
 
 
 

„İ ÉL. ÉN TUDOM, HOGY İ ÉL. TE IS MEGTUDHATOD, HOGY İ ÉL.” 
Ezzel a három mondattal állt ki 

Isten egyik hőséges szolgája a tö-
meg elé. Tudta, hogy meg kell osz-
tani ezt az örömhírt, ugyanakkor 
nagyon kellemetlenül érezte magát. 
Párbeszédben volt Istennel és azt 
az útmutatást kapta, hogy énekel-
jen, akkor majd megállnak az em-
berek és meghallgatják. Így is tör-
tént. Énekelt, behunyta a szemét, 
nagyon remélte, hogy csak kevesen 
állják ıt körbe. Tévedett – sokan 
voltak körülötte, elmondta ezt a 
három mondatot és elrohant. 
Ugyanez megtörtént másnap is, de 
ekkor mielıtt elrohanhatott volna, 
valaki megfogta a kezét és megkérdezte: Ki az, akirıl beszélsz? Ki az, aki él? Ettıl kezdve hetente 
kétszer – háromszor hirdette barátaival együtt az élı Jézus üzenetét, sokszor fenyegetések ellenére 
is. Azelıtt is keresztyén volt, ismerte az Apostoli Hitvallást, sokszor kimondta: „harmadnapon fel-
támadt a halálból”, de nagyon csodálkozott, amikor a megváltozott élető hindu szobatársa Jézussal 
való találkozásnak tulajdonította a fordulatot. (Dr. Samuel Kamaelson nyomán). 

A tanítványok hittek a maguk módján a feltámadásban, de arra nem számítottak, hogy Jézus 
valóban fel fog támadni. Megpróbálták elfogadni, hogy ı meghalt és nincs többé, pedig Jézus 
többször beszélt szenvedésérıl, haláláról és feltámadásáról és a Jónás jelérıl. Ismerték a feltáma-
dásról szóló tanítást, látták, hogy Jézus halottakat támaszt fel, de ha hitték volna igazán, harmad-
napon nagy örömmel várták volna, hogy újra találkozzanak. 

A feltámadt Jézus megjelent nekik, az asszonyoknak és még ötszáz embernek, akikrıl Pál ír. 
Azután eljött a Pünkösd és megelevenedett bennük a Feltámadottba vetett hitük és az életük gyö-
keresen megváltozott. 

Az egyháztörténet egyik legizgalmasabb kérdése, hogy a megújulások vagy megtérési moz-
galmak, ébredések második generációja, miért nem képvisel olyan átütı erıt, mint az elsı. Az 

Ekkor így szóltak egymásnak: „Nem hevült-e a szívünk, amikor be-
szélt hozzánk az úton, amikor feltárta elıttünk az Írásokat?” 

(Lk 24,32) XXII. évf. 3-4. szám 
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egyik számomra leghitelesebb magyarázat szerint az elsı generáció az élı Urat ismerte és neki 
engedelmeskedett, a második, pedig már csak a tannal, hittétellel találkozott. Az elsı generációnál 
az engedelmesség volt a legfıbb motiváció, a másodiknál a tiszta tanítás megırzése és módszerta-
ni illetve úgynevezett „szakmai”, „szakértıi” kérdések válnak hangsúlyossá. Persze ez nem azt 
jelenti, hogy az elsı generáció számára nem volt fontos a tiszta tanítás, de ez náluk a hit követ-
kezménye volt. 

Leonard Ravenhill írta: „Az egyetlen ok, amiért nincs ébredés az az, hogy készek vagyunk 
nélküle élni.” Ahogyan a tanítványok kezdtek megbarátkozni a gondolattal, hogy Jézus ott van a 
sírban és ott is marad. Ahogyan a mai napon sem vagyok benne biztos, hogy számítunk az élı Jé-
zus jelenlétére, tanítására, indítására az egyházi életben. Valóban İ mondja meg, hogy mi legyen? 
Az élet nélküli keresztyén lét nagy kísértése, hogy megtérés helyett az életet imitálja. Spurgeon 
beszél arról, hogy amikor egy postakocsi nagy sebességgel elhajt az úton, hatalmas port ver fel, 
meg lehet próbálni ezt seprővel imitálni, de a kettı mégsem ugyanaz. Az élet ajándék, Isten aján-
déka, azt elfogadni lehet, utánozni nem. 

A feltámadás Isten természetébıl adódik. İ nem a pusztításnak, hanem a helyreállításnak az 
Istene, ı az élet Istene. A természetben is megtalálhatjuk Istennek ezt a természetét abban, aho-
gyan a magból növény lesz, ahogyan a telet felváltja a tavasz, az éjszakát a nappal. Isten eme ter-
mészete ott van Jézus földi szolgálatában: „Mert az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és meg-
tartsa az elveszettet.” (Lk 19,10) 

A feltámadás mutatja Jézus gyızelmét a bőn, a halál és az ördög hatalma felett. A feltámadás 
tehát megmutatja, hogy van megbocsátás, van új élet. Jézus feltámadása azt is megmutatja, hogy 
van élı vezetıje az egyháznak, aki vissza fog jönni. Isten számára az a természetes, hogy az ı 
egyházában élet van Jézus vezetése alatt, ennek a megpecsételése a Szentlélek kitöltése. 

