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  JÉZUS KÜLDÖTTEI 
 

Az egyház életében alapvető kérdés: valóban az Úr küldte-e azo-
kat, akik Őrá hivatkoznak, vagy csak önhatalmúlag tulajdonít valami-
féle „küldetést” magának az ember. Augusztusi havi igénk fejezeté-
nek első mondatai megmutatják: Jézus Krisztus olyanokat küld ki és 
hatalmaz föl az Ő ügye szolgálatára, akiket előbb magához hívott! 
Milyen sokféle ember van közöttük! Különböző háttérből jöttek, 
némelyek ellenséges csoportok tagjai voltak korábban, sőt ott van a 
később árulóvá lett Júdás is, akiről az Úr ezt előre tudta! Jézus jól 
ismerte mindegyiküket és jól ismer minket is. Amikor Ő küld valakit, 
nincs kötve emberi előfeltételekhez. Ő az, aki kiválaszt, fölhatalmaz 
és alkalmassá tesz, s akkor oda kell menni, ahova Ő rendel és azzal, amivel Ő bíz meg. 

Az első tanítványok rendkívüli megbízatást és felhatalmazást kaptak az Úrtól. Küldetésük-
ben sok olyan jellegzetesség van, ami egyszeri és ismételhetetlen. Nem alkalmazhatjuk tehát 
sablonként, mintha minden tanítványnak mindig, mindenben hasonlóan kellene cselekednie. A 
tizenkét apostol arra kapott felhatalmazást, hogy – akkor még csak Izráel népe számára – ki-
hirdesse és a testi-lelki szabadítás csodajeleivel megmutassa: „elközelített a mennyek orszá-
ga!”. Jézus személyében alászállt a mennyből ebbe a romlott és szenvedő világba Isten meg-
mentő szeretete, bűnbocsátó kegyelme, életújító hatalma. A földi tér és idő kereteiben az 
ószövetségi választott nép körében megjelent szabadító erejével Isten megígért királyi uralma! 

Mi Isten üdvtervének más időszakában élünk most. De azzal, amit apostolainak parancsolt, 
nekünk is eligazítást ad az Úr Jézus. Luther a tanítványi küldetés változatlan lényegét így fo-
galmazta meg: „Jézus nem azt mondja: menjetek és prédikáljatok, amit akartok, vagy amit jó-
nak láttok, hanem az ő saját igéjét adja szájukba és azt parancsolja nekik, hogy az evangéliu-
mot hirdessék.” Az evangéliumban Istennek a döntést igénylő és munkáló hívása éri el az em-
bert! Mert Krisztusban maga a szent Isten jött hozzánk, hogy – Fia keresztje által megbékéltet-
ve Önmagával – megmentsen és szeretetéből megajándékozzon a teljes élettel. Akinek azon-
ban Jézus és vele az Isten békessége nem kell, azon marad az Isten haragja (vö. Jn 3,36): ha az 
Úr tanítványai vagyunk, ezt is világossá kell tennünk, szavunkkal és egész életünkkel! 

A küldöttek semmit nem tompíthatnak, és nem módosíthatnak a KÜLDŐTŐL kapott megbí-
zatáson és üzeneten. Jézus Krisztus azonban még ma is azért küldi – immár széles e világba – 
követeit, hogy hirdessük és megmutassuk: „elközelített a mennyek országa”; van bűnbocsánat 
az Úr Jézus véréért, áldozatáért; van szabadulás bűnök kényszereiből, sátáni igézetből, démoni 
hatalmak szorításából; van reménység és lehet az Isten országához tartozni most és örökre! 

Adámi László lelkész 

 

Jézus Krisztus mondja: „Menjetek el, és hirdessétek: 
elközelített a mennyek országa!”      (Mt 10,7) 
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TÁJÉKOZTATÓ PRESBITERI HATÁROZATRÓL 
 

 

A fenntartó  Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség Presbitériuma 2019. május 29-én hozott 
határozata szerint 2019. júliusától 

a Túróczy Zoltán Evangélikus Óvoda és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
IGAZGATÓTANÁCSÁNAK 
összetétele a következő: 

 

Hivatalból tagjai:  -     Kocsisné Sárossy Emőke – igazgató, 
- Martinovszky Istvánné – gazdasági vezető, 
- Zsarnainé Urbán Nóra – iskolalelkész. 

 

A tantestület küldöttjei: -  Kandaláné Nádasi Éva – tanító, 
      - Joó Zoltánné – tanár, 

      - Kovácsné Mráz Ágnes – óvodapedagógus. 
 

A Szülői Munkaközösség küldöttjei:   - Simon Edit és  
                                                                  - Györe Balázs. 
 

A fenntartó egyházközség küldöttjei: 
- Bálint Éva – presbiter, 
- dr. Kovács László Attila – igazgatólelkész, 
- Martinovszky István – presbiter. 

 

A Hajdú-Szabolcsi Egyházmegye küldöttje: 
- Veczán László – egyházmegyei felügyelő. 

 

Az Országos Presbitérium küldöttje: 
- Asztalos Richárd – debreceni lelkész. 

 

Az Igazgatótanács elnöke: Györe Balázs. 
 

A fenntartó egyházközség Presbitériumának határozata alapján az Igazgatótanács üléseinek ál-
landó meghívottjai:   -   Babicz Gyöngyi – az EKLG igazgatója és 

                           -   Pampuch Zoltán – a Luther Márton Kollégium igazgatója. 
 

Javítási munkálatok a gyülekezetben 
 

A Luther téri gyülekezeti ház teljes felújítása és bővítése, bár a reméltnél lassabban, de azért 
jó ütemben halad. A kivitelező szerződésmódosítást kért a határidőre vonatkozóan. A végső 
határidő: szeptember 30. A tető felújítása, a kőműves munkák, az elektromos és más vezeté-
kek teljes cseréje valamint a gépészeti munkák jelentős része már elkészült. Elkészültek és he-
lyükre kerültek az új nyílászárók is. Megtörtént az épület délkeleti alapjainak megerősítése in-
jektálással. Jelenleg a belső burkoló munkálatok folynak. 

Folyamatban van a rozsréti imaház átalakítása is, amelynek legfőbb célja, hogy az istentisz-
teleti helyiség a földszintre kerüljön. Így – ha Isten is úgy akarja – szeptember végére a rozsréti 
hívek régi álma fog teljesülni. 

