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Hogy mit hagyunk majd az utókorra, igen nehéz kérdés. Mi az a szó, vagy az a tett, ami azután is 

megmarad, ha már mi nem vagyunk? Szinte lehetetlen megmondani. Persze mindenki szeretne va-
lami értékeset hagyni a másikra. Gyermekeknek és unokáknak, barátoknak és munkatársaknak. Hi-
szen ha értéket hagyunk magunk után, akkor mi magunk is értékesek voltunk baráti vagy családi 
kapcsolatainkban, munkahelyünkön. 

Mindenki azon fáradozik az életében - több-kevesebb sikerrel -, hogy valami jót tegyen, hogy ér-
téket tudjon adni a másiknak, a szerettének. 

Hogy mit örökölünk, azt már kevésbé tudjuk befolyásolni. Örökölni lehet szemszínt és testalka-
tot, betegségre való hajlamot, és temperamentumot. De örökölni lehet családi viszályokat, ellenté-
teket, haragot is. Ugyanakkor segítőtársakat és örök barátokat is. Örökölni lehet testi és lelki va-
gyont, de ugyanúgy adósságot is. 

Sokan úgy tartják, hogy semmi nélkül, magányosan születünk ebbe a világba. Isten igéje mégis 
azt mondja, hogy Krisztuséi vagyunk, és ezáltal örökösök. 

Nem magányosak, hanem Krisztuséi. Nem szolgák, hanem örökösök. Nem bérmunkások, akik 
senkinek sem fontosak, hanem Isten gyermekei. Ahogyan a konfirmációkor is valljuk: „Hálát adok 
Istennek, az én Teremtőmnek, hogy engem a keresztség által gyermekévé fogadott.” 

A gyermek tartozik valakihez. A gyermek jogokkal bír és örökséggel. Isten gyermeke, Istentől ka-
pott jogokkal és örökségekkel bír. Ilyen Istentől kapott jog a bűnbánat és a bűnbocsánat. A kegye-
lem, amellyel mindig élhetünk.  

Istentől kapott örökségünk pedig mindazok a szellemi kincsek, kegyelmi ajándékok, talentumok, 
amelyet Isten tartogat nekünk országának felfedezése útján. 

Ezt az örökséget pedig kár lenne eltékozolni. Ha elzárva, csak magunknak tartogatva őrizgetjük, 
hamar kifogyunk belőle. De ha átadjuk, ha megosztjuk, sokkal többet kapunk vissza. Nem pénzt, 
nem vagyont, hanem sokkal értékesebb dolgokat: egy jó szót, gondoskodást, szeretetet. 

Ez alatt az egy év alatt, amíg Nyíregyházán szolgáltunk, az evangélikus iskoláktól és a gyülekeze-
tektől sok-sok szeretetet és gondoskodást kaptunk. Ezúton is szeretnénk megköszönni mindent, Is-
ten áldását kívánva az iskolák és a gyülekezetek életére. 

„A kegyelmes Isten áldjon meg téged tetőtől talpig. A menny Királyának irgalma palástkánt takar-
ja be testedet! Adja meg Isten neked mindazt, amire testednek és lelkednek szüksége van, s ami 
szépséget, mélységet és békességet hoz életedbe. Adja meg Isten, hogy hálás szívvel megoszthasd 
másokkal kincseidet. Áldjon meg téged, hogy láthasd jóságát az élők földjén!” 

 
Szeretettel búcsúzik: Kárnyáczki Eszter és Szöllősi István Sándor iskolalelkészek 

  

 

ÖRÖKSÉGIENK 

„Ha pedig Krisztuséi vagytok, akkor Ábrahám utódai 
vagytok, és ígéret szerint örökösök.” (Gal 3,29) 
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Sokunk kitartó imádsága talált meghallgatásra, amikor 2016 decemberében értesítést 
kaptunk, hogy állami támogatásból lehetőség lesz a Nagytemplom és a gyülekezeti ház felújítá-
sára – hála ezért Urunknak. A felújítás tervét napokon belül kellett elkészítenünk és az Országos 
Egyházhoz beadnunk, ami figyelembe véve azt, hogy a karácsony-újévi időszak is benne volt, 
nagyon gyors konzultációt igényelt a potenciális tervezőkkel. De sikerült határidőre elkészíteni a 
tervet, mely a kibővített elnökséggel való megvitatás után prioritási sorrendben mára a követ-
kezőket tartalmazza: 
 
1. A Nagytemplom teljes belső, és részleges külső javítása, restaurálása. 

2. A Luther tér 14. szám alatti gyülekezeti ház/lelkészi hivatal teljes körű felújítása, átalakítása, a 
bútorzat cseréje (székek az imaterembe, konyha és irodai bútorzat). 

3. A Közép utca 1. szám alatti óvoda bővítése (tetőterének beépítése, hogy a gyülekezeti házban 
működő óvodai csoport átköltözhessen). 