Lehet, hogy azért elég az embernek az élet imitálása, mert nem akar meghalni önmagának, 
nem akarja felvenni a keresztjét? Lehet, hogy emlékeztetni kell minket, hogy kereszt nélkül nincs 
új élet, nincs feltámadás? Ha az életet választjuk, akkor elıtte le kell számolnunk a „nem-élettel”. 
Nem lehet egyszerre két irányba menni. 

Egyetlen ember sem tudta levetni a saját erejébıl azokat a láncokat, amelyekkel az „én” meg-
kötözte, de a következı szavakban az Úr felfedi azt az erıforrást, ami szabaddá teszi a lelket: „ve-
gye fel a keresztjét ”. A kereszt jelentése az évek során sok szépséget és szimbolikát vett magára, 
de abban a keresztben, amirıl Jézus beszélt, semmi szépség nem volt. Az egy kivégzıeszköz volt, 
aminek az emberek megölésén kívül nem volt más funkciója. Nem az emberek viselték a keresz-
tet, hanem a kereszt viselte az embereket. Meztelenül állt egészen addig, míg valakit rá nem sze-
geztek a keblére: egy élı embert, mint valami groteszk nyakkendıtőt, hogy addig gyötrıdjön és 
nyögjön, ameddig a halálban meg nem nyugszik, és el nem némul. Ez a kereszt, és nem kevesebb. 
Ha pedig meg van fosztva a könnyektıl, a vértıl és a fájdalomtól, nem kereszt többé. „Vegye fel a 
keresztjét” mondta Jézus és a halálban megszabadul önmagától. 

„Furcsa dolog a nap alatt a kereszt nélküli keresztyénség. A keresztyén világ keresztje nem 
igazi kereszt, csak egy vallási jelkép. Krisztus keresztje az a hely, ahol meghalni lehet. Mindenki 
jól gondolja meg, hogy melyiket akarja hordozni.” (A.W.Tozer) 

Bozorády András 
lelkész
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EVANGÉLIKUS VAGYOK? 
 

Nyíregyházán felemelı érzés evangélikus-
nak lenni, olyan közösséghez tartozni, ame-
lyiknek tagjai nagy és példaadó múltra tekint-
hetnek vissza. Evangélikus ıseink ragaszkodtak 
vallásukhoz. 1753-ban idetelepedésük feltétele-
ként szabták meg evangélikus vallásuk szabad 
gyakorlását. Ez nem volt könnyő abban az idı-
ben! İk azonban nem csak ragaszkodtak vallá-
sukhoz, hanem keményen küzdöttek és nagy 
áldozatokat hoztak evangélikus mivoltukért. 
Templomot, majd iskolákat építettek. A város 
ugyancsak a tirpák evangélikusok szorgalmas 
munkájának köszönheti fellendülését és vonzó 
erejét a más vallásúak számára is. Jöttek is az-
tán, sokan! Így, ma a város lakosságának már 
csak 10 %-a evangélikus. Országos viszonylat-
ban ez magas aránynak számít. A magyaror-
szági evangélikusoknak 5 %-a Nyíregyházán és 
a környezı bokortanyákon él. 
 Isten iránti hálával gondolok arra, hogy 
Nyíregyházán még mindig sokan vallják magu-
kat evangélikusnak. Szomorúsággal tölt el vi-
szont az a tény, hogy sokak számára csupán a 
múltra, ıseikre hivatkozást jelenti az evangéli-
kus megnevezés. Ha csak ennyire telik evangé-
likus öntudatunkból, akkor a tirpák múlt és ha-
gyomány lassan-lassan elveszíti fényét, igazi 
értékét. A múltból csak ideig-óráig lehet élni. A 
jelenben is tenni kell valamit azért, hogy majd 
unokáink is büszkén vallhassák magukat evan-
gélikusnak. 
Mit is jelent evangélikusnak lenni? 

Az evangéliumról neveznek minket evangé-
likusnak. Az evangélium örömhírt jelent. Arról 
az örömhírrıl van szó, amely Jézus Krisztus 
történetét és tanítását tartalmazza. Azért öröm-
hír a Jézus Krisztusról szóló tudósítás, mert re-
ménységet meríthetünk belıle: megszabadulni 
minden gonosz indulattól és a múlandóság át-
kától. Lesz feltámadás, lesz üdvösség! Ezt az 
evangéliumot megismerni, ennek az evangéli-
umnak a szellemében élni, ezt az evangéliumot 
hirdetni – jelenti evangélikusnak lenni. Ennek 

