MÉGIS ÉL!

XXII. évf. 5. szám
2018. október

„Mert nem magunkat prédikáljuk, hanem az Úr Jézus Krisztust;
magunkat pedig, mint a ti szolgáitokat, a Jézusért. Mert az Isten,
a ki szólt: setétségből világosság ragyogjon, ő gyújtott világosságot a mi szívünkben az Isten dicsősége ismeretének a Jézus Krisztus arczán való világoltatása végett. Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy amaz erőnek nagy volta Istené legyen, és
nem magunktól való.” (2Kor 4,5-7); Károli fordítás
A világosság ünnepe

Ez az ige a világosságról szól és annak következményeiről. A világosság Isten teremtő
ténye. Ahol fény gyúl, ott Isten nyúl bele a világ folyásába az ő elrendező hatalmával és
kegyelmével. Mikor a teremtés hajnalán elhangzott Isten ajkáról a nagy ige: Legyen világosság!, rögtön megindult az elrendeződés, és világ lett a zűrzavarból. Most is így van. Ahol
világosság ragyog föl, ott elrendeződnek a dolgok. Aki virrasztott már sötétben, és várta,
mint az őrök a reggelt, az mindezt önmagán tapasztalhatta. A sötétben minden olyan zűrzavaros, a fényben minden olyan egyszerűen világos. A sötétben minden félelmetesen rejtelmes, a fény pedig megszünteti a félelmet, és biztonságérzést ad. Nem a dolgokat változtatja meg a világosság, hanem mi látjuk másnak a dolgokat fényben, mint sötétben.
Mikor ezt az igét a reformáció emlékünnepén olvassuk, akkor rögtön eszünkbe jut, hogy
a reformációban is a naptámadat látogatott meg minket a magasságból. Az evangélium
világossága gyulladt ki akkor, mikor Luther Márton 1517-ben ezen a napon kiszögezte kilencvenöt tételét a wittenbergi vártemplom ajtajára. Nem emberi kéz gyújtotta meg ezt a
fényt sem. A reformáció is Isten teremtő ténye és ajándéka. Épp ezért a reformáció emlékünnepe sem Luther ünnepe, hanem a világosság ünnepe.
Pál önmagán tapasztalta meg, hogy mi történik akkor, amikor Isten az evangélium világosságát gyújtja meg az emberi szívben. Ott vette őt körül ez a fény a damaskusi úton, s
abban a pillanatban tényleg megváltozott körülötte minden. Egészen másnak látta azután
az embert, Krisztust, Istent. Erről tesz bizonyságot ebben az igében. Vele együtt tesz bizonyságot Luther is. Áment mond reá minden igazi evangélikus. Áment mondunk-e mi is
rá? Ez a mai ünnep igéjének kérdése.
(Az áhítat a 125 éve született Túróczy Zoltán püspökünk 1954. október 31-én elmondott
prédikációjának részlete.)
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TÁJÉKOZTATÓ A PRESBITERI ÜLÉSEKRŐL
Presbiteri ülésekre szeptember 6-án és 25-én került sor.
A presbitérium tájékoztatást kapott a korábban benyújtott, a „Digitális környezet a
köznevelésben tárgyú „Hármas kötés” - digitális környezetben a gyermekeink jövőjéért
című projekt” közbeszerzési eljárásának eredménytelenségéről és az újabb közbeszerzési
eljárás megindításának szükségességéről, és határozatot hozott a megkötendő szerződés
elfogadásáról.
A presbitérium részére az országos iroda képviselői tájékoztatást nyújtottak a kormány által adott támogatásból megvalósítandó nyíregyházi beruházások jelenlegi helyzetéről.
1956 csodája
Isten különleges ajándékának tartjuk, hogy 1956 októberében a férjem a Miskolci Műszaki Egyetem végzős hallgatójaként - mint a Diákparlament egyik vezetője - én pedig a
Budapesti Műszaki Egyetem harmadéves hallgatójaként, aktív részesei lehettünk a forradalom megindításának, eseményeinek.
