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Engedelmesség?! Többnyire ösztönös ellenérzést vált ki bennünk 
ez a szó, mert már a puszta említését is szabadságunk korlátozásá-
nak véljük. Kényszernek érzi gyermek és felnőtt egyaránt, ha enge-
delmeskedni kell a szülőnek vagy a tanárnak, munkahelyi felettesnek 
vagy hatóságnak, előírásoknak vagy erkölcsi szabályoknak. Amikor 
Pál apostol az Isten nélkül gondolkodó és cselekvő - akár „vallásos”, 
akár „vallástalan” - embert jellemzi (magát is beleértve), ilyeneket ír 
le: „esztelenek, engedetlenek, tévelygők voltunk, különféle kívánsá-
gok és élvezetek rabjai, gonoszságban és irigységben élők, egymástól 
gyűlöltek és egymást gyűlölők” (Tit 3,3). Miközben minden kötöttségtől mentes önállóságot igé-
nyel magának az ember, rabjává válik saját önzésének, romlottságának, a minden „hagyományos 
értéket” fölrúgó korszellemnek, és végül a vélt „szabadság” igézetében engedelmeskedik - a Sá-
tánnak! Emiatt aztán igazi öröme sincs, csak kábulatot vagy mámort tud szerezni magának… 

Pedig Isten szabadságot kínál nekünk: ezért hív megtérésre! Ezért adta egyszülött Fiát, hogy 
Megváltónk, Szabadítónk legyen. Jézus Krisztus azt ígéri: „Ha tehát a Fiú megszabadít titeket, va-
lóban szabadok lesztek” (Jn 8,36). És Isten ezért küldte el Szentlelkét is mindazoknak, akik szívük-
ben Krisztus hívásának engednek, hogy megismerjék, megtapasztalják és megvallják: „ahol az Úr 
Lelke, ott a szabadság” (2Kor 3,17b). A Krisztus iránti hitből fakadó engedelmességben, Isten Lel-
ke ösztönzéseinek, feddésének és vezetésének engedve lesz szabadságunk és örömünk! Mert az 
ÚR „nem hatalommal és erőszakkal” (vö. Zak 4,6) kényszerít engedelmességre, hanem az Ő Lel-
kével, szeretetével akar megajándékozni. Ha neki engedünk, akkor tartásunk lesz minden emberi 
csábítással, nyomásgyakorlással és fenyegetéssel szemben is, mint egykor Péternek és a többi 
apostolnak (vö. ApCsel 5)! Sőt, abban az ígéretben is megfogódzhatunk: „Engedelmeskedjetek 
azért az Istennek, de álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek” (Jak 4,7)! 

Közben tudni fogjuk, hogy sok emberi előírás és korlát azért létezik, hogy védjen és segítsen 
minket és másokat: ezeknek a szabályoknak is alárendeljük magunkat, az Úrért (vö. 1Pt 2,13)! Ha 
viszont Isten parancsaitól, világos igéjétől akarnak eltéríteni minket (akár még vallási vezetők is, 
mint az apostolok esetében), az egyedüli üdvözítő Jézus Krisztusról szóló bizonyságtételt akarják 
megtiltani nekünk, akkor szavunkkal és életünkkel, a Szentlélektől kapott bátorsággal és öröm-
mel vallhatjuk meg szabadon: „Istennek kell inkább engedelmeskednünk, mint az embereknek”! 

Adámi László 
  

 

„Istennek kell inkább engedelmeskednünk, mint az  
  embereknek.”    (ApCsel 5,29) 

SZABADSÁG, ÖRÖM, ENGEDELMESSÉG 
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A nyári szünet előtti utolsó ülésén a presbitérium főleg a Túróczy Zoltán Evangélikus Óvoda 
és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 2016. évi zárszámadásával és 2017. évi 
költségvetésével foglalkozott. Az iskolaigazgató és a számvevőszék beszámolója alapján a presbi-
térium mindkettőt elfogadta. Szintén jóváhagyta a Pedagógiai program módosítását valamint a 
kötelező és választható tanórákat. Utolsó iskolai napirendi pontként támogatását adta a „Digitá-
lis környezet a köznevelésben” című pályázat elkészítéséhez és benyújtásához. 

A Kistemplom gondnoki posztjára pályázott Oláh Róbert, a Roma Szakkollégium projekt 
menedzsere (Molnár Erzsébet evangélikus lelkész közvetlen munkatársa), aki egyben kérte, hogy 
megbízása időtartama alatt lakhasson a Kistemplom épületében elhelyezkedő lakószobában és 
konyhában. A presbitérium a kérést jóváhagyta.  

Az egyebekben Veczán László kérte, hogy a gyülekezet jövő évi költségvetésébe tervezze 
be annak a két millió forint reálértékének megfelelőjét, amit az V. körzet az országos egyháztól 
2001. évben kapott, és ezzel járuljon hozzá egy kisbusz vásárlásához, valamint hogy erre a célra 
nyisson a gyülekezet egy elkülönített alszámlát. Dr. Kovács L. Attila igazgató lelkész elmondta, 
hogy a számlanyitás már folyamatban van. 

Zsarnai Krisztián megköszönve a sok értük mondott imát, bejelentette, hogy a pesterzsé-
beti meghívást nem fogadták el, Isten úgy vezette őket, hogy maradjanak Nyíregyházán. További 
szolgálatukhoz Isten áldását kérjük. 

