás. 
 

Ez az együttlét jó alkalom arra, hogy megismerjük egymást, beszélgessünk örömeinkrıl, 
gondjainkról, gyülekezeteink életérıl.  
Mindenkit szeretettel várunk és számítunk ötleteikre, segítségükre, támogatásukra. 
 

Az alapítvány kuratóriumának nevében: 
Pelles Ferenc 

 
 

ANYAKÖNYVI HÍREK 
Keresztelések: „Bizony az Úr ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom…” 

Ilku Bence, Czevár Alexandra, Novák Nóra, Szakács Péter, Szakács Eszter, Pócsik 
Loretta, Magyar Mira Tünde, Bihari Jázmin, Nagy Emilia Zelda, Szabó Balázs Zsolt, 
Pomucz Boglárka Krisztina, Balogh Máté, Sonia Bholah, Kiss Gábor, Tóth Jázmin, 
Antal Balázs, Pátrovics Lara, Karakó Kevin Gábor, Tálas Lotti, Kozma Liliána Petra, 
Pelehács Nikolett, Nevelıs Lili Hanna, Tóth Márk Gábor, Fodor Gábor József, Bocskai 
Levente, Szokol Villı, Rus Jázmin Mira, Mazák Máté Kristóf. 

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

Tar Gergely és Gerbár Edina, Jasku József és Kéninger Beáta, Drenyószki Tamás és 
Sebestyén Szilvia, Helebrandt László és Pataki Enikı, Takács Sándor és dr. Henzsel 
Nóra, Ignáth Tamás és dr. Szakos Márta, Dániel Balázs és Maleczki Erika, Mráz Sándor 
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Zoltán és Cserhalmi Edit, Bocskai Péter és Bocskai Magdolna Angéla, Szakács Róbert 
és Kovács Helén. 

Halálozások: „Boldogok a halottak akik az Úrban halnak meg…” 
Kovács Józsefné Czesztyiczki Zsuzsanna (56), Kántor Tamás (65), Simkó Józsefné 
Turcsán Erzsébet (80), Holecskó Andrásné Tomasovszky Ilona (85), Benczur Juris 
Attila (68), Tálas Miklósné Sztreha Lujza (99), Gombos Lászlóné Szabó Ilona (69), 
Papp Antal (64), Maczurik József (66), Czuczor Attiláné Molnár Mária Ildikó (43), 
Kövér Imre (62), Bartos Andrásné Bartos Erzsébet (93), Gabulya János István (65), 
Bálint Jánosné Lippa Julianna (81), Kecskeméti Árpád (73), Jánószki Jánosné Simkó 
Erzsébet (89), Tóth Mihályné Jaczkó Ilona (88), Szelkó István (80), Buskó Mihályné 
Szuhács Mária (88), Bellus József (58), Bogár Mihályné Ilcsik Ilona (81), Simkó 
Mihályné Ferencz Anna (92), Bur Lászlóné Jeszenszki Olga (76), Belus András (84), 
Antal Andrásné Magyar Ilona (87). 

 
ELİZETES 

Augusztus 19-én vasárnap 18 órai kezdettel zenés áhítat lesz a Nagytemplomban. Orgonán 
közremőködik dr. Karasszon Dezsı. 

Augusztus 27-én hétfın 18 órai kezdettel presbiteri és képviselı-testületi ülést tartunk a 
gyülekezeti teremben. 

Szeptember 16-án vasárnap 18 órakor zenés áhítat lesz a Nagytemplomban. Mekis Péter a 
Budapest Deák téri evangélikus templom orgonistája J. S. Bach, F. Mendelssohn-
Bartholdy és Liszt Ferenc mőveket ad elı. 

 
 

Köszönetet mondunk a Hírmondóra szánt adományokért!  
A gyülekezeti újság önkéntes munkával készül, de a nyomdai költség így is 

jelent ısen megterheli az egyházközség kiadását, ezért a ki advány megjelenésének 
támogatására adományt köszönettel fogad az egyházkö zség. 

 

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: 2012. október. 
Lapzárta: 2012. szeptember 20. 

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 pld.- ban. 
 