4. Az Eötvös utca 2. szám alatti parókia udvarán álló veszélyes épület felszámolása, garázs és 
kapubejárat kialakítása. 

5. A Nyíregyháza-Borbányai templomnál vizesblokk létrehozása. 

6. A Luther tér 12-13. szám alatti parókiák kapujának cseréje. 

7. A Kistemplomban (Széna tér) padok készítése, a közösségi térbe székek beszerzése, udvari 
járda térkövezése. 

8. Luther szobor állítása a Nagytemplom főbejárata melletti észak-nyugati sarkon. 

A minisztériumi (EMMI) jóváhagyásra nagyon sokat, több mint fél évet kellett várnunk, de 
végül is a teljes javasolt listát elfogadták azzal a feltétellel, hogy a munkáknak 2018. augusztus 
31-ére el kell készülni. A tételek között költség átcsoportosítás, a tételek részleges változtatása 
lehetséges, de a teljes költséget, ami 650 millió forint, nem léphetjük túl. A minisztériumi hatá-
rozat kézhez kapását követően júliusban rendkívüli presbiteri ülést hívtunk össze a tervezett 
felújítások ismertetése és azok jóváhagyása céljából. 

A felújítást – a gyülekezet aktív bevonásával – az Országos Egyház menedzseli, tehát ők 
kötik meg a szerződéseket és ők fizetik ki a vállalkozókat. 

Tudjuk kedves testvérek, hogy az építkezés-átalakítás meg fogja változtatni a megszokott 
istentiszteleti és bibliaórai rendet és a Lelkészi Hivatal munkáját. De kérjük testvéreink megérté-
sét és türelmét, mert a munkálatoknak – hitünk szerint - szép és áldott eredménye lesz.  

A munkálatok minden napjára és elemére Isten áldását kérjük, hogy ne csak az építők fá-
radozzanak, de a megújult falak között majd minél több lelki ház is felépülhessen. 

Dr. Bálint Zoltán Dr. Kovács László Attila 

felügyelő igazgatólelkész 

  

MEGÚJULÓ NAGYTEMPLOMUNK 
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˝Senki sem szolgálhat két úrnak” (Mt 6,24) 
 
 

Huszonöt éve születhettem meg szüleim kilencedik gyermekeként. Ez már maga kegye-
lem, mert édesanyám 44 éves volt, amikor engem hordott a szíve alatt, ezért a lehetséges ve-
szélyek miatt az orvosok a terhesség megszakítását javasolták. Hála az Úrnak, édesanyám már 
akkor hitben járt, és meg sem fordult a fejében, hogy ilyen bűnt elkövessen. Amikor ezt először 
hallottam gyermekként, örültem, hogy nekünk ilyen szerető és kegyelmes Istenünk van. 

Gyerekkoromban sokat imádkoztunk anyukámmal, sokat olvasott nekünk a Bibliából. Ál-
talános iskolában nagyon szerettem a hittan órákat, mindig négyes-ötös voltam. Tanultunk Jé-
zusról is, de ekkor még csak történeti szereplőként tekintettem rá. Közben jártunk istentisztele-
tekre, volt egy alap Isten hitem. Középiskolába kerülve - ami nem egyházi iskola volt -, szép las-
san eltávolodtam Istentől. Ahogy kamaszodtam, egyre kevésbé vonzottak az igei alkalmak, de 
néha elmentem a szülői hívásra. Olyannyira eltávolodtam, hogy már nem is imádkoztam. A kö-
zépiskola végeztével bekerültem egy baráti társaságba, ahol még mélyebbre süllyedtem. Esti ta-
gozaton érettségiztem, közben itthon segédkeztem szüleimnek a gazdaságban. Ezzel a haver 
társasággal minden hétvégén ment a bulizás, olykor heti kétszer is. A bulizásból fakadóan a piá-
lás, paráznaság, trágár beszéd és egyéb káros dolgok. Szabadnak éreztem magam. Akkor már 
több éve Krisztián volt a lelkészünk, nagyon tetszettek a fiatalos, lendületes alkalmak. Így hát is-
tentiszteletre is jártam. Bár szinte semmi nem maradt meg az igei részről bennem, mégis úgy 
gondoltam, hogy milyen jó gyülekezeti tag vagyok, hogy bulizás mellett még alkalmakra is járok. 
Gyakran segítettem az alkalmak után lelkészünknek összepakolni a technikát. Ez újabb vállvere-
getés volt magamnak. Közben felépült az imaház, gyakran mentem segíteni, felépítettük a 
sportpályákat és egyéb munkákat végeztünk rendszeresen. Ezt még ugye nem szolgálatból tet-
tem, hanem egyfajta jócselekedetnek tudtam be, ellensúlyozva azt, hogy milyen kicsapongó, 
tróger életet élek mellette. 

Közben jártam ifjúsági alkalmakra is, ami beindult szép számmal az új hely és sportolási 
lehetőségek miatt. De ahogy az ifi még inkább igei irányt vett, úgy morzsolódtak le a fiatalok. Én 
ezután is jártam, anyukám helyeselte, hogy legalább pénteken jó helyre járok. Így hát a hétvégé-
im úgy álltak, hogy pénteken ifi, szombaton buli, vasárnap pedig, ha nem voltam nagyon kómás 
vagy másnapos, akkor istentisztelet. Már elhittem, hogy megtaláltam az arany középutat, hogy 
a világban is mozgok és a hívő életben is. Persze mindig tudtam, hogy mikor ki előtt hogyan kell 
beszélni. A haverok előtt trágárul és lazán, a gyülekezetben tisztelettudóan és szépen. Jó színész 
voltam. De menet közben, ahogy részt vettem a különböző igei alkalmakon, és ahogy éreztem, 
hogy Krisztus szelíden hív és zörget, egyre jobban kezdtem magam kellemetlenül érezni, amiért 
két irányba húzok. Nem volt békességem. Egyre nagyobb teher volt a színészkedés, amit cipel-
tem. 