A felügyelő előterjesztette, hogy az áprilisban elmaradt, „A reformáció öröksége Erdély-
ben” című előadássorozat – tanulmányút – vetélkedő programot szeptemberben javasolja meg-
tartani.  

Bálint Zoltán egyházközségi felügyelő 

 
 

 
 
Mintegy nyolc hónapos felkészülés után gyüleke-
zetünk 44 gyermek és 5 felnőtt konfirmandusa 
május 27-én, szombaton adott számot a Bibliáról, 
Luther Márton Kis Kátéjáról és egyházunkról szer-
zett tudásáról, majd másnap, vasárnap élhették át 
először a bűnbocsánatot, Urunk testének és véré-
nek vételében. 
 
Egyházközségünk felügyelőjének ünnepi, köszöntő szavai a konfirmandusokhoz: 

Kedves Konfirmandusok! 
Miért is vagyunk mi most mindannyian együtt itt, az evangélikus Nagytemplomban? Ti mi-

ért jöttetek el? És miért jártatok konfirmációi oktatásra, miért tanultátok meg az előírt anyagot? 
Azért, mert az evangélikus egyház tagjai szeretnétek lenni? Úgy gondolom, ez így igaz. De miért 
akartok az evangélikus egyház tagjai lenni? Azért mert ez az egyház azt az Istent szolgálja, azt az 
Istent hirdeti, akiről János apostol a Jelenések könyvében így ír: „Imádjátok azt, aki teremtette a 
mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait!” Ugyanerről az Istenről Jób könyvében a kö-

BESZÁMOLÓ A PRESBITÉRIUM 2017. MÁJUS 17- ÉN TARTOTT ÜLÉSÉRŐL 

KONFIRMÁCIÓ 2017. 
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vetkezőt olvassuk: „Isten egymaga feszítette ki az eget, lépdel a tenger hullámhegyein. Ó alkotta 
a Nagy Medvét és a Kaszáscsillagot, a Fiastyúkot és a Dél csillagait.”  

Tudom, a csillagképek megismerése nem része a konfirmációi oktatás tananyagának. De 
azért talán ismeritek a Nagy Medvét, más néven a Göncöl szekeret, a Kaszáscsillagot és a Fias-
tyúkot. Ha mégsem, az idei nyári táborban, amikor elcsendesül a nap zaja és este egy pokrócra 
kifeküdve felnéztek az égre, kérjétek meg a táborvezetőt, hogy mutassa meg nektek ezeket a 
csillagképeket. Fantasztikus élményben lesz részetek. Csodálatos belegondolni, hogy ezek a csil-
lagok sok-sok fényévre vannak tőlünk, tehát amit ma este látunk, az a fény sok évvel ezelőtt in-
dult el a csillagtól. Pedig a fény nagyon gyorsan terjed; másodpercenként hétszer kerüli meg a 
Földet. Képzeljétek el azt a roppant távolságot, ami köztünk és a csillagok között van! Milyen pa-
rányiak vagyunk mi emberek az univerzumhoz képest! És ennek az univerzumnak a teremtője és 
ura, Megváltónk, Jézus Krisztus Atyja, ma szeretettel fordul hozzátok egyen-egyenként, és fel-
ajánlja nektek, felajánlja neked, hogy gyermekévé fogad. Isten, aki egymaga feszítette ki az eget, 
aki alkotta a világmindenséget és benne minket, engem és téged, ma személyesen fordul oda 
hozzád Dávid, Kitti, Szabolcs, Fanni, Miklós, Virág, Mátyás és Enikő és mindenki, aki ma itt van, 
felkínálja neked, hogy egész életedben járj az Ő útján, járjatok együtt életetek minden helyzeté-
ben. Fogadd hát el őrző szeretetét és gondoskodását minden döntésedben!   

Akarsz-e jobb útitársat az életed útján, mint azt a Mindenható Istent, aki teremtette a 
mennyet és a földet? 

Kívánom, hogy Isten áldja meg a mai konfirmációi ünnepeteket és azután életetek minden 
napját. 

 

A jubiláló konfirmandusok közül Cziotka Lászlóné szólt az ünnepi gyülekezethez 
. 

 
A konfirmált fiatalok névsora: 
Felkészítő lelkész: Adámi László 
Bereczki Dóra Edit, Bíró Eszter, Gutyán Réka, Juhász László, Kovács Karina, Kozák Kitti, Kozma 
Petra, Lippai Kamilla, Nagy Ákos Barnabás, Parádi Lenke, Szitás Miklós, Sztrehószki Jázmin Anna-
mária, Tekse Mátyás. 
Felnőtt: Szabados Anetta. 
 

Felkészítő lelkész: Sztankó Gyöngyi   
Barta Keve, Bálint Dániel, Gabulya Dávid, Markovics Vivien, Molnár Kitti, Nagy Emese, Nagy Lász-
ló, Nagy Levente Zoltán, Ohnsorge Enikő, Spisák Fanni, Székely Gábor Pál, Tóth Szimonetta, Vasas 
Vanda, Varga Szabolcs. 
 

Felkészítő lelkész: Zsarnai Krisztián  
Antal Zsófia, Bába Fanni, Czapp Benedek, Csordás Ákos, Csordás Tibor, Franczel Dorina, Garai Ro-
land, ifj. Király Tibor, Hibján Máté, Kornyitás Petra Sára, Laskay Mátyás, Marosvölgyi Jázmin, Ma-
rosvölgyi Virág, Nagy-Partizer Károly, Schmilig Eszter, Szalma Viktória Virág, Veréb Máté. 
Felnőttek: Csaba István, Garai Georgina, Jenei László, id. Király Tibor. 
 