az evangéliumnak közép-
pontjában Jézus Krisztus 
keresztje, értünk hozott ál-
dozata áll. Benne hinni, ıt 
követni, tanítását megszív-
lelni – elsısorban ez tesz 
minket evangélikusokká. 
 Az a kérdés: vajon a 
magam helyén teszek-e valamit az evangélium 
ügyéért? Annyira vagyok evangélikus, ameny-
nyire Jézus Krisztus evangéliuma szívügyemmé 
válik. Ki-ki a maga helyén, a maga képességei, 
lehetıségei szerint kell, hogy buzgólkodjon. 
 A Krisztus egyházához tartozás egyházköz-
ségi tagságban valósul meg. A gyülekezeti kö-
zösséghez tartozás, mint bármely más közös-
séghez tartozás is, nemcsak nevet (evangélikus 
vagyok), múltat (büszke vagyok evangélikus 
elıdeimre) ad nekem (tagjainak), de kötelezett-
ségekkel is jár. Aki megfeledkezik gyülekezeti 
tagsággal járó kötelezettségeirıl, elmulasztja 
azokat, az csak névleg tartozik oda, de szívében 
már elszakadt attól a közösségtıl. Számára már 
nem jelent értéket az evangélikus öntudat. Az 
ilyen ember elıbb-utóbb névleg is el fog sza-
kadni ısei közösségétıl, hagyományaitól, ér-
tékrendjétıl: gyökér nélkül marad, s így a viha-
ros idık könnyő prédája lesz. 
Evangélikus vagyok? 
 Akkor értéket jelent nekem az evangélikus 
hagyomány. Akkor szeretnem kell Jézus Krisz-
tust és idıt szentelek arra, hogy az igét és annak 
tanítását minél jobban megismerjem. Élek tehát 
az istentiszteleti alkalmakkal. 
Evangélikus vagyok? 
 Akkor – ma különösen is aktuális – élek az-
zal a lehetıséggel, hogy gyermekeim evangéli-
kus hitoktatásban részesüljenek az iskolában, 
mert nem szeretném, hogy gyökértelenné válja-
nak. Eddig is meg kellett volna tennem, de ed-
dig csak fakultatív módon, plusz megterhelés-
ként lehetett megszervezni az iskolai hitokta-
tást. Az új közoktatási törvény most kötelezıvé 
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teszi a hitoktatást úgy, hogy az istentagadók 
számára „hit-mentes” alternatívát kínál: er-
kölcstant. Az evangélikus egyház hitoktatói 
igyekeznek minden iskolába eljutni. Remélhe-
tıleg, nem hiába. Jó reménység szerint az 
evangélikus szülık igényelni fogják az evangé-
likus hitoktatást. Letagadni, elhallgatni evangé-
likus identitásunkat – gondolom: a fentiekbıl 
kiderült már, – hogy végzetes következmé-
nyekkel jár. Ezzel nemcsak múltunkat, népün-
ket tagadjuk meg, de kockáztatjuk a saját és 
gyermekeink üdvösségét is. Jézus Krisztus taní-
totta: „Ha valaki vallást tesz rólam az emberek 
elıtt, az Emberfia is vallást tesz arról az Isten 
angyalai elıtt. Aki pedig megtagad engem az 
emberek elıtt, azt én is megtagadom az Isten 
angyalai elıtt.” (Lk 12,8-9.) 
Evangélikus vagyok? 
 Akkor képességeim szerint támogatom azt a 
közösséget, amelynek én is tagja vagyok. Az 
evangélikus egyház a maga kiépített, évszázad-
okra visszanyúló intézményrendszerével, lelké-
szeivel, alkalmazottaival az evangélikusok kö-
zösségét, vallásuk gyakorlását hívatott szolgál-
ni. A nyíregyházi evangélikus egyházat intéz-
ményeivel együtt a nyíregyházi evangélikusok 
építették fel és tartották fenn önkéntes adomá-
nyaikból. Templomait, imaházait, az evangéli-
kus lelkészi szolgálatot csak olyanmértékben 
tudja fenntartani ma is, amilyen mértékben tag-
jai hozzájárulnak ahhoz. 

Az egyház tagjai az istentiszteletek alkal-
mával perselyes adományaikkal járulnak hozzá 
az egyház fenntartásához. Ezen felül egyház-
fenntartói járulékot, valamint jól meghatározott 
célra szánt adományt fizetnek be az egyházköz-
ség pénztárába.  Hogy mennyit? Ki-ki képessé-
gei, és szíve szerint maga dönti el, mennyivel 
kíván hozzájárulni az egyház fenntartásához. 
Ajánlott mérték: a jövedelem 1 %-a. Hálával és 
köszönettel tartozunk mindazoknak, akik egy-
háztagsági kötelezettségeiknek eleget tettek és 
anyagilag is hozzájárultak az egyház fenntartá-
sához. Isten áldja meg ıket! Nélkülük, az evan-
gélium ügyéért önként vállalt áldozathozataluk, 
egyházszeretetük nélkül már rég megszőnt vol-