Időközben szükségessé vált és már meg is történt a borbányai templom elektromos hálóza-
tának felújítása. 
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Nagy örömünkre Óvodánk bővítésére támogatást kaptunk a Magyarországi Evangélikus 
Egyháztól. A munkálatok elkezdődtek: így belátható időn belül mind a négy csoportnak lesz 
helye a Közép utcai (Béla u. és Szent István u. sarkán fekvő) új épületben. 

Nagy erőkkel zajlanak a felújítási munkálatok általános iskolánkban is: első sorban a föld-
szinti tantermek és folyosók fognak megújulni. (Az emeleti tantermek rekonstrukciója már 
megtörtént a tanév alatt.) 

Dr. Kovács László Attila 
igazgató lelkész 

 

Konfirmációi istentisztelet a Nagytemplomban 
 

Jézus követése döntésre hív, Jézus követése közösségre hív, Jézus követése  
bizonyságtételre hív 

 

Örömteli ünnepi Istentiszteletre gyűltünk össze a Nagytemplomban 2019. június 2-án. A 
konfirmandusok tettek fogadalmat, és járultak – immáron először – az Úr oltárához. Isten igé-
jét Sztankó Gyöngyi lelkésznő hirdette az ünnep kijelölt textusa, Máté evangéliuma 10. rész 
29-33 versei alapján. Az egyházközség nevében Szegedi Sándor másodfelügyelő köszöntötte a 
fiatalokat. A konfirmandusok nevében Dobó Patrícia szólt a gyülekezethez, Demcsákné Balczó 
Ildikó, 70 éve konfirmált gyülekezeti tagunk pedig személyes bizonyságtételével gazdagította 
az alkalmat. Bizonyságtételét a következő oldalon olvashatjuk. 

Drága gyülekezet! Ne feledkezzünk el imádságainkban a most konfirmáltakról, s ahogy éne-
keltük: „Indulj el, Jézusunk kis nyája, ne félj, veled megyünk sokan”. Így legyen. 
 

Veczánné Repka Jolán, egyházközségi felügyelő 
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Bizonyságtétel 
 

Kedves Testvérek, gyülekezeti tagok, konfirmandusok és jubilálók! 
 

A 90-ik zsoltárban, Mózes énekében ezt olvashatjuk: „úgy elmúlnak esztendeink, mint egy 
sóhajtás!” Francois Villon, középkori francia költő halálról szóló balladájának refrénje így hang-
zik: „Az évek szállnak, mint a percek, kiomlott véred harmatával, irgalmazz nékünk, Jézus her-
ceg.” 

 

Gyülekezeti tagoknak, konfirmandusoknak, jubilánsoknak egyaránt az élő Jézus irgalmára és 
a vele való életközösségre van szükségünk. Csodálatos dolog egy fiatal életet odaszánni Neki, 
épet, egészet adni. Az Úr viszont elfogadja a megfáradtat, a kopottat, töredezettet is. Tudom, 
hogy a jubilánsok, gyülekezeti tagok között is többen vagyunk olyanok, akik már régebben be-
hívtuk Jézust az életünkbe. Biztosan azt mondanák ők is, hogy azóta van igazi boldog életük, 
mióta életközösségre léptünk a feltámadt Úrral! 

 

Az igehirdetésben és az úrvacsorában Isten újra felkínálja a lehetőséget mindenkinek. Igazi 
bűnbánattal el lehet mondani: - Bocsáss meg, eddig nélküled éltem, de nem akarok nélküled 
meghalni, fogadj be gyermekeid közé! – Akkor átélheti azt a békességet, amire mindig vágyott, 
és bekerül egy nagy lelki családba, aminek feje a világteremtő, mindenható Úristen, aki Jézus-
ban Atyánkká lett. 

 

Kérdezheted, hogy mire tud még engem használni az Úr, hiszen mindenütt felesleges va-
gyok már. Joó Sándor, néhai Budapest-pasaréti lelkésznek van egy időseknek szóló szép verse, 
melynek utolsó sora így hangzik: „Míg szeretni és imádkozni tudsz, nem vagy felesleges.” A Jé-
zustól kapott mérhetetlen sok szeretet tovább lehet adni, erre szomjas, erre vevő minden em-
ber, mert ennek fénye, melege van. 

 

Olyan sok baj és nyomorúság van a világban, szükség van imádkozó lelkekre. Beállhatsz a 
sorukba! Füle Lajos református költő egyik énekének első versével szeretném befejezni bi-
zonyságtételemet: 

 
„Siessetek, hamar lejár, 

kegyelme már régóta vár, 
ma még lehet, ma még szabad, 

borulj le a kereszt alatt!” 
 
 

Gyertek testvéreim, boruljunk le, nem csak szép oltárképünk keresztje alá, hanem az értünk 
meghalt és feltámadt, élő Jézusunk lába elé! Szívből kívánom, hogy így legyen! 

 

Demcsákné Balczó Ildikó 
 

(Elhangzott a 2019. június 2-i konfirmációi istentiszteleten, a Nagytemplomban.) 
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Konfirmandusok névsora 

 
III. körzet, lelkész: Adámi László 
 

Babicz Adél, Benicsák Máté, Centeri István Lóránt, Lápossi Máté, Matejkó Marcell, Nagy 
Benedek. 
Felnőttek: Légrádi Ágnes, Palkó Bernadett. 
 

IV. körzet, lelkész: Sztankó Gyöngyi 
 

Bakai László Gábor, Barca Bálint, Barca Dániel, Barta Hanga, Bánszki Nikolett, Dobó Patrícia, 
Horányi Emese, Kovalecz Soma, Markovics Bence, Ohnsorge Balázs Csaba, Pásztor Hanna 
Tímea, Sugár Boglárka, Tamás Patrik Krisztián. 
Felnőttek: Szabó Gabriella, Zöldi Balázs, Kovács Gyula, Kovács Dániel. 
 