Aztán 2015 nyarán volt egy ifjúsági biciklitúra, amin igei alkalmakat is tartottak. Nagyon 
tartalmas és építő volt számomra a hitben, az Úr munkálkodott bennem! Fellángolást éreztem, 
aminek nagyon örültem. De ez a láng nagyjából két hétig égett, mivel az igei magvak csak sziklá-
ra és tövisek közé estek. Azt a nyarat még végig buliztam, de már vegyes érzésekkel. Azután kö-
vetkezett novemberben egy piliscsabai ifjúsági csendes hétvége, amire nagyon készültünk az ifi-
vel. Annyira áldott alkalmak voltak és leleplezőek, teljes mértékben úgy éreztem, mintha az 
egész csendes hétvége rólam, illetve nekem szólna. Olyan volt, mintha a lelkészek egyenesen az 

BIZONYSÁGTÉTEL 
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én életemet és bűneimet prédikálnák. Hiszem, hogy ez egy előre elkészített alkalom volt Isten-
től. 

Az ilyen kettős, képmutató életről volt szó, amiket igék is kísértek pl: ˝Meddig sántikáltok 
kétfelé” (1Kir 18,21), vagy, hogy ˝Senki sem szolgálhat két úrnak” (Mt 6,24). Teljesen az igei al-
kalmak és csoportos beszélgetések hatása alatt álltam. Éreztem, hogy Jézus személyesen engem 
hív és nálam zörget. A szombat esti csoportos beszélgetés után a csoportvezető szólt, hogy majd 
beszélni akar velem. Gondoltam biztos a mezőgazdaságról akar beszélni, mert ő is azzal foglal-
kozik. Az első kérdése az volt, hogy: jól gondolja, hogy én nem vagyok megtérve? Itt már sejtet-
tem, hogy nem az állattenyésztésről lesz szó. Mondtam neki, hogy jól gondolja. Egy nagyon 
mély beszélgetés alakult ki az addigi életemről, bűneimről, megkötözöttségeimről és a megol-
dásról. Nem vagyok egy könnyen elcsöppenős ember, de azután már könnyek között folyt a be-
szélgetés. Nehezeknek éreztem a cipelt bűnöket, és fájtak, ahogyan az Úr Jézus leleplezett. Ek-
kor volt először igazán bűnlátásom. De még valamiért képtelen voltam megvallani és letenni 
őket. Másnap reggel körkérdés volt a csoportban, hogy ki miben épült. Mikor rám került a sor, 
elmondtam, hogy mikben leplezett le az Úr. Mikor befejeztem, a csoportvezető megkérdezte: 
Jani, az Úrral akarsz hazamenni vagy nélküle, mert nem véletlenül vagy most itt! Én igennel vá-
laszoltam. Egy másik testvér közben jelzett, hogy az alkalom után beszélgessünk. Itt is hasonló-
képpen egy nagyon mély beszélgetés alakult ki. A beszélgetés során fény derült egy belső meg-
kötözöttségre, ami nem más, mint az embereknek való megfelelési kényszer. Már csak ez tar-
tott vissza. Mert mindig több helyen mozogtam, meg akartam felelni a barátoknak, a családnak 
és a gyülekezetben. A beszélgetés során Krisztus világossá tette számomra, hogy egyedül csak 
neki kell megfelelnem, mert Ő az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az Atyához, csakis 
őáltala. Ezek után megvallottam a bűneimet imádságban, és letettem Krisztus keresztjénél. 
Megköszöntem, hogy énértem is meghalt a kereszten bűneim bocsánatára. ˝Ha tehát a fiú 
megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek”. (Jn 8,36) Fellélegezve szálltam fel a buszra, 
megkönnyebbülve és szabadon. Végezetül még annyit, hogy a hívő élet Krisztus nélkül csak egy 
önerőből erőltetett vergődés, ami békétlenséggel jár. Azóta a keskeny úton járok, néha csetlek-
botlok, de már tudom, hogy ki az, aki megerősít engem. 
 Istené a dicsőség mindenért! Köszönöm! 

Hibján János 
 

 

 

 

 
Október 4-én, szerdán, 18 órától a Gyülekezeti Teremben MISSZIÓI ESTET tartunk. 

 
Vendégeink, Dr.Carlos Walter Winterle Dél-Afrikában és Mozambikban szolgáló misz-

szionárius lelkész és felesége, valamint Roger Zieger lelkész, a Lutherischen 
Kirchenmission - Bleckmarer Mission igazgatója  

számolnak be a Mozambikban elkezdődött evangélikus lelkészképzésről  
és az egyre növekvő számú új gyülekezetek alapításáról. 

 
MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK ERRE A KÜLÖNLEGES ALKALOMRA! 
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Gyülekezetünk lelkészei és a segítő munkatársak szervezésében hat helyszínen vehettek részt 
gyermekek és fiatalok különböző táborokban. Hálásan köszönjük Urunknak, hogy őrző szerete-
tében tartotta és megáldotta ezeket az alkalmakat. Köszönjük minden szervezőnek, táborveze-
tőnek és segítőnek a szolgálatát, hogy erejüket és idejüket nem kímélve mindent megtettek 
azért, hogy fiataljaink mély tartalmú, érdekes, tanulságos és élvezetes napokat tölthessenek 
együtt vidám közösségben. Köszönjük a táborokhoz való anyagi és természetbeni hozzájárulást 
– a sok zöldséget, gyümölcsöt és a finom süteményeket is. 