Történetét sokan, sok szempontból megírták. Mi arról a csodáról szeretnénk vallani, mikor egy népből - varázsütésre - nemzetté váltunk, kegyelmi állapotba kerültünk. Azt az örömöt, lelkesedést legjobban a babiloni fogságból hazatért zsidók hálaénekének, a 126. zsoltárnak néhány versével tudjuk jellemezni: „Mikor jóra fordította Sion sorsát az Úr, olyanok
voltunk, mint az álmodók. Akkor szánk megtelt nevetéssel és örömkiáltás volt nyelvünkön.”
Mi jellemezte akkor népünk lelkiállapotát? Szeretet, öröm, önfeláldozás, segítőkészség,
becsület. A harcok múltával a Nagykörúton sétálva, mindenkivel egymásra mosolyogtunk,
idegenek beszélgetni kezdtek egymással, láthattuk a betört ékszerboltok kirakatainak értékeit érintetlenül. A hősi halottak családjainak nagy, nyitott ládákban gyűlt a pénz, senkinek sem jutott volna eszébe belenyúlni, de mindenki igyekezett lehetőségeihez képest a
legtöbbet hozzátenni.
Férjem 1956 csodáját így összegezte: a magyar ifjúság különböző helyeken, mégis egyszerre; szervezés nélkül, de mégis rendben; alkalmilag választott, de mégis a legjobb vezetőkkel; egyéni kezdeményezésekkel, de mégis a sokaság akaratából; vérrel, de mégis tisztán; letiporva, de mégis győztesen teljesítette küldetését.
Mit üzen nekünk 1956? Először azt, hogy ne féljünk. Az örökéletből kirekesztő bűnök
felsorolása a Jelenések Könyve 21,8 szerint a gyávasággal kezdődik. Másodszor azt üzeni,
hogy szeressük hazánkat. Harmadik üzenete, hogy tanuljunk és dolgozzunk becsülettel.
Demcsákné Balczó Ildikó
„Nem érti ezt az a sok ember,
Mi áradt itt meg, mint a tenger?
Miért remegtek világrendek?
Egy nép kiáltott. Aztán csend lett.
De most sokan kérdik: mi történt?

Ki tett itt csontból, húsból törvényt?
És kérdik, egyre többen kérdik,
Hebegve, mert végképp nem értik Ők, akik örökségbe kapták -:
Ilyen nagy dolog a Szabadság?”

(Részlet Márai Sándor: Mennyből az angyal című verséből)
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22 éve műemlék a Nyíregyházi Evangélikus Nagytemplom
Az idén 265 éves Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség 2018. október 22-én ünnepli a
Nagytemplom felszentelésének 232. évfordulóját. S ezzel a dátummal hónapra egybeesik
1996. október 8-a, amióta műemlékké nyilvánította a Kormány az épületet. A történeti hűség kedvéért, az utókor számára is álljon itt a szószerinti idézet; ennek a kormányrendeletnek a 6. §-a kimondja:
„(1) Műemlékké nyilvánítjuk a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei, Nyíregyháza, Luther tér
1. szám és 1 hrsz. alatt a Nyíregyházi Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház tulajdonaként
nyilvántartott templomot.
(2) Az épület 1958 óta műemléki jellegű védettségi fokozat alatt áll. A templom tömegénél fogva is meghatározó szerepet játszik a városképben, és fontos képviselője a klasszicizáló késő barokk építészetnek. Mindezek alapján műemléki fokozatú védelme indokolt.”
Itt jegyezzük meg, hogy az 1753-ban alapított egyházközségünk fennállásának 200. évében, 1953. december 20-án, 65 éve történt a Széna téri Kistemplom felszentelése, amiről
a templomban elhelyezett emléktábla is tanúskodik.
A tirpák ősök mai utódai sem felejthetik: „Az Úr segített el bennünket egészen idáig!”