V. körzet, lelkész: Zsarnai Krisztián 
 

Bákány Zsombor, Baksi Noémi, Csabai Réka, Garai László, Horváth Róbert, Kulifai Károly, 
Laskay Márton, Majoros Vanda, Nagy Orsolya Gréta, Rusin Regina, Sebők Máté Csanád, Szabó 
Szabina Boglárka, Titkó Gergő, Tóth Evelin, Török Ábel, Turóci Emese, Varga Bence, Vaskó 
Fruzsina, Veres Noémi Jázmin. 
Felnőttek: Bagaméry Gábor, Linczer Tamara, Deák Dalma, Márkus Tamás, Dóránt Eleonóra. 

 
Felhívás énekkari szolgálatra 

 

Nagy szeretettel hívjuk és várjuk testvéreink jelentkezését a gyülekezeti énekkarba. Énekka-
runk vasárnaponként 17 és 19 óra között szokott próbálni. Jó dolog énekkel magasztalni Istent, 
és akinek a Teremtő szép hangot ajándékozott, Isten ellen vét, ha nem él az énekkari szolgálat 
lehetőségével. 

Zenei képzettség, kottaolvasási ismeret nem szükséges, és nem is feltétel. Jelentkezni alul-
írott lelkésznél, illetve karvezetőnél lehet. A nyári szünet utáni első énekkari próbát szeptem-
ber 1-jén 17 órai kezdettel tartjuk az Eötvös u. 2. szám alatti épületben. 

Dr. Kovács László Attila 
                                                                                                                                         igazgató lelkész 
 
 

Köszönjük mindazoknak az áldozatkészségét, akik 2019-ben is adományaikkal támogatják 
egyházközségünket, illetve intézményeinket és alapítványainkat. 

 
 

„Nyíregyházi Evangélikus Nagytemplomért” alapítvány, mely templomunk felújítását szolgálja. 
Adószám: 18801703 -1 -15 

„Segítség Háza a tirpák utódokért” alapítvány, mely gyülekezeti - és missziói programokat 
támogat. Adószám: 18151053-1-15 
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Ilus néni „hazatért” 

 
Hegymegi Ilona, Ilus néni ez év márciusában töltötte be a 98. 

életévét, és június 18-án – mint a bibliai Jób: az élettel betelve – 
hazatért Mennyei Atyjához. Békességben aludt el, mint aki min-
dent elrendezett és megkapott; ami pedig teljesítetlen kívánsága 
maradt, azt elengedte. 

Kérésére temetésén az evangéliumot Róm 9,16 alapján hirdette 
Bozorády András, az Emmaus Gyülekezet és Szeretetotthon lelké-
sze: 

„Ezért tehát nem azé, aki akarja, és nem is azé, aki fut, hanem a 
könyörülő Istené”. 

A lelki „ébredés” idején, élete derekán jutott el Ilus néni arra a 
felismerésre, hogy vallásos neveltetése során bőséges hitbeli isme-
retet szerzett ugyan, de hiányzik az Úrral való személyes, élő kap-
csolata. Hála érte, hogy az akkor már új életben járó kolléganők támogatásával, imádságával, 
de legfőbbképpen az Ige életadó erejével megújulhatott az ő élete is: Jézus Krisztus lett az 
alapja, s kegyelmet nyert bűnösként állhatott a könyörülő Isten színe elé. 

Hivatására is hatással volt ez a megújulás. Bátran, de nem hivalkodva vállalta bibliaolvasó, 
templomba járó keresztény mivoltát abban az időben is, amikor ez pedagógusoknak tilos volt. 

Falvakban, tanyákon tanított, és szívén viselte nem csak a kisiskolásokat, hanem családjuk 
és az ott élők sorsát is. 

Nyugdíjasként egy ideig Nyíregyházán élt édesanyjával. Ebben az időben gyakran lehetett 
látni, amint kerékpáron járta a várost egyik magányos, beteg embertől a másikig tekerve. 
Édesanyja halála után több mint három évtizeden át a nyíregyházi Emmaus Szeretetotthon la-
kója volt. Sokak számára itt is csak „tanítónéni” maradt, hiszen idővel több egykori tanítványa, 
ill. azok hozzátartozói, ismerősei is otthonlakókká lettek, és megtartották a szokott megszólí-
tást. 

De egyénisége, lénye is pedagógus maradt, aki utánament, odafigyelt, látogatta, szemmel 
tartotta, imádságban hűségesen hordozta a korábbi, aktív életében kialakult emberi kapcsola-
tokat is, legyenek azok rokonok, gyülekezeti tagok, egykori kollégák, szomszédok stb. Kitartóan 
hűséges maradt ebben a szolgálatban, küldetésében. 

Egyre többet látogatott a Szeretetotthon gondozó részlegében, ahol ágyhoz kötött betegek 
várták szolgálatait. Igyekezett megőrizni erejét, egészségét, hogy le ne essen a lábáról, nehogy 
őt magát kelljen kiszolgálni. 

Napközben soha nem feküdt le, csak a fotelben pihent; de azért néha már nehezére esett 
elindulni, amikor életrendjében a látogatási időszak következett. Aztán legyőzve „lustaságát” 
(ahogy ő minősítette magas kora miatti gyengeségét) mégis útnak indult, maga előtt tolva a 
biztonságot jelentő kerekesszéket, és frissen, vidáman lépett be a betegszobába. 1-2 óra múl-
va holtfáradtan, de boldogan tért vissza szobájába, egyre kedveltebb foteljébe, mert jó volt a 
sok örömöt jelentő szolgálat után kicsit pihenni is. 

Fontos volt számára a másik ember: elsősorban hűségesen számon tartotta, de adott eset-
ben szeretettel számon is kérte, sőt megfeddette, ha szükségét látta. Fordítva is működött ez: 
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nemcsak tanított és nevelt, hanem idősként is tanítható maradt, látva és belátva saját hibáit is. 
„Csendemben megdorgált az Úr”, - mondta olykor, amikor erre került sor az Úrral való kapcso-
latában. 

Lényeges jellemzője Ilus néni életének, saját szavaival: „én annyi szeretetet kapok!” Ennek 
titka: nem azt számolta, ami nincs, hanem azt, ami van. Nem koldulta, hanem a kapott szere-
tetet észrevette, elfogadta, örült neki, megőrizte szívében, és bizonyságot tett róla. S ami ma-
radandóvá tette: továbbadta. Tudta, hogy az igazi szeretet Istentől való, melynek tulajdonsá-
ga: szétosztva több lesz. Azon kevesek közé tartozott, aki „szeretve” tudta magát. 