 

GYERMEK BIBLIAKÖRÖSÖK NAPKÖZIS TÁBORA – Gyülekezeti terem 
Június utolsó hetében 24 kisgyermek tapasztalhatta meg délelőttönként, hogy az igazi „szuper-
hősök” nem a filmekben, hanem a Bibliában találhatók. Ők azok az emberek, akik életük kockáz-
tatásával is kiálltak Isten igéje mellett. Olyan emberek, akiknek döntéseit és életét nem a kor-
szellem, a tömeg, vagy a megszokások határozták meg, hanem minden körülmények között Is-
tenhez ragaszkodtak, és az Ő akaratát teljesítve, sokszor szembe mentek kortársaikkal.  Gedeon, 
Jeremiás, Jósiás és Pál apostol is ilyen rendkívüli személyek voltak, de az Úr Jézus is, aki a sátán-
nal szállt szembe, hogy minket megmentsen! Most is a gyülekezet egyik termében voltunk, de 
délutánonként „nem hétköznapi” hősöknél tettünk látogatást, hanem a tűzoltóknál és a men-
tőknél. Elmentünk a zsinagógába is, ahol egészen közelről megnézhettük a Tórát. Mivel már 
könyv formájában olvashatjuk a Bibliát, ezért ellátogattunk a nyomdába, ahol a Hírmondót és az 
Aranyablakot is nyomtatják. Utolsó napon pedig a Nagytemplomban tartottuk a záró áhítatot. 
 

ÖTNAPOS KLUB – Borbánya, Vargabokor 
Az idén két Ötnapos Klubot tartottunk a gyülekezet területén: július elején a vargabokori Immá-
nuel imaházba, augusztus elején pedig a borbányai templom udvarára hívtuk a környékbeli 
gyermekeket. A bibliai témák és missziós történetek igen változatosak voltak. Vargabokorban 
bibliai szuperhősökről és Luther Márton, Molnár Mária, valamint egy tibeti bibliafordító életéről 
hallhattunk, Borbányán pedig Mary Slessor afrikai misszionáriusnőről és az „egyetlen útról”, 
vagyis Jézusról beszélgettünk. Persze szántunk időt éneklésre, bibliai aranymondás tanulásra, és 
sok-sok játékra is. Segítőkben sem szűkölködtünk, és néhány lelkes „klubos” még nasit is hozott! 
 

TEENCAMP - Hüttstattmühle 
Júliusban nyolcadik alkalommal adódott lehetőségünk részt venni a németországi 
Hüttstattmühle kéthetes nemzetközi sátortáborában, 12 fiatallal és 4 segítővel. Az idei téma 
„Victorious” címmel a Jézusban győzedelmes élet lehetőségéről szólt. Nemcsak az egymással va-
ló közösség, a gyönyörű táj és a változatos programok, hanem Isten megszólító Igéje is öröm és 
hála forrása lett a számunkra. 
 

KISIFIS TÁBOR – Olcsva 
Mire elérkezett július 9-e, az indulás napja, már mindenki tudta, kivel lesz egy szobá-
ban/sátorban, hiszen hónapokkal korábban megkezdődött a boldog tervezgetés. Mi, szervezők, 
örömmel láttuk, hogy közösséggé kovácsolódott kis csapat jön velünk ismét Olcsvára, akik sze-
retettel fogadják be az újonnan érkezett tagokat is. A 17 lánynak a házban jutott hely, míg a 18 
fiú az udvaron, sátrakban helyezkedett el. 

NYÁRI TÁBOROK 2017. 
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Igetanulmányozásunk és beszélgetéseink témája a megújulás volt, a reformációi jubileumtól, az 
egyház megújulásán keresztül a személyes megújulásig - a bibliai hit hősök példaként állításával. 
A folyók közelsége, a szatmári táj szépsége mindig csodálattal tölt el minket, s – az immár ha-
gyománnyá vált – tiszai hajókiránduláson magasztalhattuk Teremtőnket ezért a szép világért, 
amit ránk bízott. Különleges élményben is részünk volt, hiszen kapitányunk benavigálta hajónkat 
a Tiszába torkolló Kraszna folyóba, ahol roppant méretű kotrógépekkel éppen téli kikötő építése 
zajlott. A hét csúcspontja talán a Kölcsére tett kirándulás volt, amikor egy értékes előadást, 
majd sportos versenyt követően csapatunk egyik fele kajakozhatott a Túron, a másik fele pedig 
biciklitúrára indult Sonkádra, a Kis-Bukó gáthoz. A gitárral kísért, sok éneklés mellett nem ma-
radhatott el a közeli Atlantika Vizividámpark csúszdáinak koptatása, a tábortűz, a mókás Ki-mit-
tud, a kézműveskedés vagy a foci sem. 
Résztvevők és segítők lélekben megerősödve tértek haza, adja Isten, hogy jövőre ismét elme-
hessünk. 
 