na láthatóan létezni közöttünk az evangélikus 
egyház. Szomorúsággal tölt el, viszont az a 
tény, hogy a nyíregyházi evangélikusoknak 
csak igen kis része vállalja az egyház terheinek 
hordozását. Az elmúlt években egyházfenntar-
tói járulékot vagy adományt befizetık száma: 
mindössze 800-900 között mozgott. Sokan 
megfeledkeztek róla. Sokan tényleg olyan sző-
kös körülmények között élnek, hogy legjobb 
igyekezetük ellenére sem telik erre a célra. So-
kan azonban nem is tudják, hogy az egyház az 
özvegyasszonyok két fillérjeibıl él, hogy annak 
idején, amíg szüleik, nagyszüleik éltek, ık ada-
koztak helyettük is. Aki nem vállalja saját kö-
zösségéért a teherhordozást, valójában már el-
szakadt attól a közösségtıl. Én merem remélni, 
hogy a nyíregyházi evangélikusok nagy része 
lélekben még nem szakadt el ısei hagyománya-
itól és vallásától, és képes és akar is áldozatot 
hozni az evangélikus egyház életképes megje-
lenéséért itt, Nyíregyházán. 
 Az egyház támogatásának viszonylag új 
formája, hogy kérhetjük adónk 1 %-át az evan-
gélikus egyház céljaira irányítani. Ez a támoga-
tás nem érinti közvetlenül a helyi egyházközsé-
geket, hanem az országos egyház bevételeiben 
jelenik meg. Nyilván az országos egyház a kö-
zös ügyeink, szolgálatunk támogatására fordítja 
ezt az összeget. Ez a támogatás névtelen marad, 
mint a perselyes adakozás, csak annyit tudha-
tunk meg, hogy országos szinten hányan éltek 
ezzel a lehetıséggel. Bízom abban, hogy akinek 
jelent valamit evangélikus identitása, él ezzel a 
lehetıséggel. Ez is vallástétel. Ezért még áldo-
zatot sem kell hozni, hiszen ez az 1 % az adó 
részét képezi, amit így is, úgy is be kell fizetni, 
csak irányítani kell! Ezen felül egy másik 1 %-
ról is rendelkezhetünk közhasznú alapítványok 
részére. Hála Istennek vannak olyan alapítvá-
nyaink is, amelyek az evangélikus egyház szol-
gálatát hivatottak elısegíteni. Például: a „Nyír-
egyházi Evangélikus Nagytemplomért” alapít-
vány, vagy a „Segítség Háza a tirpák utódo-
kért” alapítvány, sıt evangélikus iskoláinkat 
támogató alapítványok is mőködnek. 
Evangélikus vagyok? 
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Értéket jelent számomra Krisztus evangéli-
uma, az evangélikus név és hagyomány? Akkor 
minden lehetıséget és alkalmat megragadok, 
hogy ennek a közösségnek a fennmaradását tá-
mogassam. 
 Húsvét a feltámadás ünnepe. Azt üzeni, 
hogy a legnagyobb mélységbıl is van felemel-
kedés! Nem azért, mintha mi olyan ügyesek és 
erısek lennénk, hogy minden nyomorúságból 
talpra tudnánk állni, hanem Jézus Krisztus ér-
tünk vállalt áldozatáért, amellyel bőnbocsánatot 

szerzett nekünk, és feltámadásáért, amellyel 
gyızött a múlandóság felett. Az İ halála és fel-
támadása lett a mi reménységünk. Egyedül vele 
van reménységünk a megújulásra és felemelke-
désre. 
Evangélikus vagyok? 

Akkor Krisztust vallom Uramnak, benne hi-
szek, benne remélek. Akkor Krisztus ügyét 
szolgálom és segítem elı legjobb igyekezetem 
és képességeim szerint.

Ezekkel a gondolatokkal kívánok minden kedves testvéremnek áldott húsvéti ünnepeket. 
Dr. Kovács László Attila 

igazgató lelkész. 

HOFFNUNG FÜR JAPAN HERZLICH WILLKOMMEN ZUM MISSIONS ABEND 
Reménykeltı missziói szolgálat Japánban 

 
A fenti címet, és a szigetország egyik jel-

képét, a hófödte Fujit és virágzó cseresznye-
fákat láttunk a kivetítın március 3-án, vasár-
nap délután az Élim Szeretetotthon kápolnájá-
ban, ahol Gerd Strauss német misszionárius 
elıadását hallhattuk, aki 16 éve él Japánban, 
családjával együtt.  

Jelenleg szabadságon van, és örömmel 
számolt be szolgálatáról az Evangélikus Kül-
missziói Egyesület felkérésére városunkban 
több helyen, így egyházi oktatási intézménye-
inkben is. 

Gerd a 124 éve alakult Liebenzelli Misszió 
(központja Németországban van) megbízásából a távoli országban, gyülekezetépítı munkában 
vesz részt. 128 millió ember él Japánban, ahol a keresztyén nevelésnek, oktatásnak jó híre van, de 
a lakosság mindössze 0,5%-a Krisztus-hívı. 

Az ott szolgáló misszionáriusokat még egy évtizede is bizalmatlanul fogadták az emberek, és a 
hatóságok sem adtak lehetıséget arra, hogy nyilvánosan hirdessék Isten igéjét a Bibliából. 

A japán nép kedves, de nagyon zárkózott, távolságtartó. Nehéz bizalmukba férkızni, de nem 
elutasítók. A figyelmességért nagyon hálásak. Ezt ismerték fel a misszionáriusok, és Gerd Strauss 
is. Törıdött az elesettekkel, az egyedül élıkkel, és környezetében olyan emberekkel is találkozott, 
akik kíváncsiak lettek Isten igéjére. Az Úr megáldotta szolgálatát. Imaközösségek jöttek létre, és 
2008-ban egy kis imaházat építettek. A bibliai Magvetı példázatára utalva, az elvetett mag, az Ige, 
jó földbe hullt. A Szentlélek munkája ez. 