 

Köszönjük Urunknak, hogy adta őt nekünk, és kérjük, újítson meg sok kesergő életet az igazi 
Szeretet meglátására, fogadni tudására és szétosztására. Dicsőség az Úrnak!   

Bálint Éva 
 

Testek helyett a lelkek gyógyítását választotta 

 
2019. július 6-án 

Horváth-Hegyi Ádám 
ott ért célhoz, ahonnan 
elindult. A Nyíregyházi 
Evangélikus Nagytemp-
lomban a köztisztelet-
nek és megbecsülésnek 
örvendő evangélikus 
család harmadik fia is 
letette lelkészi foga-
dalmát, így Olivér és 
Áron mellett immár 
Ádám is evangélikus 
lelkészként áll Isten és 
az egyház szolgálatá-
ban. 

 

Ádám döntése a lelkészi pálya mellett egy kitérővel indult, mert a Nyíregyházi Evangélikus 
Kossuth Lajos Gimnázium elvégzése után a Pécsi Orvostudományi Egyetemen kezdte meg ta-
nulmányait. A második évben azonban megerősödött benne az elhívás, és 2012-től az Evangé-
likus Hittudományi Egyetemen folytatta tanulmányait, aminek eredményeképpen az Úr áldá-
sától kísérve júliusban gyermekkora helyszínén, családja és barátai körében lelkésszé avatták. 

 

„Most pedig Istenre bízlak titeket és kegyelme igéjére, akinek van hatalma arra, hogy épít-
sen és örökséget adjon a szentek közösségében.” (ApCsel 20,32) hangzott Ádám választott igé-
je, amit dr. Fabiny Tamás elnök-püspök igehirdetésében szokatlannak talált, hiszen ez az 
efezusi hívektől való búcsúzáskor hangzik el Pál apostoltól. Mégis érthető a vágy, hogy a szen-
tek örökségének bizalmával tudja majd Ádám is Isten kegyelmére bízni magát és az általa veze-
tetteket. Hiszen a lelkész nem létezik a gyülekezet nélkül, Isten és az Ő híveinek viszonya a lel-
kész és a gyülekezet viszonyának példaképe, ami akkor lesz teljes, ha a lelkész önmagáról is 
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gondoskodik a hitben imádsággal, szeretettel a családi életben, és nem feledkezik meg a to-
vábbképzésekről, és a pihenésről, feltöltődésről sem. 

 

Az ünnepi liturgiában dr. Fabiny Tamás elnök-püspök mellett dr. László Virgil és Bozorády 
Zoltán szolgáltak. Minden lelkészavatás felemelő érzés, ám mikor a közös oltári szolgálatot há-
rom lelkész testvér végzi, az már különleges kegyelem. Horváth-Hegyi Olivér és Horváth-Hegyi 
Áron állt Ádám mellé a mindannyiunk szívének oly kedves oltár előtt. 

 

A köszöntők sorát Homoki Pál, a soltvadkerti gyülekezet lelkésze indította, aki mellett Ádám 
a hatodévfolyam gyakorlatát végezte, majd Bozorády Zoltán nyugalmazott esperes úr követke-
zett. Dr. László Virgil, dr. Kovács László Attila és Zsarnai Krisztián is köszöntötte a fiatal lelkészt. 
A köszöntők végén újra dr. Fabiny Tamás elnök-püspök szólalt fel, aki köszöntötte a kerület új 
lelkészét és szolgálati helyét a salgótarjáni gyülekezetben jelölte ki. 

 

A köszöntők végén újabb felemelő pillanatként Ádám, azaz mindhárom lelkész testvér édes-
apja, Horváth Csaba mondott hálaadó imádságot. 

 

Óriási öröm a gyülekezet számára ez a testvéri jelenlét és az a kedves ragaszkodás, amivel a 
Horváth-Hegyi lelkésztestvérek rendszeresen megajándékozzák a gyülekezetet ünnepek, isko-
lai alkalmak során. Példaadó életet élnek, amire az Úr áldását kívánjuk. Köszönettel és hálával 
tartozunk Horváth Csabának és Horváth Csabáné Editkének is, akik hitben és szeretetben im-
már három fiút segítettek az Úr szolgálatába állni.  

 
Kecskemétiné Szilvási Zsuzsanna 
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Jézus csapata Nyíregyházán állt össze 

 
2019. július 1-4. között Nyír-

egyházán rendezte meg NYÁRI 
EVANGÉLIKUS PEDAGÓGUS 
AKADÉMIÁJÁT a Magyarországi 
Evangélikus Egyház Nevelési és 
Oktatási osztálya és az Evangé-
likus Pedagógiai Intézet, közel 
300, evangélikus intézményben 
dolgozó pedagógus részvételé-
vel. 

Az eseményen, egyházi és 
szakmai alkalmak mellett, a 
vendégek megismerkedtek 
Nyíregyházával és környékével, a rendezvény házigazdáinak, a nyíregyházi nevelési oktatási in-
tézményeknek a szervezésében. 

A három napos rendezvény legfontosabb eseményei az Evangélikus Nagytemplomban zaj-
lottak. Az első nap dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza Megyei Jogú város polgármestere köszöntő-
jével indult, aki felidézte a város alapítását, és kiemelte, hogy Nyíregyházát nagyon sokáig tir-
pák felmenőjű polgármesterek irányították. A köszöntők után dr. Fabiny Tamás elnök-püspök 
úr áhítata következett, Máté 10,2-ből az apostolokról. A NYEPA mint egyfajta csapatépítés je-
lent meg az áhítatban, a lehető legmagasztosabb módon. Jézus a 12 apostollal úgy dolgozott, 
mint a pedagógus a gyermekekkel, hiszen különböző hátterű embereket vezetett közös mun-
kára, ami a mi dolgunk is. Azt is látjuk, hogy pl. a később Péter és Pál között mutatkozó külön-
bözőségek is csak erősítik a csapatot, mert ez olyan sokszínűség, ami jó lenne, ha az evangéli-
kus egyházban is így jelenne meg, és ezáltal mosolygó egyház lehetnénk. 