NAPKÖZIS TÁBOR – Rozsrétszőlő 
A nyár legforróbb hetét fogtuk ki augusztus elején, így a hűvösebb délelőttöket használtuk ki 
Márk evangéliumából a négyezer ember megvendégelése történet tanulmányozására és beszél-
getésre. Jutott idő az agyagozás kipróbálására is, festettünk óriás Luther-rózsát, és sok más kre-
atív dolgot készítettünk. Mivel a Betlehem gyülekezeti ház udvara délutánra elviselhetetlenül 
forróvá vált, igyekeztünk minél több hűsítő, vizes programot szervezni: az „ádáz” vizicsata végén 
senki sem bánta, hogy csuromvizes lett; lubickoltunk a sóstói tóban; tokaji kirándulásunkkor fü-
rödtünk a Tiszában (számos gyerek szülei is velünk tartottak, akik a jó rend és biztonság fenntar-
tásában is segítségünkre voltak). 
A nap utolsó óráját a „tábori napló” elkészítésével töltöttük, ahová ki-ki feljegyezte az aznap 
történteket, beírtuk a nap bibliai aranymondását és asztali imádságát – mottónkhoz, az „Ettek 
és jóllaktak” igéhez kapcsolódóan. A naplót fiúk és lányok egyaránt szépen kidíszítették, s a vé-
gén a legjobban sikerültek jutalmat is kaptak. 
 

IFJÚSÁGI TÁBOR – Sima (Zempléni-hegység) 
Július 9-én közel ötven fiatallal, ifisekkel, fiatal házasokkal, és kisgyermekes családokkal indul-
hattunk el a mindössze 31 fős lakosú községbe, Simára, hogy hat tartalmas napot tölthessünk el 
együtt. Csendeshetünk alapigéje az „Új szívet adok nektek és új lelket adok belétek.” (Ez 36, 
26/a) volt, és ez alapján épültek fel az áhítatok. A teljesség igénye nélkül a szolgálatok témái: 
üdvösségünk csak hit által lehet; a „majdnem keresztény” élet; „Ébredj fel, aki aluszol!”; az Isten 
országába vezető út; a Lélek és tulajdon lelkünk bizonyságtétele; a hívőkben lévő bűnök és a 
bűnbánat; a szív körülmetélése. Minden nap zenés ébresztővel kezdtünk, majd közös, de mégis 
egyéni igetanulmányozással vágtunk neki a napnak. Délelőttönként igei gondolatok hangoztak 
el, majd kiscsoportos beszélgetések nyújtottak lehetőséget a továbbgondolásra, boncolgatásra. 
Délután lehetőség volt az egyéni csendességre, illetve a szabadtéri játékokra is. Minden nap 
megnéztünk egy keresztény filmet, és vacsora után újabb igei alkalmat tartottunk. Esténként 
mindig elhangzott egy bizonyságtétel, ami után közös, csendes beszélgetés következett. Egy tar-
talmas és építő héttel a hátunk mögött térhettünk haza családjainkhoz. Hálásak vagyunk, hiszen 
valóban áldott időt tölthettünk el együtt, és az Úr munkálkodott valamennyiünk szívében! 
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NAPKÖZIS TÁBOR - Mandabokor 
Július közepén közel száz gyermeket fogadtunk színes programokkal, játékokkal és bibliai törté-
netekkel. A hét témája Pál apostol Filippiekhez írt levelének negyedik fejezetéből a negyedik 
vers volt: „Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek!”  

A hét során minden délelőtt egy-egy bibliai történetet tanulhattak meg a gyermekek, és olyan 
kézműves foglalkozásokon vehettek részt, amik az adott napon elhangzott történethez kapcso-
lódtak. Kihasználva a jó időt és a nagy területet, sportvetélkedőkön is kipróbálhatták magukat. A 
különleges programok között bábszínház, hangszerbemutató, agyagozás és régiség bemutató is 
volt. Megismerhették a gyermekek az evangélikus egyház lelkészeinek öltözékét, a Luther kabá-
tot, a Mózes táblát és a különböző egyházi ünnepköröknek megfelelő színű stólákat. A táborba 
ellátogatott a Nyíregyházi Zsidó Hitközség lelki vezetője, Somos Péter, aki rövid előadást tartott 
a gyermekeknek. Péntek délután egy tartalmas táborzáró alkalomra vártuk a szülőket, nagyszü-
lőket, hozzátartozókat, ahol a gyermekek elmondták az aranymondásokat és elénekelték azokat 
az énekeket, amelyeket a hét során tanultak. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mandai kisifi és nagyifi (Mandabokor, Alsdóbaduri út, evangélikus gyülekezet) 
- Szeretettel várunk minden pénteken 1630-tól 10-15 év közötti fiatalokat, akikkel szép 
környezetben, rengeteg játékkal, nagyon jó hangulatban szeretnénk eltölteni néhány 
órát. Találkozásunk és beszélgetésünk alapja Isten drága szava. A Luther térről 1615-kor 
visszük a gyermekeket kocsikkal és hozzuk is őket vissza 1815 körül. 
- Szeretettel várunk minden pénteken 1800-tól 16-24 év közötti fiatalokat, akikkel az élet 
kihívásairól, kudarcairól, örömeiről és terheiről, párválasztásról beszélgetünk az Ige tük-
rében.  

 

 

A Nyíregyházi Kisifi alkalmait 
minden péntek délután 1630-tól kb. 1830-ig tartjuk új helyszínen:  

a Kistemlomban, a Széna téren. 
 

Szeretettel várjuk azokat a 12-18 év közötti fiatalokat, 
akik szeretnek Isten igéjéről beszélgetni, énekelni, játszani 

és magukhoz hasonlóan gondolkodó fiatalokkal tölteni egy délutánt. 