(1Sám 7,12b; RÚF)
Garai András
Gyülekezeti nap a Nagytemplomban
Október 20-án nagy érdeklődés mellett került sor a Nyíregyházi Evangélikus Nagytemplom felszentelésének 232-ik évfordulója alkalmából rendezett gyülekezeti napra. Az ünnepi
alkalom dr. Kovács László Attila igazgatólelkész köszöntőjével és áhítatával kezdődött,
majd könyvbemutatóval folytatódott. Kujbusné dr. Mecsei Éva, a Megyei Levéltár igazgatónője ismertette elsőként a Susztek Sámuel nyíregyházi evangélikus tanító 1830 és 1849
között írt feljegyzéseit tartalmazó kiadványt, majd a nyíregyházi evangélikus gyülekezet
történetéről szóló (1753-1855 közötti időszakot érintő) Történetkönyvet. A gyülekezet tagjai részleteket olvastak fel a Megyei Levéltár által megjelentetett két új kiadványból.
A felolvasásokat szeretetvendégség követte a gyülekezeti házban, ahol a dúsan megterített asztalok mellett tartalmas beszélgetéseket folytattak a gyülekezet tagjai a Levéltár
jelenlévő munkatársaival.
A délutáni program a nyíregyházi és a mandabokori ifjúság, valamint a gyülekezeti énekkar szolgálataival vette kezdetét, majd a Dr. Vietórisz István által írt Tirpákok című eposzból
olvasott fel részleteket a gyülekezet két tagja a Nagytemplom építésének és felszentelésének történetéből.
A záró áhítatot Balicza Iván, a nyíregyházi származású nyugalmazott budavári evangélikus lelkész tartotta.
A gyülekezeti napot követő vasárnapon a 10 órai istentiszteleten ugyancsak Balicza Iván
hirdette az Igét, 18 órától pedig ünnepi zenés áhítatra került sor, melyen a Veczán család
tagjain kívül a Brillante Kamarakórus, Kiss Zoltán orgonaművész, Soós Gábor hegedűművész és a gyülekezet énekkara szolgált. A zenés áhítat programját Veczán Zoltán emlékére
veje, Flach Antal csembaló művész állította össze, és az elhangzó darabokról is ő adott rövid ismertetőt.
Márk Borbála
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Elment Baloghné Zsuzsika
Jézus mondja: „Egy kis idő még, és nem láttok engem, de ismét egy kis idő, és megláttok engem.” (János 16,16)
Balogh Lászlóné Zsuzsika, egyházközségünk hűséges
tagja, az 1-es körzet Kistemplomának gondnoka 85 éves korában, 2018. augusztus 22-én elhunyt. Utolsó útjára 2018.
augusztus 29-én, szerdán 13.00 órakor kísértük a nyíregyházi
Északi temető Korányi úti ravatalozójából. Egész életét kitöltötte a család és a közösség szolgálata. Hűsége, fáradhatatlan tenni akarása példát mutatott mindannyiunk számára!
Mindnyájunk Zsuzsika nénijét az 1-es körzet lelkésze, dr.
Kovács László Attila búcsúztatta. Emlékeink őrizeteként álljon itt az igazgató lelkészünk által elmondott nekrológ; „Balogh Lászlóné Bánszki Zsuzsanna 1933. december 1-én született Nyíregyházán Bánszki János és Asztalos Veronika szülők első gyermekeként. Nyolcan voltak testvérek, akik közül
hatan élnek. Egyszerű, de nagyon összetartó családban a
Kert utcában nőtt fel, s a testvérek közötti szeretet, összetartás felnőtt korukban is megmaradt. Az evangélikus általános iskolában kezdte el tanulmányait. 1962-től a Magyar
Nemzeti Bankban dolgozott, ahol nyugdíjazásáig különböző munkakörökben szorgalmasan, becsülettel tevékenykedett. 1954-ben ment feleségül Balogh Lászlóhoz, aki kocsivizsgáló-géplakatos volt. Férjét 2003-ban temette el. Két leányuk született, Gabriella és Zsuzsanna. Becsülettel, szeretettel nevelték őket, szakmát tanulhattak mindketten. Zsuzsika
fontosnak tartotta a vallásos nevelésüket, s erről gondoskodott is.