A NYEPA második napjá-
nak reggelén dr. Kovács Lász-
ló Attila, a nagytemplomi 
gyülekezet igazgató lelkészé-
nek áhítata nyújtott lelki táp-
lálékot, és eljött végre a tes-
ti-szellemei feltöltődés ideje 
is a résztvevők számára. A 
pedagógusok tematikus ki-
rándulásokkal töltötték a na-
pot. 

A kora esti programok az 
Evangélikus Nagytemplom-
ban folytatódtak, ahol az ün-
neplés kapta a fő szerepet. 
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A pedagógus gyülekezetet Szemerei János, a nyugati egyházkerület püspöke köszöntötte, 
majd a vendéglátó intézmények sokszínű és felemelő diákműsora következett, amelyen a 4-6 
éves, gyönyörű tarka-barka nyári ruhás kicsinyek dicsőítő énekeitől, Hamvas Béla versen át, 
színdarabokig, kórusénekekig sok minden színpadra került. 

Ezt követte az év pedagógusainak kitüntetése. Az év óvodapedagógusa ebben az évben a 
soltvadkerti Fejesné Szarka Rita lett. Az „év tanítója” címet a szarvasi Lestyan Györgyné kapta, 
míg az „év tanára” díjat az idén két pedagógus az aszódi Homoki Gábor és a Deák téri Bércziné 
Máyer Viktória kapta meg. Az Arany Lélek díjat a kiskőrösi Döme Géza vihette haza. Az ünnep-
ség végén köszöntötték a jubiláló intézményeket, köztük a 10 éves nyíregyházi Túróczy Zoltán 
Evangélikus Óvodát. 

A NYEPA harmadik napján a délelőtti szakmai előadások után szakrális feltöltődés követke-
zett. Szemerei János, a nyugati egyházkerület oktatásért felelős püspöke úrvacsorás istentisz-
telettel búcsúzott a résztvevőktől. Igehirdetésében az egységre, az összetartozásra utalt, amit 
az úrvacsora közösségében megélhetünk. Egy kedves személyes élményen keresztül mutatta 
be, hogy a családi összetartozáshoz hasonló mély kapcsolatot élhetünk át Krisztusban az úrva-
csora által, hiszen az Ő testét és vérét magunkhoz véve a krisztusi kapocs rokonná tesz idegen-
ként is minket, és a bűnbocsánat mélysége igazi testvéri szeretetet ébreszt az egy közösséghez 
tartozók között, ami nem egy kötöttség, hanem egy szabad, rokoni élményen alapuló szere-
tetközösség. 

 

Kecskemétiné Szilvási Zsuzsanna 
(az Evangélikus Életben megjelent cikk alapján) 

 

Finnországi látogatás 
 

Sötétség nélküli hajnalok 
 

Ezernyi fantasztikus élménnyel tértek haza nemrégiben a nyíregyházi fiatalok az ezer tó or-
szágából. 

Az 1970-es években kezdődött a Nyíregyházi Evangélikus Gyülekezet és a finnországi 
Kajaani evangélikus gyülekezete közötti kapcsolat, a tagokat azóta is mély, szeretetteljes ba-
rátság fűzi össze. Minden évben találkoznak, egyik esztendőben a finnek jönnek, a másikban 
pedig egy magyar csoport látogat hozzájuk. Így volt ez idén is: június végén indult el a Nyíregy-
házi Evangélikus Egyházközség gyülekezeti ifjúsági tagjaiból álló csoport az ezer tó országába. 

Helsinkiből Kajaaniba egy kisgéppel repültek tovább, s közben az ablakból gyönyörű, sosem 
szűnő naplementét láttak, és rengeteg tavat. Amikor megérkeztek, a késői idő ellenére egé-
szen világos volt még – ez volt Finnországban az egyik olyan élmény, ami mindenki számára 
maradandóvá vált. A megérkezéskor már várták őket a vendéglátóik, majd közösen tovább-
utaztak Joutenlampiba, a gyülekezet konfirmandus-táborába. 

A szervezés oroszlánrészét Marko Miettinen igazgató lelkész és Heimo Haverinen gyüleke-
zeti munkatárs, illetve dr. Kovács László Attila igazgató lelkész, valamint Zsarnai Krisztián espe-
res vállalták magukra – Krisztián volt a nyíregyházi delegáció vezetője. Lapunknak azt mondta, 
élményekben gazdag tizenegy napot töltöttek Finnországban. 

Barátságos fogadtatásban volt részük, a táborban pedig sok olyan dolgot tanultak, amit itt-
hon is tudnak majd alkalmazni. A fiatalok aktívan közreműködtek a változatos programokban, 
többek között zenei szolgálatban is részt vettek. Betekintettek a skandináv mindennapokba és 
látták, milyen fegyelmezetten állnak a fiatalok a feladatokhoz. 
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Különleges élményként élték meg, hogy amíg Kajaaniban voltak, lényegében egyszer sem 
volt éjszaka. Lehet, hogy a nap lement a horizont alá – ezt a magas fenyők miatt nem tudták 
megállapítani –, de világos volt egész este és hajnalban is. Olyan volt, mint amilyen itthon dél-
után és estefelé: világítás nélkül lehetett közlekedni. 

Tetszett nekik a rengeteg fából épült ház és a sok – legnagyobbrészt evangélikus – templom, 
ami nem véletlen, hiszen az ország lakosságának kilencven százaléka evangélikus. Nem hagy-
ták ki a szaunázást sem, amely után a közeli tóban mártóztak meg. 

Aligha lehetne felsorolni mindent, amit láttak, de amire mindannyian emlékezni fognak, az a 

Kajaani vár romja, amelyen egy híd vezet át, vagy az a hatalmas komp, amit Helsinki kikötőjé-
ben láttak, és amit éppen kamionokkal, személyautókkal töltöttek fel. 

Hazafelé a finn főváros látnivalóit – a gyönyörű evangélikus katedrálist, a parlamentet, az 
ortodox templomot, az evangélikus sziklatemplomot, valamint a Suomenlinna szigetén lévő 
régi erődítményt – villamosról és hajóról is látták. A közös élmények jó alkalmat kínáltak a 
kapcsolatok erősítésére, és mindennek természetesen lesz folytatása: jövőre a mostani ven-
dégek lesznek a házigazdák Nyíregyházán. 