 Szeretettel várjuk a 12. életévüket betöltött gyerekeket az október elején kezdődő 
konfirmációi oktatásra. Jelentkezni a lelkészeknél lehet. 
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A lelkészek mellett az egyházközség tisztségviselői és tagjai önkéntes szolgálatukkal segítik 

a gyülekezetépítést, hogy Krisztus egyháza közöttünk szervezett formában, jó rendben éljen és 
jelenjen meg ebben a világban. Az egyházközségnek azonban több állandó, többnyire részmun-
kaidős foglalkoztatottja is van adminisztratív és egyéb teendők folyamatos ellátására. Most őket 
mutatjuk be röviden: 

Veres Jánosné (Magyar Zsuzsanna) 2002-től gazdasági vezetője az egyházközségnek. Ő fe-
lel a pénzügyek szabályos kezeléséért, a jó gazdálkodásért, ingó és ingatlan javaink nyilvántartá-
sáért, karbantartásáért. Evangélikus tirpák család sarja. Mint ilyen, mindig is közel állt az evangé-
likus egyházhoz. Így vall magáról: „Az ember élete döntések sorozatából áll, ezek közül az, amiért 
egész életemben hálás leszek Istennek az, amikor 1984-ben egy igehirdetés hatására Jézus Krisz-
tus mellett döntöttem. Ezáltal teljesen megváltozott az életem.” 
Két gyermek édesanyja és két unoka nagymamája. 
Vargabokorban él és gazdálkodik, és tartja össze a nagy családot, ezen kívül ott az Immánuel 
imaház gondnoki teendőit is végzi, amely imaház felépítésében annak idején férjével együtt 
oroszlánrészt vállalt. Jelenleg a III. körzet felügyelői tisztségét is betölti. 

Horváth Csabáné (Kis Edit) az egyházközség pénztárosa és ügyintézője. Ő fogadja a Lelké-
szi Hivatal 1. számú irodájában a keresztelést, esketést, temetést bejelentőket, felveszi a szüksé-
ges adatokat, majd megszervezi a szolgálatot végző lelkésszel való találkozást. Az iratterjesztést, 
a hirdető táblák rendezését, valamint az oltár virággal való feldíszítését és az anyakönyvek veze-
tését is nagy odaadással végzi. Anyai, apai ágon Nyíregyházára betelepült evangélikus, keresz-
tyén, templomba járó családból származik. „Életem legjobb döntése az volt, mikor fiatalon, 22 
éves koromban addigi életem és a jövőm Isten kezébe tettem le, egy ének hatására:  ’Ami vagyok 
és mind, ami az enyém, tartsd a kezedben igazi helyén.’  Életem házának alapja és tartó pillérei 
kerültek ekkor a legjobb helyre. Így kaphattam az Úrtól hűséges, hívő társat, hat Istenben bízó 
gyermeket (hárman közülük a lelkipásztori hivatást választották maguknak), szép otthont, mun-
kahelyet, 15 gyönyörű unokát és még sok- sok mindent. A hivatalban 1999. január 15-e óta dol-
gozom. Isten ajándéka számomra ez a munkahely, hiszen nagyszüleim, szüleim élete és az én 

BEMUTATJUK A LELKÉSZI HIVATAL DOLGOZÓIT 
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egész életem is ehhez a gyülekezethez és a Nagytemplomhoz kötődik. Itthon vagyok. Minden nap 
örömmel és hálával jövök dolgozni.” 

Kapin Andrásné (Mika Anna) 2005-től hivatalsegédként végzi egyházi szolgálatát. Minde-
nes: takarít, adminisztratív ügyeket intéz, s ha a szükség úgy kívánja, a hivatal bármelyik dolgozó-
ját helyettesíti. Kölcsei evangélikus családból származik. Férjével 2 gyermeket nevelt fel és 2 
unokájának örvend. 

Belyus Beáta az egyházközség levéltárosa 2006-tól. Gazdálkodó, evangélikus családba szü-
letett. 21 évesen lett hívő keresztyénné. A Nyíregyházi Főiskolán történelem és hittan tanári sza-
kon, a Károli Gáspár Református Egyetem Főiskolai karán pedig diakónus szakon szerzett okleve-
let. Elsősorban az egyházközség gazdag és értékes levéltárát, könyvtárát, illetve irattárát gondoz-
za, rendezi, de sok más adminisztratív feladat végzése is rá hárul. Hivatali kötelezettségei mellett 
részt vállal az iskolai hitoktatásból, valamint a gyülekezet gyermek-bibliakörének egyik vezetője, 
szervezője. 