2011. március 11-én a Japán északkeleti partvidékén a több tízméteresre dagadó cunami kö-
vetkeztében 15 ezren haltak meg, 3000 ember pedig eltőnt. A katasztrófa után olyan lett Japán egy 
része mint a sivatag. 62 város ill. falu pusztult el. Nyoma veszett a kis imaháznak is. Csak átmene-
ti lakásokat építenek a régiek helyén. Egy ilyen ideiglenes épületben győlt össze 50 ember közös 
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imádságra 2012 novemberében. A veszteség fájdalmas, de nézzünk az Úrra, hogy az İ szemével 
lássuk magunkat, életünket – mondták. 

2013 nyarán Gerd családjával együtt újra Japánba készül, mert várja a kicsiny keresztyén kö-
zösség és szeretné folytatni missziói szolgálatát. 

Most még nem tudja, hogy hol fognak összejönni Bibliát olvasni. Reménye egy „mobil temp-
lom” egy mikrobusz. 

Ígérte, hogy ha Isten megengedi, 5 év múlva újra eljön hozzánk, és beszámol munkájáról. 
Imádkozzunk érte! 

Garainé Kriska Anikó 
gyülekezeti tag 

 
HÍREK AZ EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLÁBÓL 

 
Megújult Nyíregyháza egyik legszebb épülete 
 

Több mint száz éve szolgálja az oktatás ügyét városunkban az evangélikus általános iskola patinás 
épülete. 

Az elmúlt évben befejezıdött az energetikai felújítás. Ennek keretében korszerősödött a gázfőtés, mo-
dern kondenzációs kazán került beépítésre. A szakemberek felújították az elektromos hálózatot, és 80 kül-
sı nyílászáró cseréjére is sor került, valamint szigetelési munkákat is végeztek. 

Az energetikai beruházás mellett további felújításokat is sikerült végrehajtani az iskola önerejébıl, és 
az országos egyház támogatásával. 

A szülık segítségével, és anyagi áldozatvállalásukkal részben új burkolatot kapott az udvar, és kifes-
tették a tantermeket is. 

 

Tehetséggondozás 
Intézményünk várakozással tekint mind az iskolai, mind az óvodai beiratkozás elé. Az angol két taní-

tási nyelvő osztályunkba nagy volt a túljelentkezés. A kétnyelvő oktatás mellett második tanéve folytató-
dik a tehetséggondozó matematika program szerinti oktatás. Az új emelt matematika kerettanterv alkal-
mazásával a már megkezdett tehetséggondozó programot is tudjuk folytatni. 

 

Hitélet 
A nevelésben fontos hangsúlyt kap, hogy a hittanórákon kívül, az iskola tanulói és pedagógusai közül 

többen részt vesznek vasárnaponként a Nagytemplomban a délelıtti istentiszteleten, és verset szavalnak, 
énekelnek. 

A tanulók bekapcsolódtak a Luther téri gyülekezeti 
teremben folyó vasárnap délelıtti gyermek-bibliaköri 
foglalkozásokba is, amit az egyházközség önkéntesei tar-
tanak. 

A húsvét ünnepére készülve a tanulók csendesnap ke-
retében felelevenítették a húsvéti történetet, iskolalelké-
szünk szolgálatával közösen adtunk hálát Isten egyszülött 
Fiáért, a megfeszített Bárányért. 

 

 

 

Ezúton kívánok valamennyi olvasónak, egyháztagnak áldott húsvétot az iskola és óvoda dolgozóinak, 
tanulóinak, gyermekeinek nevében. Kívánom, hogy legyen áldás valamennyiünk életében az élı Jézus 
Krisztus által, aki legyızte a halált, és aki nekünk is örök életet adott. 

Kocsisné Sárossy Emıke 
igazgató 
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GONDOLATOK PÁLHEGYI FERENC EL İADÁSÁRÓL 
 

Hálás vagyok Istennek, hogy a közelmúltban kollégáimmal, valamint a Luther Márton Kollé-
gium és a Kossuth gimnázium pedagógusaival együtt részt vehettem dr. Pálhegyi Ferenc profesz-
szor elıadásán.  

A szakterületén méltán elismert pszichológus gondosan felépített és nagyszerően szemléltetett 
elıadásának egyik legfıbb üzenete az volt számomra, hogy munkánk során a tudományt kell Isten 
szolgálatába állítani, nem pedig fordítva. 

Mint tapasztalt pedagógus, nagyon a szívőnkre helyezte: arra neveljük a gyermekeket, hogy 
felnıtt korukban is szeressenek élni! Forduljunk bizalommal Istenhez és az İ szeretetébıl „merít-
sünk” és adjunk tanítványainknak, családunknak és minden embertársunknak, hiszen Isten szere-
tet…(1Jn 4,16). 

Fogadjuk el mi pedagógusok is, és adjuk tovább az élı Isten által állított korlátokat, melyek út-
jelzı táblaként javunkat szolgálják. 

Kérjük Urunkat, segítsen úgy élni, hogy a környezetünkben lévık is megtapasztalhassák men-
tı, az örök életre is elegendı szeretetét. 

Urbán Miklósné pedagógus 
evangélikus általános iskola 

 
 

 
MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUMOK  

NÉPMŐVÉSZETI TALÁLKOZÓJA 
 

A Budapest – Fasori gimnázium ez év februárjá-
ban negyedszer adott otthont a népzenét és néptánco-
kat kedvelı – és azt igényesen mővelı  diákságnak, 
akik az ország tíz középiskolájából érkeztek. 