Szeretettel hívunk és várunk minden 3-14 éves gyermeket a gyermek-bibliaórára  
vasárnaponként 1000 órától  

a Lelkészi Hivatalban (Nyíregyháza, Luther tér 14.) 
 

A gyermek-bibliaóra vezetői 
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Iskoláink tanévkezdő napja 
 
 

„Négy nyíregyházi evangélikus oktatási intézmény pedagógusai találkoztak augusztus 25-én a 
Túróczy Zoltán általános iskola dísztermében: a vendéglátókon kívül a Kossuth Lajos gimnázium, a 
Luther Márton kollégium és az evangélikus óvoda „napszámosai”. 
Az intézmények összefogására, összehangolására megérett az idő. Külön- külön jöttek létre, és 
épültek be a város oktatási rendszerébe, de a közös „gyökér”, az evangélikusság, az evangélikus 
egyház, mint fenntartó, egy útra tereli az eddig külön utakon járó intézményeket.  

Szükség van az együtt haladásra két szempontból is. Egyrészt erre kötelez minket a krisztusi pa-
rancs: „Minden dolgotok szeretetben menjen végbe!” (1Kor 16,14.) 
Másrészt szakmai szempontból is. A városi evangélikus oktatás életképességét csak az összefogás, 
összehangolás tarthatja meg. Az egységes, egymást felmenő rendszerben jól kiegészítő szisztéma 
még hiányzik a négy evangélikus oktatási intézményből. Olyan összefogó és összefüggő együttmű-
ködésre van szükség, amelyik kizárja a rivalizációt, helyette az integrációt helyezi előtérbe. 
Délelőtt szakmai továbbképzés, délután - már a Lelkészi Hivatal gyülekezeti termében illetve annak 
udvarán - játékos ismerkedés és kerti „grillezés” volt a közös program. 
A továbbképzés keretében először Mandák Csaba oktatási szakértő, utána Majorosné Harsányi Ág-
nes, az EPSZTI igazgatója előadását hallgattuk meg: a téma a beilleszkedési, tanulási, magatartásbeli 
problémákkal küszködő diákok kezelése, jobb megértése volt. 
Nagyon aktuális erről a témáról beszélni, mert minden tanár a „bőrén” érzi, milyen komoly gondok-
kal küzdenek diákok, amelyek a fejlődésüket, továbbtanulásukat akadályozzák! 
Az előadásokon persze szó volt a törvényi szabályozások módosításáról, amelyek a BTM- es gyere-
kek sorsát nagyban érinteni fogják. 
Az evangélikus pedagógusság fontos kérdése, hogy mitől különbözik egy keresztény iskola a „világi-
aktól”, miben más egy keresztény pedagógus egy „világitól”? 
Nos, erre csak egy válasz lehet: a hit, a szeretet, ami a kereszténységből fakad, és ami a tanulókkal 
való bánásmódban jelenik meg. Sajnos manapság az oktatás is része lett a piacgazdaságnak. A taná-
rok és diákok közötti viszony a régi „mester és tanítvány” helyett gyakran egy túlszabályozott jogvi-
szonnyá süllyedt! Gondoljunk csak a gyerekek jogira és a tanárok kötelességeire! A nevelést háttér-
be szorította az oktatás. Pedig a pedagógia eredetileg nevelést jelent! Feltehetnénk a kérdést: ki 
neveli ma a gyermekeinket? Mondanák erre sokan, hogy az iskola! De hogyan is nevelheti az iskola 
a gyermekeinket, amikor nincs két egyformán gondolkodó pedagógus az állami iskolákban! Nem 
tudnak egyformán nyilatkozni a világi iskolákban tanító pedagógusok a diákokat leginkább érdeklő 
kérdésekben! Mert nincs egységes világnézetük! Ezért van ma nevelési válság- és ez nagyobb baj, 
mintha (újabb) gazdasági válság következne. 
Más a helyzet az egyházi iskolákban! Itt van egy egységes világnézet, van egy egységes nevelési fel-
fogás. Ez lehet az egyházi iskolák előnye a világi iskolákkal szemben. Csak a bátor kiállás, a világos, 
bizonyságtevő beszéd ad a tanárnak tekintélyt. Nincs keresztény kémia és keresztény matematika, 
de van keresztény kémia- és matematikatanár! 
Az előadások azért voltak nagyon jók és hasznosak, mert ezt a tanári- keresztényi hozzáállást, ecse-
telték, világították meg előttünk! 
A délelőtti előadások után az intézmények közös munkaközösségi munkába kezdtek, természettu-
dományi, humán, sport, idegen nyelv, nevelési – szabadidős munkacsoportok álltak fel az általános 
iskola, gimnázium és a kollégium tanárainak részvételével. A csoportok az együttműködés hétköz-

Evangélikusok együtt! 
 



 Hírmondó szeptember 9 
  

napi lehetőségeit vázolták fel és megegyeztek a közös programokat illetően, így az együttes nyílt 
napok és versenyek mellett óralátogatások és szabadidős programok is erősítik a közös gondolko-
dást. 
Az összejövetel a gyülekezeti házban ért véget, ahol Kovács László Attila igazgató lelkész igehirde-
tését hallgattuk meg először, aztán közös éneklés, majd pedig egy játékos ismerkedés vette kezde-
tét! A napot vidám „grill- partival” zártuk! 
Mindannyian várjuk a folytatást! 