Nádasi Zoltán Sándor 
(a Kelet-Magyarországban megjelent cikk alapján) 

 

Nyári gyermek- és ifjúsági táborok 
 

Júniusi gyermekórás napközis tábor 
 

Gyülekezetünk gyerekórás napközis táborát június 24. 
és 28. között a Luther Márton Kollégiumban rendeztük 
meg 11 gyermek, valamint összesen 5 felnőtt részvételé-
vel, a gyülekezeti házban folyó építési munkálatok miatt. 

 

A témánk a Vasárnapi Iskolai Szövetség által készített 
„A teljes kép” volt. A tábori anyag a teremtés és bűneset 
történetével kezdődően adott teljes képet a Teremtő 
azon tervéről, hogyan készítette el az emberiség számára 
a Megváltó eljövetelével a bűnök rendezésének és az üdvösségnek a lehetőségét. 
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Délutáni programként voltunk a Zsinagógában, a Tűzoltóságon, a Megyei Kórház helikopter 
leszállópályáján, valamint templomunk tornyába látogattunk el a gyerekekkel. 

Hódi Eszter 
 

Ifjúsági tábor Olcsván 
 

Isten iránti hálával írok az idei olcsvai táborunkról, ami immár 35. éve került megrendezés-
re. Ezúton is szeretném megköszönni az ifjúság nevében a sok-sok fáradozását Sztankó Gyön-
gyi lelkésznőnek, Bálintné Kis Beátának, Hódi Lászlónénak és mindenkinek, aki a tábor sikerén 
bármilyen formában munkálkodott. 

A tábor témája a hegyek üzenete volt: „Szemeimet a hegyekre emelem...” (Zsolt 121,1). Az 
áhítatok során olyan bibliai történeteken haladtunk végig, ahol hegyekkel, és a hegyeken az 
Úrral találkozunk. A nyitó áhítatot Iványi Tamás, az áhítatokat pedig Gyöngyi néni és jómagam 
tartottuk. Az egyik nap Bálint Márton és családja is ellátogatott hozzánk, és nagyszerű foglal-
kozást tartott nekünk. Nagyon sokat énekeltünk. Igyekeztem minél több új éneket megtanítani 
gitárral kísérve, amin keresztül ugyancsak Isten szólhatott hozzánk. 

Sokat sportoltunk, kirándultunk, elutaztunk Kölcsére is, ahol Tóth Attila lelkész úr fogadott 
minket, és együtt kenuztunk a Túron. Voltunk strandon, körbejártuk Olcsva kis utcáit és köz-
ben jókat beszélgettünk, nevettünk. 

Jó hangulatú, élményekben gazdag és hitben építő jellegű alkalmaink voltak a hét során. 
Éreztük, hogy Isten köztünk volt, és bízunk abban, hogy mindannyiunk szívében tovább mun-
kálkodik. Így várjuk a következő nyarat és az olcsvai tábort! Szeretettel várunk minden fiatalt a 
következő táborunkra is! 

Jávori Fülöp 
II. éves teológus hallgató 

 
 

Napközis tábor Mandabokorban 
 

Immáron 10. éve szervezzük Mandabokorban a napközis tábort. A kezdetben 12-15 gyer-
mekkel induló tábor mára a „határokat feszegeti”, hiszen a 124 (3-12 éves korú) gyermek a kö-
zel fél hektáros területet belakta. Több mint 30 segítő - sokan a nyári szabadságukat erre a 
hétre vették ki - fáradozott azon már hetek óta, hogy minden a legnagyobb rendben, gördülé-
kenyen teljen a gyermekek számára. 

Minden reggel játékos tornával kezdtünk, majd reggeliztünk, aztán egy kis szabadjáték után 
készültünk az igei tanításhoz sok-sok énekkel. Meglepődve láttam, hogy a gyermekek mennyi-
re szeretnek énekelni, az imaház zengett a gyermekek örömteli éneklésétől. 

A hét során egy-egy Jézussal kapcsolatos történetről tanultunk a gyermekekkel. „Találkozás 
Jézussal” volt a nagy téma, és naponta egy-egy ember találkozását vettük sorra: hétfőn Péter 
elhívását, kedden Máté elhívását, szerdán Pál apostol találkozását Jézussal, csütörtökön a 
Magdalai Mária találkozását Jézussal, végül a pénteki történet: Jézus Zákeus házában. 

A négy csoport rotációban vett részt a különböző délelőtti programokon. A kék és a sárga 
csoport igei témával kapcsolatos kézműves foglalkozáson, a zöld csoport sportvetélkedőn vett 
részt, a piros csoport pedig szabad játékkal töltötte ezt a 3/4 órát, és minden nap így forogtak 
a csoportok. Ebéd után csendes pihenőt tartottunk, hiszen az 57 óvodás korú gyermek még 
igényelte az alvást (ők a tetőtéri szálláson aludtak), a nagyobbak többnyire sátrakban pihen-
tek. 
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A csendes pihenő 
után minden nap 
látványos program-
mal készültünk. 

Hétfőn a KÖZÚT 
munkagépeit és egy 
hatalmas kombájnt 
és traktort „próbál-
hattak” ki a gyer-
mekek, ülhettek a 
vezetőfülkébe. Ezt 
mindnyájan nagyon 
élvezték. Kedden 
„Buborék-show” 
bemutatót láthattak 
egy házaspár előadásában, majd beleállhattak - mindenki külön-külön - egy hatalmas bubo-
rékba. Szerdán a Tűzoltóság egy óriási „habparty”-t rendezett, ahol a gyermekek egy hatalmas 
labdával játszva élvezhették a habfürdőzés igazi különlegességét. Csütörtökön „állati móka” 
program keretében különleges állatokat mutattunk be a gyermekeknek. 

Pénteken, a záró alkalmon meghívtuk a gyermekek családtagjait, szüleit, nagyszüleit, hogy 
bemutathassuk számukra mindazt, amit a héten együtt tanulhattunk. Napról-napra a délutáni 
uzsonna után véget ért a tábor, s a gyermekek nagyon fáradtan, de sok-sok gazdag élménnyel 
térhettek haza, mesélhettek szüleiknek a táborban szerzett örömeikről. A tábor költségeit a 
szülők (12 500 Ft/fő), a gyülekezet, és a gyülekezet alapítványa közösen állta. 