Jónás József 2014-től végzi az egyházfi teendőit a Nagytemplomban. Ő gondoskodik a 
templom és környéke, illetve a gyülekezeti ház környékének takarításáról, végzi a karbantartási 
munkákat, nyitja a templomot és előkészíti az istentiszteleti alkalmakra és más rendezvényekre. 
Ezermester. Ha kell, lakatos, ha kell, asztalos, ha kell, szakács. „Nyugdíjas éveimben azért vállal-
koztam a templom körüli szolgálatra, mert szeretek dolgozni, nem tudok tétlenül ülni”- mondja. 
Gyermekkorában a borbányai evangélikus templomba járt. Házasságát a Nagytemplomban kö-
tötte. Két gyermek édesapja, akik közül – sajnos – a nagyobbikat már eltemette, a kisebbik pedig 
Németországban él. Egy unokával és egy dédunokával áldotta meg Isten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Meghívó erdélyi gyülekezeti tanulmányútra 
 

Várjuk egyházközségünk tagjainak és oktatási intézményeink dolgozóinak jelentkezését ar-
ra a színes, érdekes erdélyi tanulmányútra, melyet a reformáció 500. évfordulója alkalmából 
szervezünk. 

Az utazást 50 fős autóbusszal tervezzük, várhatóan 20-25 000.–Ft/fő költséggel. A projek-
tet a Reformáció Emlékbizottság 500 000.-Ft-al támogatja. 

Indulás: 2017. szeptember 15-én, kora reggel, érkezés: szeptember 18-án, késő este. 
Tervezett útvonal (ami módosulhat): Szatmárnémeti – Nagybánya – Dés – Torockó – Tor-

da-Kolozsvár (a Protestáns Teológiai Intézet meglátogatása, ahol előadást hallgatunk meg az 
erdélyi reformáció történetéről) – Nagyenyed - Gyulafehérvár – Nagyszeben - Marosvásár-
hely – Szászrégen – Körösfő -Bánffyhunyad - Nagyvárad. 
 
Tudnivalók: 

1. A jelentkezők elutazás előtt négy előadást hallgatnak meg, amely előkészíti az Erdélyben 
bemutatandó látnivalókat. 

2. A résztvevők hazaérkezést követően, négy fős csoportokban vetélkedő formájában idéz-
hetik fel emlékeiket az ott hallottakról és látottakról. 

3. Jelentkezni a Lelkészi Hivatalban lehet 5000 Ft előleg befizetésével 2017. augusztus 1-ig. 
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Túrmezei Erzsébet: Hit által (részlet) 
Egy himnuszt hallok elnémíthatatlan 
századokon át új meg új alakban. 
Az énekes nemegyszer névtelen. 
Nem is ő énekel: a kegyelem! 
S az egész földről láthatatlan karban 
száll ég felé a csodálatos dallam 
és a fül fenséges harmóniát hall. 
Figyelj! "Hit által! Hit által! Hit által!" 
 
Azok sorában, akik énekelnek, 
van kemény férfi, félénk, gyenge gyermek, 
roskadt öreg, remegő szívű asszony... 
De nincs perc, hogy e himnusz elhallgasson. 
Mert szájról - szájra, szívről - szívre kel. 
Némíts el egyet, ezer énekel. 
Új meg új hang, de ugyanaz a dallam. 

Néha leborulok, hogy tisztán halljam, 
tele frissességgel, zengő csodákkal. 
Hallod? "Hit által! Hit által! Hit által!" 
 

Érzem, rajtam a Karmester szeme. 
Énekelni, kezdeni kellene, 
hogy munkám, harcom, életem, halálom, 
minden szavam, minden szívdobbanásom 
ezt az egyet zengje szüntelen! 
Láthatatlan kar énekel velem: 
testvéreim hangja körülölel. 
Nem, a himnusz ma sem némulhat el, 
legyen a dallam bármilyen nehéz. 
Szemünk a Krisztus kezére néz, 
és minden olyan egyszerűvé válik. 
Ő segít énekelni mindhalálig. 
Szolgálattal, élettel és halállal 
ma is: "Hit által! Hit által! Hit által!" 

 
 

Vannak személyek, akik részévé válnak életünk valamely szakaszának. A Veczán családdal em-
lékezetem szerint először 1979-ben, az édesapa elhunyta kapcsán találkoztam. Fiaival - Lacival és Zo-
lival - krisztusi, testvéri szeretetkapcsolat kötött bennünket egymáshoz. 

Zolival az ifjúsági munka révén egészen közeli, munkatársi kapcsolatba kerültem. Főiskolás-
ként is rendszeresen részt vett a szombati ifi órákon, több éven keresztül ő volt a csapat zenei felelő-
se. Nem csak ének, és gitár tudása tette erre alkalmassá, hanem az a képesség, mely némely jól ze-
nélő, hivatásos zenészből is hiányzik: Zoli tudta vezetni az éneklést, kiváló ritmusérzékkel, és kellő 
határozottsággal is rendelkezett ehhez. Felszabadultság, vidámság jellemezte. Az ifjúsági kirándulá-
sokon, melyek rendszerint gyülekezetek meglátogatásával értek véget, s mely alkalmakat evangéli-
kus és református gyülekezetekben tartottunk, fiataljaink szolgáltak énekkel, zenével és bizonyságté-
telekkel. Zoli rendszeresen vállalt bizonyságtételt, és tartott áhítatot is. Természetességgel mondta 
el hitbeli meggyőződését és személyes hit-tapasztalatait. Amikor kinőtt az ifjúsági csapatból, már 
nem volt olyan közvetlen az együttmunkálkodásunk. Több lelkészes gyülekezetben természetes, 
hogy a lelkészek keresik szolgálatukhoz azokat a személyeket, akik egy-egy feladathoz minden tekin-
tetben megfelelnek. Így történt, hogy Zoli szinte egész életében valamilyen egyházi, gyülekezeti 
funkciót töltött be. 