Máté Zoltán, „kossuthos” tanár 
 

 
„SEGÍTSÉG HÁZA A TIRPÁK UTÓDOKÉRT” ALAPÍTVÁNY 

2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA 

BEVÉTELEK KIADÁSOK 
1.1.Bevételek adományból: 527 e Ft 2.1. Anyagjellegű ráfordítás: 745 e Ft 

1.2.Önkormányzati támo-
gatás: 155 e Ft 2.2. Kis értékű ajándék: 241 e Ft 

1.3.NAV 1 % bevétele: 210 e Ft 

2.3. Eszközbeszerzés: 16 e Ft 
1.4. NEA támogatásból 

2016. évben felhasznált 
összeg: 

575 e Ft 

Bevétel összesen: 1 467 e Ft Kiadás összesen: 1 002 e Ft 

A 2015 évi NAV 1%-os bevétel 210 e Ft összegben az alapítvány céljaira került fel-
használásra. 

ZÁRÓMÉRLEG 

2016. évi bevétel: 1 467 e Ft 
2016. évi kiadások: 1 002 e Ft 

NEA támogatásból 2017. évben felhasználásra kerülő összeg: 449 e Ft 
Pénzeszközök 2016. december 31-én: 1 378 e Ft 

Céljaink megvalósításához két önkormányzati és két NEA pályázaton vettünk részt. Az önkor-
mányzattól összesen 155 000 Ft-ot, Nemzeti Együttműködési Alapból 1 023 600 Ft támogatást 
nyertünk, melyeket főként ifjúsági programok támogatására fordítunk. 

Pelles Ferenc 
a kuratórium elnöke 

 
„A Nyíregyházi Evangélikus Nagytemplomért” alapítvány 2016. évi zárszámadása 

 

1. BEVÉTELEK 
 Adományok 1.056.000 Ft 
 SZJA 1 % 496.478 Ft 
 NEA pályázaton nyert támogatás 762.500 Ft 
 Folyószámla kamata 41 Ft 
 Tartós betétek kamata 1.473 Ft 

Bevétel összesen: 2.316.492 Ft 
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2. KIADÁSOK 
 Templom felújítási munkák 1.245.100 Ft 
 Belső berendezés 76.315 Ft 
 Elektromos berendezések 73.770 Ft 
 Gépek felújítási munkákhoz 135.475 Ft 
 Hirdetőtábla felújítás 8.400 Ft 
 Templom jubileumi ünnepség és kiállítás (pályázatból) 693.080 Ft 
 Egyebek – aláírási címlap, bélyegző 16.200 Ft 
 Lévai gyülekezet vendéglátása 45.000 Ft 
 Ádventi koszorú 10.000 Ft 
 Bankköltség 23.923 Ft 
 Postaköltség 4.250 Ft 
 Irodaszer, nyomtatvány 5.060 Ft 
 Kiadás összesen: 2. 336.573 Ft 

 

  
 
 
 
 
 
 
Pénzeszközök 2016. december 31-én 3.009.919 Ft 

 

Demcsákné Balczó Ildikó kuratóriumi elnök által összeállított zárszámadás kivonata 

 

Reményik Sándor  

CSENDES CSODÁK 
 

Ne várd, hogy a föld meghasadjon 
És tűz nyelje el Sodomát. 
A mindennap kicsiny csodái 
Nagyobb és titkosabb csodák. 

Tedd a kezedet a szívedre 
Hallgasd, figyeld, hogy mit dobog, 
Ez a finom kis kalapálás 
Nem a legcsodásabb dolog? 

Nézz a sötétkék végtelenbe, 
Nézd a kis ezüstpontokat: 
Nem csoda-e, hogy árva lelked 
Feléjük szárnyat bontogat? 

Nézd, árnyékod hogy fut előled, 
Hogy nő, hogy törpül el veled. 
Nem csoda ez? – s hogy tükröződni 
Látod a vízben az eget? 

Ne várj nagy dolgot életedbe, 
Kis hópelyhek az örömök, 
Szitáló, halk szirom-csodák. 
Rajtuk át Isten szól: jövök. 

  

ZÁRÓMÉRLEG 
Előző évi maradvány: 3.030.000 Ft 
2016. évi bevétel: 2.316.492 Ft 
Összesen: 5.346.492 Ft 
2016. évi kiadások: -2. 336.573 Ft 
Összesen: 3.009.919 Ft 



 Hírmondó szeptember 11 
  

 
ANYAKÖNYVI HÍREK 

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

Horváth Eszter, Horváth Gergely, Lakatos Luca Zselyke, Móré Laura, Jánowszky Gré-
ta, Darvas Réka, Zakhár Vanda, Varga Norina, Pók Zente Győző, Kekecs Ádám, Bacs-
kai Ármin, Varga Norina, Varga Áron, Sztanyó Hanna Lilla, Pócsik Panna, Kovács Blan-
ka Réka, Miklósi Alessia Léna, Gál Hanna, Lippa Zsombor, Papp Dorka, Takács Gréta, 
Poczkodi Dzsenifer Noémi, Miholecz Valentina Mária, Farkas Réka. 
Felnőtt: Váradi Anita. 
Konfirmált: Váradi Anita. 

 
Házasságkötések: „Amit Isten egybekötött, ember el ne válassza...” 