Reméljük, feledhetetlen lelki és fizikai élményt nyújthatunk a gyermekeknek, hiszen a cé-
lunk, hogy ezeket a drága gyermekeket oda szerethessük Jézushoz, ilyen programokon keresz-
tül is. 2020-ban is reményeink szerint várhatjuk a gyermekeket, melynek időpontját már tud-
juk, 2020. július 20-24. között lesz megtartva. 

Zsarnai Krisztián 
táborvezető 

 
 

Németországi ifjúsági tábor 
 

Július 28. és augusztus 11. között 7 fiatallal, továbbá 3 felnőtt vezetővel (Adámi Márta, Hódi 
Eszter, Mátyás Viktória) ismét eljutottunk a németországi Hüttstattmühle-be, ahol ismét meg-
rendezték az EC-Teencamp idei nyári ifjúsági táborát. Nyíregyházi fiatalok idén 10. alkalommal 
vehettek részt ebben a táborban! 

Sok igei programból, sportolási és kézműves lehetőségből válogathattunk. Kirándultunk 
Drezdába, éjszakai fürdőztünk, karácsonyi és kórházi különleges tematikájú napok mellett 
énekekkel, továbbá életünkkel igyekeztünk az Urat dicsőíteni. 

Mi is sokat alakultunk ahhoz képest, ahogy elindultunk itthonról. Gyarapodtunk önismeret-
ben, épült a közösségünk, be kellett illeszkednünk a helyi fiatalok közé, a legfontosabb válto-
zás mégis az volt, ami bennünk ment végbe Isten Igéjének és a Szentlélek munkájának ered-
ményeként. 

Hódi Eszter 
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                                       Vetés és aratás ÖRÖMe 

 

Mindegy, hogy újságot lapozgatsz, vagy az interneten olvasod a híreket, a címek tele vannak 
katasztrófákról szóló híradásokkal: „Árvíz söpört…”; „Tűzvész pusztított…”; „Lángol a sarkvi-
dék…” Ám ne feledjük Isten ígéretét, amelyet az özönvíz után tett: „Nem átkozom meg többé 
a földet az ember miatt, bár gonosz az ember szívének szándéka ifjúságától fogva, és nem ir-
tok ki többé minden élőt, ahogyan most cselekedtem. Amíg csak föld lesz, nem szűnik meg a 
vetés és az aratás...” (1 Móz 8,21b-22) 

Megdöbbentő Isten kegyelme, amely minket hálaadásra kell, 
hogy indítson! A kenyérért, az ivóvízért, a ruháért… és még lehetne 
sorolni, hogy mennyi mindenért adhatunk hálát Istennek! Megrázó 
az a tény, hogy a világon megtermelt élelemből mindenkinek jut-
hatna bőségesen, mert Isten kegyelmesen gondoskodik arról, hogy 
a vetésből aratás lehessen! Már az Ószövetségben is volt több jólé-
ti programja a szegények megsegítésére. Az egyik ilyen parancsa 
szerint az aratóknak a mezőn kellett hagyniuk a gabona egy részét, 
hogy a szegények felszedegethessék az elhullott termést. A szegé-
nyeknek nem kellett koldulniuk, hanem megdolgozhattak azért, 
amit kaptak. Ezt a tevékenységet úgy nevezték, hogy „böngészés”. 
Mégis voltak és vannak, akik nélkülöznek! Ez már az ember go-
noszságának a következménye! Ha te már Isten gyermeke vagy, 
akkor gondod kell, hogy legyen a szűkölködőkre, nem lehetsz elfoglalva a magad kényelmével. 
Pál apostol intése ma is aktuális: „Ne tévelyegjetek: Istent nem lehet megcsúfolni. Hiszen amit 
vet az ember, azt fogja aratni is: mert aki a maga testének vet, az a testből arat majd pusztu-
lást; aki pedig a Léleknek vet, a Lélekből fog aratni örök életet. A jó cselekvésében pedig ne fá-
radjunk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk. Ezért tehát, amíg 
időnk van, tegyünk jót mindenkivel, leginkább pedig azokkal, akik testvéreink a hitben.” (Gal 
6,7) 

Sőt, Jézus azt mondta, hogy több az élet a kenyérnél! Amikor Jákób kútjához visszatértek a 
tanítványok (Jn 4,27kk), akkor Jézus visszautasította a neki felkínált élelmet, és azt mondja, 
hogy van mit ennie. Az Úr Jézus eledele az volt, hogy teljesítette az Atya akaratát, és bevégez-
te azt a küldetést, amelyet az Atyától kapott! Ő engedelmes volt mindhalálig, mégpedig a ke-
reszthalálig. Jézus azért jött, hogy ÉLETünk legyen, sőt bővölködjünk! Ő a földbe hullott „égi 
mag”, aki halála és feltámadása által sokszoros termést hozott. Jézus azt is kijelentette, hogy 
aki neki szolgál, annak Őt kell követnie; és ahol az Úr Jézus van, ott lesz az Ő szolgája is; és azt 
az Atya is megbecsüli! Arra hívta el a benne hívőket, hogy tegyenek tanítvánnyá minden né-
pet, hirdetve nekik az ÖRÖMhírt. Ha Isten gyermeke vagy, emeld fel a szemed, és lásd meg, 
hogy a mezők már „fehérek az aratásra”! Indulj hát, és töltsd be az Úr által kijelölt feladatod! 
Mindegy, hogy vetned kell-e, vagy aratnod, csak a helyeden legyél, mert egyszer együtt ÖRÜL 
majd a vető és az arató Isten dicsőségében örökön örökké! 

Hajagos-Tóth Katalin 
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ANYAKÖNYVI HÍREK 
 

Keresztelések: „Bizony az ÚR ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom.” 
Karakó Noel, Ambrusz Alíz, Tóth Kristóf, Nagy Csaba, Suták-Nagy Zara, Iski-Szikora 
Nimród, Berki Barnabás, Jarkó Milán Ferenc, Mocsár Kálmán Attila, Szikszai Lili, 
Benkőházi Viktória, Pelsőczi Levente, Tóth Döme. 
Felnőtt: Légrádi Ágnes. 
 