Személyiségéből fakadt, hogy bármilyen feladata, tisztsége volt, és bárkihez kötötte szorosabb 
munkakapcsolat, minden találkozásunk testvéri, Krisztusba vetett hitünkön alapuló, és szeretetteljes 
volt. Egy felszabadult mosoly, egy kézfogás, emlékeztetett az együttmunkálkodásra mindkettőnket. 
Feleségemmel együtt figyelemmel kísértük életútját, annak derűs és borús időszakait egyaránt. Már 
több mint 10 éve tartó nyugdíjas éveink legfontosabb szolgálata közös imádságaink azokért, akikhez 
régebbi kapcsolat köt, és akiknek életéről híreket kapunk. Így Zoli életének utolsó, küzdelmes szaka-
szát is Urunk elé vittük imádságainkban, hazaköltözésének hírétől kezdve pedig imádkozunk őt sze-
rető családjáért. Isten iránti hálával emlékezem rá. 

Bozorády Zoltán ny. lelkész 
  

Emlékezés Veczán Zoltánra 
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 Ha csak annyi történt volna a múlt hétvégén, hogy a családommal elmegyünk a Borsod 
megyei Simára, már ez is óriási örömmel töltött volna el. Utoljára kb. 15 éve jártam ott, és ha jól 
emlékszem, az volt az az alkalom, amikor a simai templomban bizonyságot tettem. Ebben a bi-
zonyságtételben elhangzott egy mondat, ami most péntek este a férjemmel és két gyermekünk-
kel a templom előtt elsétálva eszembe jutott. Elmondtam akkor - még egyedülállóként- a jelenlé-
vőknek, hogy volt idő, amikor 10 gyerekes családanya szerettem volna lenni, de most már tu-
dom, hogy nem az a lényeg, hogy az én álmaim valósuljanak meg, hanem az, hogy Isten velem 
kapcsolatos álmait, vagyis terveit engedjem megvalósulni. Akkor még nem is sejtettem, hogy 
mennyei Atyám megengedi majd, hogy az álmom ilyen nagy részben váljon valóra! 
 Ha csak annyi történt volna, hogy a gyerekeinkkel megismertetjük Sima esti hangjait: a bé-
kakuruttyolást, tücsökciripelést, bagolyhuhogást, kakukkolást, a holló károgását és a fakopáncs 
kopácsolását, már akkor is mosolygott volna a lelkem. 
 Ha csak annyi történt volna, hogy minden aggodalmat, kényelmességet félretéve néhány 
más kisgyerekes családdal együtt nekivágunk egy közös kalandnak a hegyekben, és megússzuk 
mindezt betegség és baleset nélkül, már akkor is hálával telt volna meg a szívem. 
 De mindezeknél sokkal több történt, mert lehetőségünk volt az elcsendesedésre; az igére 

figyelésre; a férfi és a női szerepek átgondolására a Biblia alapján; női-, illetve férfikörben való 
beszélgetésre; egy, a férfiakat különösen bátorító film megnézésére, istentiszteleten való részvé-
telre és az úrvacsorával való élésre is. Ujjongott a szívem, hogy ott lehettem férjemmel és gyere-
keinkkel ezen a hétvégén. Köszönet ezért minden szervezőnek. A lelki táplálékért, az őszinte val-
lomásokért Bozorády Zoli bácsinak, és a gyerekeinkkel való odaadó, türelmes, lelkes foglalkozá-
sért a fiataloknak! Adja meg nekik az Úr, hogy egyszer ők is megtapasztalhassák milyen felüdítő 
és egyben megnyugtató egy szülőnek, ha úgy tud Isten üzenetére figyelni, hogy közben van, aki 
szeretettel és gondoskodással veszi körül a gyermekét. 

„Felhangzik még a vidám örvendezés hangja, a vőlegény és a menyasszony hangja és azo-
ké, akik így énekelnek: Adjatok hálát a Seregek Urának, mert jó az Úr, mert örökké tart szerete-
te!” (Jer 33,11a) 

Szabó-Papdi Eszter 

Májusi családos hétvége Simán 
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A reformáció 500. évfordulója alkalmából szervezett kórustalálkozón nagy múltú és lelkes gyü-
lekezeti énekkarunk is részt vett május 13-án, a szarvasi Ótemplomban fellépő kórusok sorában. 
Rajtunk kívül a békéscsabai, bonyhádi, Budapest-kelenföldi, csákvári, kecskeméti, maglódi, mis-
kolci, orosházi, oroszlányi, pécsi és répcelaki kórusok szerepeltek. Szombaton, kora reggel nagy 
izgalommal és várakozással vágtunk neki az útnak. Izgalommal a saját szereplésünk, várakozással 
az összkari darabok előadása miatt.  

A nap programja feszített tempójú volt. Délelőtt és még ebéd után is a közös, és egyéni kórus-
próbák zajlottak. A délutáni, jubileumi műsorfolyam keretében valamennyi kórus bemutatkozott, 
közben igehirdetésre, köszöntésekre is sor került. Gáncs Péter elnök-püspökünk prédikációjában 
Pál és Szilász csodálatos, börtönből való szabadulásáról is szólt, amely azután történt, hogy éjfél-
tájban imádkoztak, és énekkel magasztalták az Istent, a foglyok pedig hallgatták őket. A csoda itt 
Szarvason is megtörtént… A több száz torokból zengő közös éneklés igazi lélekemelő örömöt és 
szabadulást hozott. Jó volt hallgatni a nap folyamán elhangzó műsorokat a felkészült, szívből 
éneklő kórusoktól. Késő este volt már, amikor a püspöki áldás után a nap zárásaként az összkar 
tolmácsolásában felcsendült Kecskés Balázs „Tarts meg Urunk szent igédben” című kórusmű „ős-
bemutatója”, dr. Bence Gábor vezényletével. Mindenkinek jólesett az ünnepi vacsora, amivel a 
szervezők megvendégeltek bennünket a közeli étteremben és a templom előtti sátorban.  