Az idei találkozót elıadásával megtisztelte a nem-
zetközi hírő Kossuth-díjas, Erdélyben élı néprajzkuta-
tó, Kallós Zoltán is, aki idıs kora ellenére vállalta a 

fárasztó utazást, és eljött Budapestre a Ko-
lozsvártól 30 km-re található Válaszútról. A 
jelenlevıkkel megosztotta hitvallását is: 
„Addig leszünk magyarok, amíg magyarul 
énekelünk.” 

Nyíregyháza evangélikus oktatási in-
tézményeit a Kossuth gimnázium és a Lu-
ther kollégium csapatai képviselték. 
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A Kossuth Lajos középiskolából két együttes vett részt e színvonalas rendezvényen. Az 5. és 6. 
osztályos tanulókból álló tánccsoport dunántúli ugróst adott elı. A gimnáziumi osztályokból egy 
nyolcfıs fiúkórus szabolcsi népdalokat énekelt, citerakísérettel. Az elızı oldalon található fotón 
Kallós Zoltánt valamint Belinszky Etelka énektanárnıt láthatjuk a gimnázium diákjaival. 

 
A Luther Márton Kollégium diákjai szatmári népi táncot adtak elı. 

A sikeres szerepléshez gratulálunk. Köszönet illeti a diákokat felkészítı pedagógusokat. 
– y – a 

 
 
Virágvasárnap az 

evangélikus általános 
iskola dísztermében a 
gyermekbibliakörösök 
valamint az óvodások 
és a „kis - ifisek” hús-
véti mősorát láthatta a 
gyülekezet. 

 
Hálásak vagyunk a 

gyermekeknek és a 
szülıknek is ezért a 
tartalmas délutánért. 

Köszönjük a peda-
gógusok munkáját, és mindenek elıtt az önkéntes gyermekmunkások szolgálatát. 
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GGYYEERRMM EEKK OOLL DDAALL   
  A legbizonyítottabb csoda 

Máté könnyes szemmel jött haza és próbált feltőnés nélkül beosonni a szobájába. 
Egyedül akart lenni tehetetlenségével és dühével. De édesapja észrevette és utána 
ment. 

- Máté, mi történt? – kérdezte szelíden kisfiát, miközben mellé ült az ágyra. 
- Tamás kicsúfolt, mert hiszek Jézus feltámadásában. Azt mondta, hogy ócska mesékben hiszek, 

hogy még a nyuszi – tojás sztori is hihetıbb. Az egész osztály rajtam nevetett – mondta Máté, és is-
mét keservesen zokogott. 

- Én nem gondolnám – kezdte apa -, hogy ez a történet meseszerő lenne, azért mert a mi képzele-
tünket meghaladja! Az evangéliumok közül kettıt olyan emberek írtak, akik ismerték Jézust, látták ıt 
meghalni, és állították, hogy látták ıt a feltámadása után is. Mátéra, az egykori vámszedıre, és János-
ra, Jézus szeretett tanítványára gondolok. Pál apostol, szintén azt állítja, hogy látta a feltámadt Krisz-
tust. Pál még másokat is megemlít név szerint, akik Jézus halála után látták İt újra életben, és azt 
mondja, hogy egy alkalommal több mint ötszáz testvérnek jelent meg (1Kor 15,3-8). 

Apa így folytatta: talán a tanítványok találták ki, hogy félre vezessenek másokat? – elhallgatott egy 
pillanatra, majd folytatta. Nézzük, így volt-e? Ha Jézus nem támadt fel a halálból, elég lett volna 
megmutatni a holttestet. De nem tudták ezt megtenni, mert a sír üres volt és Jézus teste eltőnt onnan. 
No, de mit gondolsz, a tanítványok, a szemtanúk hittek-e abban, amit hirdettek? 

Máté kikerekedett szemmel nézett apjára és így válaszolt: szerintem, igen. 
- Valóban így van – mondta apa. A keresztények számára, az elsı szemtanúkat is beleértve, Jézus 

feltámadása hitük alapját jelentette! Sokakat megöltek, megkínoztak a hitükért! Gondolj bele, Pál 
apostol – aki ugyancsak sokat szenvedett hite miatt -, azt mondta: „Ha Krisztus nem támadt fel, akkor 
hiábavaló a mi igehirdetésünk, de hiábavaló a ti hitetek is.” (1 Kor 15,14) Szerinted, hazudik az, aki 
azt állítja, hogy látta a feltámadt Krisztust!? 

- Nem. – mondta Máté csendesen. Tudta, édesapjának igaza van, és boldog volt, hogy ı is az igaz-
ság oldalán áll, nem pedig a csúfolódókén. 

 Kedves Barátom! Nem kell szégyellned a 
feltámadt Krisztusba vetett hitedet! Ez a legjobban 
bizonyított csoda a világon és ez a legnagyszerőbb 
dolog, ami megtörtént az emberiség történelmében. 
A keresztyén hit azért páratlan, mert az 
„Elvégeztetett!” szabályára épül. Jézus helyetted 
és helyettem megtette a kereszten azt, amit sem 
te, sem pedig én magunktól nem tudunk 
megtenni: megfizette lázadásunk árát. 