Kovács Zoltán és Beszterci Bettina, Nagy Dávid és Ambrusz Dóra, Magyar Zoltán és 
Kukoly Anita, Pristyák Zsolt és Gaál Tímea, Dulovics György és Barta Ildikó, Sajben Dá-
niel és Vécsei Kitti Vivien, Bálint Zoltán és Lőrincz Éva, Miholecz Péter és Kiss Nikolett, 
Márton János és Hurja Gréta, Soltész Tamás és Czinkóczki Erika. 

 
Temetések: „Boldogok a halottak akik az Úrban halnak meg…” 

Fekete Jánosné Gyebrószki Erzsébet (80), Bartha István László (74), Kovács Józsefné 
Humik Julianna (89), Molnár Mihályné Gyurján Ilona (79), Hrivnyák András (63), 
Puterkó Mária (86), Ruzsinszki György (87), Markó József (79), Gabulya László (62), 
Kovács Pálné Jaczkó Erzsébet (89), Tálas Károly (76), Kiss Istvánné Magyar Mária (79), 
Szilágyi Lászlóné Szekeres Jolán Éva (79), Karasz Mihály (76), Petrikovits Pál (87), 

Szikora Zoltánné Sike Klára (83), Bánszki Judit Mariann (44), Karasz András (68), Harasztosi Imre 
Gyuláné Mihalkó Ilona (85), Morvai Jánosné Kovács Zsuzsanna (68), Dorogi Sándor (66), Kovács 
Mátyás (66), Bánszki István (86), Nyeste András József (74), dr. Karaszné Séra Anikó (68), 
Csernyik Jánosné Madzig Ilona (64), Takács Lászlóné Kerekréti Ilona (68), Bogár Mihályné 
Mihalkó Ilona (88), Garaj Mihályné Petrovics Etelka (81), Csabai Tibor (54), Szurovcsák István 
(81). 

Összeállította: Horváth Csabáné 
 

Gyülekezeti alkalmak, ahová szeretettel hívunk és várunk mindenkit 
 
SZEPTEMBERI ELŐZETES 
 

Szept. 15-18. gyülekezeti kirándulás az erdélyi reformáció nyomában 
Szept. 17. vasárnap 1000 Mandabokor; hálaadó istentiszteleti ünnepség az imaház alapkőle-

tételének 5. évfordulóján 
Szept. 17. vasárnap 1800 Metodista imaterem; aliansz imaalkalom 
Szept. 20. szerda 1800 Gyülekezeti Terem; presbiteri gyűlés 
Szept. 21. csütörtök 1800 Gyülekezeti terem; Vetélkedő az erdélyi reformációról 
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Szept. 22. péntek 1500 a tirpákok letelepedéséről szóló kiállítás megnyitása a Jósa András 
Múzeumban 

Szept. 23. szombat 1000 Emmaus; hálaadó nap a szeretetotthon felszentelésének 24. évfor-
dulóján 

Szept. 24. vasárnap 1000 Nagytemplom; új óvodások megáldása 
Szept. 25-28. hétfő-csütörtök 1800 belvárosi református templom; aliansz evangélizáció 

Igehirdető: Végh Tamás ny. református lelkész 
 

OKTÓBERI ELŐZETES 
 

Okt. 1. vasárnap 1000 Mandabokor; a házasság vasárnapja. Szolgál: Endreffy Géza lelkész 
Okt. 4. szerda 1800 Gyülekezeti Terem; Missziói est 
Okt. 6.  péntek 1100 városi megemlékezés az aradi vértanúkról a Nagytemplomban 
Okt. 7.  szombat 1000 Rozsrétszőlő; hálaadó istentisztelet és gyülekezeti nap  
Okt. 8. vasárnap 1000-1500 Mandabokor; gyülekezeti asztalközösség 
Okt. 14. szombat 1000-1600 Deák téri Evangélikus Templom; Országos evangélizáció 
Okt. 21. szombat 1000 gyülekezeti nap a Nagytemplomban 
Okt. 22. vasárnap 1000 hálaadó istentisztelet a Nagytemplomban a templom felszentelésé-

nek 231. évfordulóján 
Okt. 22. vasárnap 1800 ünnepi zenés áhítat a Nagytemplomban az énekkar szolgálatával 
Okt. 24. kedd 1700 A reformáció öröksége a tirpákok körében című kiadványunk bemutatója 

a Móricz Zsigmond Megyei Könyvtárban 
Okt. 25-30. szerda-hétfő 1800 Gyülekezeti Terem; reformációi sorozat: Olvassuk Luther műveit 

együtt! 
Okt. 31. kedd, Papp László Budapest Sportaréna; 500 Éve Reformáció – országos ünnepség 
Okt. 31. kedd este 1900 közös reformációi ünnepünk fáklyás menettel és énekléssel reformá-

tus testvéreinkkel. 
Szeretettel köszöntjük az érdi evangélikus gyülekezet küldöttségét. 

 
Köszönjük a Hírmondóra szánt adományokat! 

 
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. október 21. 
Lapzárta: 2017. október 6. 

Szerkesztőbizottság: 
Bálintné Kis Beáta, Márk Borbála, Pelles Ferencné 

Felelős szerkesztők: Dr. Kovács László Attila, Dr. Bálint Zoltán 
Kiadja a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség, belső használatra, ingyenes terjesztésben. 

Megjelenik kéthavonként. 
Készült: A Grafit Nyomdában 800 pld.-ban. 

http://nyiregyhaza.lutheran.hu/