Vasárnap reggel - búcsúként - az Ótemplom harangjátéka az „Isten nékem erőm, bizodalmam” 
kezdetű énekünket játszotta. Mind a 12 kórus a környékbeli településeken szolgált a délelőtti is-
tentiszteleteken, CANTATE vasárnapján. Mi az egy éve, kívül-belül gyönyörűen felújított 
mezőberényi evangélikus templomban énekelhettünk. A fiatal lelkésznő, Lázárné Skorka Katalin 
és az egész gyülekezet nagy szeretettel fogadott minket. Az istentisztelet után bőséges, finom 
ebéddel látták vendégül kórusunkat a parókián. Búcsúzóul megnézhettük a városka másik evan-
gélikus templomát, ahol „orgonistáink” Kovács László Attila és Kiss Zoltán megszólaltatták az or-
gonát. Hazafelé valamennyiünk szíve csordultig volt örömmel és Isten iránti hálával, hogy része-
sei lehettünk a kórustalálkozónak. 

Sallainé Judit kórustag 
 

A nyíregyházi gyülekezet énekkara Szarvason 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ORSZÁGOS KÓRUSTALÁLKOZÓ - 2017. SZARVAS 
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Pünkösdkor a Szentlélek eljövetelét ünnepeljük, na de hogyan ünnepelhetjük egy olyan valaki-
nek az érkezését, akit igazából nem is ismerünk? Ki is az a Szentlélek? 

A Szentlélek az Atyának (Isten) és a Fiúnak (Jézus) a Lelke, az Ő eljövetelét ünnepeljük pün-
kösdkor. 

Jézus, 40 nappal feltámadása után végleg elbúcsúzott tanítványaitól, és mennybe ment. Meg-
ígérte azonban nekik, hogy így sem hagyja őket magukra, elküldi nekik Szentlelkét. 

Pünkösd napján, amikor a tanítványok mind 
együtt voltak egy házban, hirtelen hatalmas szél-
zúgást hallottak. Lángnyelvek jelentek meg előt-
tük, és leszálltak mindegyikükre. Sokan voltak 
pünkösd ünnepén Jeruzsálemben, idegenek is, és 
mindenki csodálkozott, hogy a tanítványokat a 
maguk nyelvén hallják beszélni Isten dolgairól.  

Mindenki megértette őket, bármilyen anya-
nyelvű is volt. Az emberek megteltek Szentlélek-
kel, és több mint 3000 ember keresztelkedett 
meg ezen a napon. Ekkor alakult az első gyüleke-
zet, így ezen a napon ünnepeljük az egyház szüle-

tésnapját is. Ezért is szoktunk ilyenkor ünnepelni. 
Már csak egy nagyon fontos kérdésre kellene választ kapnunk: akkor most három vagy egy Is-

tenről kell beszélnünk? 
Határozottan ki kell jelentenünk, hogy Isten egy, de három személyben munkálkodik, mint 

Atya, Fiú, és Szentlélek. Mind a három ugyanolyan fontos, hiszen az Atya a Teremtő, aki megte-
remtette és fenntartja ezt a csodálatos világot. A Fiú, Jézus, aki halálával és feltámadásával elhoz-
ta nekünk bűneink bocsánatát. A Szentlélek pedig hitet ébreszt a szívünkben, hív bennünket eb-
be a közösségbe. Hív bennünket a gyülekezetbe, hogy együtt ünnepeljük az egyház születésnap-
ját. 

A meghívás él mindenki számára! Gyere, ünnepelj velünk! 
Kárnyáczki Eszter iskolalelkész 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na de ki az a Szentlélek, és kinek is van szülinapja? 
 

 

ISMÉT NYÁR, ISMÉT OlCSVA! 
Gyere, táborozz velünk 2017. július 09-14. vasárnaptól péntekig,  
ha 12-18 éves fiatal vagy és szeretsz vidáman játszani, énekelni, kirándulni és 
 komolyan beszélgetni Isten igéjéről! 
Ha többet szeretnél tudni, keresd Sztankó Gyöngyi evangélikus lelkészt 06 20 824 54 29  vagy  
Bálintné Kis Beáta ifjúsági vezetőt 06 20 824 51 44 

 

Június 5. (pünkösd hétfő) Országos Keresztyén Ifjúsági Találkozó Biatorbágyon 
 

Július 9-14. Ifjúsági tábor Simán (12-25 év) 
Július 17-21. Napközis tábor Mandabokorban (3-12 év) 
Szeptember 9. Családi nap Mandabokorban 
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KÖNYVISMERTETŐ 
 
 

A fenti címmel tanulmánykötet jelent meg a tirpákság múltjáról, jelenéről, jövőjéről a re-
formáció 500 éves évfordulója alkalmából. 