Éppen ezért lehet békességünk Istennel. A 
feltámadásban tett az Atya pecsétet arra, hogy 
Jézus Krisztus keresztáldozatát elfogadta! Nem 
kell küzdened azért, ami egyébként is lehetetlen: 
hogy magadat méltóvá tedd. A Biblia újra és újra hangsúlyozza, hogy Jézus ingyen ajándékként 
adja a megbocsátást és az örök életet, és ezt nem lehet kiérdemelni. Ez a kegyelem lényege! Ra-
gadd meg hittel, hogy a tied lehessen! „Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van…” (Jn 3,36a) 

Írta és az oldalt szerkesztette: Hajagos-Tóth Katalin 

KK RRII SSZZTTUUSS  VVAALL ÓÓBBAANN  FFEELL TTÁÁMM AADDTT!!   HHAALL LL EELL UUJJAA!!   
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A Nyíregyházi Evangélikus Nagytemplomért alapítvány 
2012. évi zárszámadása 

 

1 BEVÉTELEK  2. KIADÁSOK  
1.1 Adományok 881.000 Ft 2.1 Harangütı gyártása, beszerelés 215.900 Ft 
1.2 Folyószámla kamata 18.724 Ft 2.2 Templomi riasztórendszer javítás 30.480 Ft 
1.3 Tartós betét kamata 108.312 Ft 2.3 Postaköltség 995 Ft 
1.4 Szja. 1% felajánlása 601.556 Ft 2.4 Irodaszer, nyomtatvány 5.370 Ft 
  2.5 Banki költség 65 Ft 
Bevétel összesen: 1.609.592 Ft Kiadások összesen: 252.810 Ft 

ZÁRÓMÉRLEG  Pénzeszközök megoszlása 
Elızı évi maradvány 1.748.186 Ft Készpénz 183.905 Ft 
2012. évi bevétel 1.609.592 Ft Folyószámla 274.633 Ft 

Összesen: 3.357.778 Ft 1.sz. betét 1.639.404 Ft 
2012. évi kiadások 252.810 Ft 2.sz. Betét 1.007.026 Ft 
Pénzeszközök 2012. december 31-én  3.104.968 Ft Összesen: 3.104.968 Ft 

Összeállította: Demcsákné Balczó Ildikó a kuratórium elnöke 
 

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

  
 Ugyan Dániel, Tóth Boglárka. 
 

Halálozások: „ Boldogok a halottak akik az Úrban halnak meg…” 
Veres János Gábor (39), Makács Józsefné Szikora Mária (70), Morauszki István (68), 
Párticska Mihályné Siska Erzsébet (71), Csengeri János (53), Marcsek András (78), 
Gerda Jánosné Sallai Erzsébet (80), Fábián Pál (79), Kántor Józsefné Lentvorszky 
Erzsébet (92), Spisák Tiborné Hok Erzsébet (80), Garaj György (73), Bartha András 
(92), Orha Lászlóné Povazsanyecz Erzsébet (87), Ilcsik Julianna (86), Misák Gyuláné 
Sajben Ilona (70), Rızse István (53), Czinkószki Pálné Garai Julianna (58), Bogár 
Józsefné Pristyák Ilona (82), Gincsai Tibor József (52), Gazdag Emilné Szabó 

Zsuzsanna (74) Hrivnyák Andrásné Kostyál Ilona (92), Kovács Ferencné Gyureskó 
Ilona (92), Kovács Mihály (56), Ács Andorné Kurek Julianna (80), File Györgyné 
Duszka Erzsébet (90), Garai József (80) Ausztráliában temetve. 

 
HÍREK 

 
� Rendhagyó megemlékezést tartott az Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium az 1848/49-es 

forradalom és szabadságharc hıseire emlékezve a Nagytemplomban. 
A mősort a kárpátaljai Técsı városából érkezett Magyar Tannyelvő Református Líceum tanu-
lói adták. 

� A Kossuth Lajos gimnázium március 22 – 23-án 20. alkalommal rendezte meg Az Úr érkezése 
elnevezéső Országos Ökumenikus Szavalóversenyt. 
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� A gyermek-bibliakör vezetıi idén is várják a kicsiket és nagyobbakat nyári táborozásra. A 
helyszín ismét Sátoraljaújhely lesz. 
Indulás: június 23. 
Érkezés: június 28. 
Részvételi díj: 13 000 Ft/fı 
Jelentkezési határidı: 2013. június 2. 
Érdeklıdni Hajagos – Tóth Katalinnál (tel.: 06 20 824 6749) és 
 Belyus Beátánál lehet (tel.: 06 20 824 6779). 

 
A gyülekezet elnöksége köszönetet mond mindazoknak, akik március 23-án részt vettek 

a Nagytemplom takarításában. 
 

Gyülekezeti alkalmak, ahová mindenkit szeretettel várunk! 
 

Áprilisi el ızetes 
 

Április 12-én, pénteken 1500 - 1830 - ig a Kossuth gimnáziumba egyházmegyei konfirmandus találkozóra 
várják a fiatalokat. 

Április 13-án, szombaton az Északi Egyházkerület szervezésében ifjúsági nap lesz Budapesten a 
Budahegyvidéki gyülekezetben a Kék Golyó utca 17. szám alatt (XII. kerület). Jelentkezni 
lehet Zsarnai Krisztián lelkésznél. 