Házasságkötések: „… Amit tehát az Isten egybekötött, ember el ne válassza.” 
Maleczki Sándor és Karasz Anikó Judit, Szűcs Gábor és Márton Éva, Brezina Péter és 
Palkó Bernadett, Lódi Tibor és Magera Nikoletta, Huszár Tibor és Moravecz Dóra, 
Katona Zoltán és Deák Dalma, Tóth Balázs és Török Zsuzsanna, Veczán Zoltán és 
Harkai Fanni Hajnalka /Pesterzsébet/. 

 

Halálozások: „Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg…” 
 Csengeri Andrásné Ménesi Julianna (78), Benke András (62), Péter Pálné Adami 
Ilona Erzsébet (85), Simkó Józsefné Varga Erzsébet (93), Barzó László Pál (46), 
Borbély András (82), Adami Pál (78), Karakó Barnabásné Éva Márta (62), Majoros 
Józsefné Gyebrószki Erzsébet (91), Csaba István (78), Csernyik József (73), Bálint 
János (82), Kovács Andrásné Garai Zsuzsanna (87), Kazár Mihály (49), Nagy András 
(94), Dráviczki Sándorné Koller Gizella (86), Vadilku Mihály (56),  Tóth Kristóf (1), 
Gabulya András (83), Benkei István (73), Huszti Sándor (55), Gerliczky Józsefné Belfi 
Julianna (88), Sarkady József Sándorné Hrivnyák Éva Erzsébet (63). 
 

 Összeállította: Horváth Csabáné 
 

Augusztus havi előzetes 
 

 Augusztus 18-án, vasárnap, 18.00 órakor Orgonazenés áhítat lesz a Nagytemplomban. 
Közreműködik Kiss Zsolt pannonhalmi orgonaművész. Műsoron Bach, Rheinberger és Alain 
művek szerepelnek. 
 Augusztus 27-én, kedden, 16.30 órakor a Nagytemplomban orgona-furulya hangverseny 

lesz a Vidor fesztivál keretében Kiss Zoltán orgonaművész és Kiss Benedek Máté furulyavirtuóz 
közreműködésével. 

 

Szeptember havi előzetes 
 

 Szeptember 1-jén, vasárnap, 16 órakor a Nagytemplomban tartja tanévnyitó istentiszte-
letét a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium. 
 Szeptember 2-án, hétfőn, reggel 8 órakor a Nagytemplomban tartja tanévnyitó istentisz-

teletét a Túróczy Zoltán Evangélikus Óvoda és Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Is-
kola. 
 Szeptember 7-én, szombaton, Családi nap lesz Mandabokorban. 
 Szeptember 15-én, vasárnap, 15 órakor egyházmegyei ifjúsági istentisztelet lesz 

Mandabokorban, Endreffy Géza budaörsi lelkész szolgálatával. 
 Szeptember 15-én, vasárnap, 18 órakor zenés áhítatot tartunk a Nagytemplomban. 
 Szeptember 20 és 22 között Házaspári és Családos hétvége lesz Bodrogkeresztúron. 
 Szeptember 21-én EKE (Evangélikusok Közössége az Evangéliumért) csendesnap lesz 

Budapesten, az Angyalföldi Evangélikus Templomban. 
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 Szeptember 27-én, pénteken, 16 órakor ünnepi istentiszteletet tartunk a Nagytemp-
lomban óvodánk 10 éves jubileuma alkalmából. Óvodásaink szolgálata után igét hirdet dr. 
Fabiny Tamás püspök. 
 Szeptember 28-án, szombaton, 10 órakor hálaadó istentiszteletet tartunk a rozsréti 

imaházban, annak 25 éves jubileuma és újonnan kialakított istentiszteleti helyisége felszente-
lése alkalmából. Igét hirdet: dr. Fabiny Tamás püspök. Ezután Mandabokorban egyházmegyei 
presbiteri csendesnapot tartunk. 
 Szeptember 30. és október 2. között 18 órai kezdettel a Kálvin téri Református Temp-

lomban Aliansz evangélizáció lesz, amelyen Mike Sámuel (szept.30 - okt.1.) és Pintér Béla (okt. 
2.) szolgál. 

 

Október havi előzetes 
 

 Október 6-án Házasság vasárnapja lesz Mandabokorban. 
 Október 13-án Gyülekezeti asztalközösséget tartunk Mandabokorban. 
 Október 19-én tartjuk gyülekezeti napunkat.  
 Október 20-án délelőtt hálaadó istentisztelet lesz a Nagytemplom felszentelésének 233. 

évfordulója alkalmából. 17 órakor ünnepi  istentisztelet keretében újraszenteljük a Luther té-
ren felújított gyülekezeti házunkat. Ez alkalommal igét fog hirdetni dr. Fabiny Tamás püspök. 
 Október 27-én 10:30 órai kezdettel evangélikus-református közös reformációi istentisz-

teletet tartunk a Nagykállói Református Templomban. 
 Október 28. és 30. (hétfő-kedd-szerda) között reformációi igehirdetési sorozat lesz a Lu-

ther téri gyülekezeti házban, esténként 18 órától. 
 Október 31-én 18 órától reformációi fáklyás felvonulás és ünnepi istentisztelet lesz. A 

helyszín – a Nagytemplomban tervezett felújítási munkálatok miatt – még függőben van. 
 

 
Ha hozzátartozója, ismerőse vagy barátja kórházba kerül, kórházlelkészünk, Melich Mihály 
elérhető a 06-20/824-2306 telefonszámon, vagy a misi.melich@gmail.com email címen. 

 
 

 
A Nyíregyházi Evangélikus Lelkészi Hivatal 

címe: Luther tér 14.  
Hivatalos órák (átmenetileg Eötvös u. 2.): 

munkanapokon 9-17 óráig. 
Tel: +36-20/368-9935 

Gyülekezetünk bankszámla száma: 
 CIB 11100702-19861274-36000001 

 

Figyelmébe ajánljuk gyülekezetünk 
honlapját: nyiregyhaza.lutheran.hu 

Köszönjük a Hírmondóra szánt adományokat! 
A Hírmondó legközelebbi számának tervezett megjelenési időpontja: 2019. október 27. 

Lapzárta: 2019. október 21. 
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