A kötetben közreadott írások Nagytemplomunk 1786. október 22-ei felszentelésének emlé-
kére tartott gyülekezeti csendesnapok előadásain hangzottak el az utóbbi öt évben. 

Az előadók, a tanulmányok szerzői között a Jósa András Múzeum, a Megyei Levéltár vezetői 
és munkatársai kutatásaikkal a hajdani városalapító tirpák ősök mai leszármazottai számára 
lehetővé tették megismerni elődeik idetelepedésének történetét, szokásait, korabeli doku-
mentumok alapján is. 

Rendkívül izgalmas olvasmány ez a könyv, és nem csak a „tirpák gyökerekkel” rendelkezők 
számára. Az írásokból megtudhatjuk, hogyan vált az egykor elnéptelenedett falu kiváltságos 
mezővárossá, majd megyeszékhellyé, köszönhetően az idetelepített dolgos, szorgalmas Békés 
megyei és felvidéki tótajkú evangélikus családoknak. 

Érdeklődésre tarthat számot iskoláink megalakulásának története, vagy a szlovák-magyar 
lakosságcsere részletes elemzése is. 

Az igen értékes és érdekes kiadványt a Nyíregyházi Evangélikus Nagytemplomért Alapítvány 
jelentette meg a Nemzeti Civil Alap támogatásával. 

Megvásárolható a Nagytemplomban a sekrestyében, a körzetekben és a Lelkészi Hivatal-
ban 600 forintos áron. 

 
 

 
A Túróczy Zoltán általános iskola ebben az évben is részt vett az egyházunk által szervezett 

hittan versenyen, két korosztályban. Mind a két csapat - a megyei első helyezés után - bejutott az 
országos döntőbe. Az eredmények a következők lettek: 
3.-4. osztályos korcsoportban országos III. helyezést ért el a "Hűséges ebek" csapata, melynek tagjai: 
Dobránszky Dalma 4.A, Györe Sára Zsuzsanna 4.A, Soltész Márta 3.B, Szanyi Veronika 3.A. 
5.-6. osztályos korcsoportban országos III. helyezést ért el az "Istennel az erő" csapata, melynek tag-
jai: Kornyitás Petra Sára 6.B, Rácz Boglárka 6.A, Markovics Vivien 6.A, Király Tibor 6.B. Felkészítő ta-
nárok: Kárnyáczki Eszter iskolalelkész és Keveháziné Antal Enikő hittan-történelemszakos tanár.  

Április 8-án iskolánk 3. és 4. osztályos tanulóival részt vettünk a Soltvadkerti Kossuth Lajos 
Evangélikus és Alapfokú Művészeti Iskola által meghirdetett koráléneklési versenyen. A 9 és 12 fős 
csapatainkat 12 fős zenekar is kísérte, melynek tagjai iskolánk 4. osztályos tanulói és Kovács Pál Kris-
tóf nyolcadikos tanuló - felkészítőjük Cserbán Tünde. A kötelező énekeket Kovács László Attila igaz-
gató lelkész kísérte orgonán. A hallgatóságot és a szervező iskola igazgatóját is megnyerte a szaba-
don választott énekek hangszerekkel kísért előadása, melynek eredménye egy különdíj lett a 4.-es 
csapat számára. Az utazás és a részvétel feledhetetlen élmény volt, melyre szülők is szép számban 
elkísértek bennünket. 

A Kossuth gimnázium három diákja a Fizika mindenkinek elnevezésű országos versenyen máso-
dik helyet szerzett. A Csicsák Roland, Fazekas Gergely, Szűcs Bernadett tanulókból álló csapat 
tagjai emelt szinten tanulják a fizikát. 
Tóth Diána felkészítő tanár munkáját különdíjjal jutalmazta a zsűri. Szeretettel gratulálunk. 

A REFORMÁCIÓ ÖRÖKSÉGE A TIRPÁKOK KÖRÉBEN 
 

 

HÍREK ISKOLÁINK ÉLETÉBŐL 
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Keresztelések: 
Balla Bálint, Bartal Milán, Benkőházi Dávid, Torma Zalán, Ruzsinszki Áron, Steványik 
Kende, Magera Marcell Csaba, Lippa Boglárka, Lippa Zsombor, Lippa Tibor, Kazár 
Zora, Nyerges Marcell, Gyetvai Zente Kolos, Gyetvai Zalán Nimród, Péter Dániel, 
Franczel Barbara, Bálint Alexa, Bartha Nóra, Bartha Mira, Hajling Blanka Dóra, Szaba-
dos Anetta, Lippai Kamilla, Császári Zsófia, Juhász Dorina, Aranyos Eliza, Augusztinyi 
András, Ohnsorge Enikő, Vaskó Dóra. 
Felnőtt: Garai Georgina, Szabados Anetta 

 
Házasságkötések: Molnár Zoltán és Turcsán Éva Ágnes, Vaskó Gábor és Kurbely Orso-
lya, Balázs István és Kulcsár Edina, Simon Krisztián és Sajben Eszter, Szilágyi Tibor Alex 
és Mihucz Lívia. 
 
Temetések: Simkó Jánosné Czinkóczki Julianna (84), Uj Béla (81), Roskó Mihályné 
Kurucz Ilona (96), Greksza Zoltán (46), Adámi Zsuzsanna (27), Juhász Sándor József 
(68), Dr. Karasz György (79), Fenyvesi Jánosné Czesznák Erzsébet (94), Duszka József 
(75), id.Centeri István (75), Buskó Lászlóné Pápai Ilona (85), Ferkó Józsefné Nyüsti 
Zsuzsanna (87), Tomasovszki István (95), Garai Mihály (72), Kovács Józsefné Pusztay 
Margit (89), Szilágyi Istvánné Franczel Ilona (70), Kása Miklós (73), Marcsek Pálné (73). 