Április 21-én, vasárnap 18 órakor tartjuk a Nagytemplomban az idei év elsı orgonazenés áhítatát. Mő-
soron Händel, G. F. mővek. Közremőködık: Dr. Kovács László Attila orgonamővész és 
nyíregyházi zenetanárok. 

Április 27-én, szombaton 15 órakor dr. Fabiny Tamás püspök úr felszenteli a Mandabokori imaházat. 
 

Májusi elızetes 
 

Május 5-én, vasárnap 18 órai kezdettel zenés áhítat lesz a Nagytemplomban. Johann S. Bach két Bran-
denburgi versenyét debreceni mővészek adják elı. 

Május 9 -e csütörtök – MENNYBEMENETEL ÜNNEPE. Istentiszteleti alkalmak a Nagytemplomban 
és a Széna téri Kistemplomban a vasárnapi rend szerint lesznek megtartva. Körzetekben a 
megbeszéltek alapján. 

Május 11-én, szombaton egyházkerületi Missziói Napot szervez az országos egyház Kazincbarcikán. 
Bıvebb információ a hirdetésekben hallható majd. 

Május 16 – 17 – 18-án, esténként 18 órakor, 19 – én vasárnap ½ 9 órai kezdettel Ittzés István ny. lelkész 
evangélizációs sorozatot tart Mandabokorban. 

Május 18-án, szombaton gyülekezeti csendesnap keretében fogunk megemlékezni arról, hogy 260 
évvel ezelıtt érkeztek Nyíregyházára a tirpák evangélikusok. 

Május 20-án, PÜNKÖSD 2. ÜNNEPÉN, PÜNKÖSDHÉTFİI CSENDESNAP lesz Vargabokorban, az 
evangélikus imaházban de. 1000 – 1600 óráig. 

Május 26-án, SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPÉN konfirmációi istentiszteletre várjuk nemcsak a hozzátar-
tozókat, hanem a gyülekezet tagjait is a Nagytemplomba a délelıtti istentiszteletre. 

 
MEGHÍVÓ 

Szeretettel hívunk minden érdeklıdıt a Nagytemplomba, 
húsvéti zenés áhítatra, 2013. március 31-én, vasárnap 18 órára. 

Közremőködık: Kiss Zoltán, dr. Kovács László Attila orgonamővészek és a  
gyülekezet énekkara 
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MIÉRT RENDELKEZZÜNK „NULLÁS” ADÓBEVALLÁS ESETÉN IS 
A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ JAVÁRA? 

 

Adónk egy százalékáról akkor is érdemes rendelkeznünk az egyházak javára, ha különbözı 
kedvezmények miatt ténylegesen nulla forint lesz a személyi jövedelemadónk. 

„Az adóbevallásra kötelezett, de a kedvezmények (például gyerekkedvezmény) miatt nulla fo-
rintos adóbevallást benyújtó személyeknek azért érdemes rendelkezni az egy százalékról, mert az 
egyházi egyszázalékos felajánlásokhoz az állam kiegészítı támogatást nyújt. A kiegészítı támoga-
tást viszont az egyházak között a felajánlók létszámarányában osztja szét az állam” – magyarázta 
Csorba Gábor, a Magyarországi Evangélikus Egyház Gazdasági Osztályának vezetıje, akitıl 
megtudtuk azt is, hogy ezt a kiegészítést ténylegesen hogyan számítják ki az állami szervek. 

Az összes SZJA-bevétel 90 százalékából ki kell vonni a tényleges egyházi felajánlásokat, és az 
így kapott számot kell elosztani az egyházakra összesen felajánlók számával. A kapott számot 
egyházanként a felajánlók számával szorozni kell. 2013-ban a Magyarországi Evangélikus Egyház 
esetében ez 54.504 fı × ~6.040,- Ft/fı = ~329.200.000,- Ft, ami az egyszázalékos bevétel ~57%-a 
volt. 

A nyíregyházi óvoda építéséhez 50 000 000,- Ft-ot az országos egyház ebbıl a for-
rásból biztosított a pályázó egyházközségnek. 

 

A Magyarországi Evangélikus Egyház technikai száma: 0035 
 

A másik 1 % a következı alapítványainkra adható: 
A „Nyíregyházi Evangélikus Nagytemplomért” alapítvány Adószám: 18801703-1-15 

 

„Segítség Háza a tirpák utódokért” alapítvány, ifjúsági- és közösségi programok céljára 
Adószám: 18151053-1-15 

 

Köszönetet mondunk a Hírmondóra szánt adományokért!  
A gyülekezeti újság önkéntes munkával készül, de a nyomdai költség így is jelent ısen megter-
heli az egyházközség kiadását, ezért a kiadvány meg jelenésének támogatására adományt kö-

szönettel fogad az egyházközség. 
 

Köszönettel vesszük észrevételeiket, javaslataikat, közlésre szánt írásaikat, amelyeket vagy a Lel-
készi Hivatalba, vagy az alább feltüntetett e-mail címre legyenek szívesek eljuttatni. 
 

A Hírmondó legközelebbi számának tervezett megjelenési idıpontja: 2013. Pünkösd 
Lapzárta: 2013. május 2. 

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 1500 példányban. 