 
JÚNIUSI ELŐZETES 

Június 17-én, szombaton 15 órakor a Nagytemplomban budapesti és debreceni egyházzenészek 
fogják bemutatni Huszár Gál Szentháromság-ünnepi úrvacsorás liturgiáját. Erre a kü-
lönleges alkalomra szeretettel várunk minden érdeklődőt. 

Június 18-án, vasárnap 18 órakor orgonazenés áhítatot tartunk a Nagytemplomban, melyen J. S. 
Bach "Orgonamiséjét" hallhatják az érdeklődők. Ez a mű a Szentháromság Egy Istent 
magasztaló Esz-dúr Prelúdium és fúga között Luther katekizációs énekeinek 
korálfeldolgozásait tartalmazza. Előadja: Dr. Kovács László Attila. 

 
JÚLIUSI ELŐZETES 

Július 2-5-éig vasárnaptól-csütörtökig missziói konferencia Piliscsabán. A konferencián előadás 
és tájékoztatás hangzik el a kenyai árvák között zajló misszióról. Jelentkezni Szeverényi 
Jánosnál (tel: 06 1 400 3057) június 15-éig lehet. 

Július 9-14-éig, vasárnaptól-péntekig, ifjúsági tábor a Borsod-megyei Simán. Jelentkezés Zsarnai 
Krisztián lelkésznél. 

Július 10-15-éig, hétfőtől-szombatig a piliscsabai Béthel Missziói Otthonban EKE családos 
csendeshét lesz. Jelentkezni Adámi László lelkésznél lehet. 

Július 17-21-éig, hétfőtől-péntekig, napközis tábor Mandabokorban 3-12 évesek részére. Jelent-
kezés Zsarnai Krisztián lelkésznél. 

Július 31-augusztus 4-éig, hétfőtől-péntekig napközis tábor Rozsréten, ahová általános iskolás 
gyermekeket várunk szeretettel. Jelentkezés: a rozsréti imaházban a vasárnap 9 órakor 
kezdődő istentisztelet után, vagy a Lelkészi Hivatalban. 

ANYAKÖNYVI HÍREK 
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AUGUSZTUSI ELŐZETES 
Augusztus 14-19-éig, hétfőtől-szombatig Piliscsabán a Béthel Missziói Otthonban EKE hitmélyítő 

hét lesz, Bozorády Zoltán és Ittzés István ny. lelkészek szolgálatával. Jelentkezés: 
csaki.eszter@gmail.com e-mail címen. 

 
SZEPTEMBERI ELŐZETES 

Szeptember 9-én, szombaton családi nap Mandabokorban, a Segítség Háza a tirpák utódokért 
Alapítvány támogatásával. 

Szeptember 23-24-én, szombat-vasárnap városunkban megrendezésre kerül az un. Tirpák Fesz-
tivál. Gyülekezetünk –fentiekben említett– alapítványa is részt vesz ezen a rendezvé-
nyen. Várjuk azon önkéntesek jelentkezését, akik a városlakók, 
érdeklődők számára (egy kijelölt pavilonban) ismertetik evan-
gélikus őseink küzdelmes életútját kiadványok segítségével. 
Programjaikat a N.E.A is támogatja 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Köszönjük a Hírmondóra szánt adományokat! 
A gyülekezeti újság önkéntes munkával készül, de a nyomdai költség így is jelentősen 

megterheli az egyházközség költségvetését, ezért 
 a kiadvány megjelenésének támogatására adományt köszönettel fogad az egyházközség. 

 
A Nyíregyházi Evangélikus Lelkészi 

Hivatal címe: Luther tér 14.  
Tel: 508-770 Fax: 508-777 

Hivatalos órák: munkanapokon 9-17 óráig. 

Gyülekezetünk bankszámla száma: 
CIB 11100702-19861274-36000001 
Figyelmébe ajánljuk gyülekezetünk 

honlapját: http://nyiregyhaza.lutheran.hu 
 

A Hírmondó legközelebbi számának tervezett megjelenési időpontja: 2017. szeptember 15. 
Lapzárta: 2017. augusztus 31. 

 
Szerkesztőbizottság: 

Bálintné Kis Beáta, Márk Borbála, Pelles Ferencné 
Felelős szerkesztők: Dr. Kovács László Attila, Dr. Bálint Zoltán 

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

Megjelenik kéthavonként. 
Készült: A Grafit Nyomdában 1000 pld.-ban. 

Szeretettel hívjuk fel testvéreink figyelmét, hogy megújult gyülekezetünk honlapja. A frissí-
tett tartalommal megjelenő, sokszínű, számos információt tartalmazó honlap a korábbinál 

könnyebben érhető el akár a nyiregyháza.lutheran.hu címen, akár egyszerűen beírva a 
„nyiregyhazi evangelikus egyhazközseg” szavakat. A Hírmondó menüpontban gyülekezeti új-

ságunk legfrissebb és korábbi számai is elérhetők. 
Köszönet Sallai Gábornak és feleségének, Juditnak a kitartó munkáért. 

 

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