Istenbe vetett hite életét gazdaggá tette, az emberek iránti szeretetre, odafigyelésre,
szolgálatra indította. Mindig szívesen és aktívan vett részt az evangélikus gyülekezet életében. 1967-ben a Vasvári Pál utcába költözött, attól kezdve állandó látogatója, később gondnoka lett a Kistemplomnak. Ezt a szolgálatot nagy szeretettel, odaadással végezte, második
otthonának tekintette a Kistemplomot. Nagy örömöt jelentett életében 4 unokája és 4 dédunokája. Korához képest igen jó erőben és jó hangulatban élte az életét, felüdülés volt vele
találkozni, beszélgetni. Szívet melengetőek voltak a születés- és névnapi kedves köszöntő
versei. Kis elektromos motorja nagy szolgálatot tett neki, mindenhová eljutott, vidáman
motorozott egész évben, nem igen zavarta a hideg, a zord idő. Betegsége közel két éve
kezdődött, de nem törődött gyengeségeivel. Egy hónappal ezelőtt kórházba került, de haza
kívánkozott, otthon szeretett volna meghalni. Megadatott neki, hogy augusztus 22-én délelőtt, szerettei körében, énekük és imájuk hangja mellett – életének 85. évében – tért haza
Teremtőjéhez.”
Életéért, dolgos, alázattal szolgáló szeretetéért áldott legyen az Úr neve!
Sallai Gábor
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Bizonyságtétel
Vallásos családba születtem, ami azt jelentette, hogy a nagyobb
ünnepek alkalmával elmentünk templomba. Istenről volt egy magam által gondolt képem, de szorosabb kapcsolat nem fűzött
hozzá. Lekonfirmáltam és elkezdtem vasárnapi gyermekórákra
járni. Aztán jöttek a gimnáziumi évek, ahol nagy lendülettel belevetettem magam a bulizás világába, az életemben megfért, hogy
péntek délután ifjúsági órára menjek, utána pedig a haverokkal
irány a diszkó.
Isten azonban megengedte, hogy egy súlyos betegségbe essek,
ami miatt egy hónapra kórházba kerültem és élet-halál között voltam. De a lelkemben igazi változás nem történt, miután megoperáltak, majd kikerültem a kórházból, két hónapra rá ugyanúgy folytattam ezt az életmódot. Az egyik gyerekórás tanítót az Úr arra indította, hogy beszéljen nekem az Úr Jézusról, és az ő megváltó
munkájáról. Vele hetente összeültünk egy-egy órára, hogy elmagyarázza nekem az evangéliumot. Ekkor értettem meg, hogy bizony nekem döntenem kell: vagy leteszem Isten elé
az engedetlen, szennyes életemet úgy, ahogy van, vagy ragaszkodom a bűneimhez, és elkárhozom.
Isten egyre jobban égetőbbé tette a szívemben, hogy nekem bizony döntenem kell. Egy
átdajdajozott éjszaka után megnéztem egy keresztény filmet, ami által az Úr úgy rám terhelte a bűneimet, hogy összetörtem, és imában letettem elé az életemet, mellette döntöttem, és elfogadtam Uramnak, Megváltómnak.
Az az igazság, hogy itt még nem indult el növekedni az én hívő életem. Először a gonosz
elbuktatott egyszer, majd még egyszer, és mire észbe kaptam, ott voltam ugyanabban a
parázna, alkoholizáló, dohányzó életvitelben, ahonnan az Úr engem kihozott, de a lelkemben rettentő mély seb tátongott.
Ezután 2014 nyarán eljuthattam a mandabokori ifjúság által szervezett biciklitúrára, ahol
letehettem Isten elé a kétségeimet, elbukásaimat, és elindulhattam a hívő élet nemes harcában. Ezt követően igyekeztem minél többet olvasni a Bibliát, hogy egyre jobban megismerhessem az Úr Jézust és az Ő ígéreteit, és olyan fantasztikus volt átélni azt, hogy Isten
felépítette bennem az üdvbizonyosságot, hogy valóban, Ő nem mondott le rólam.
Azóta megannyi próbán és nehéz feladaton, csodán keresztül átvezetett az Úr, ami mind
azért volt, hogy eddze az én hitemet. Olyan hála van a szívemben, hogy az Úr Jézus gondot
visel rólam a tanulásban, munkában, szolgálatban, párválasztásban.
Záró igeként hadd hozzam János evangéliumából a 14. fejezet 6. versét: „Azt mondta
neki Jézus: »Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis
énáltalam. «” Ámen.
Jámbor Zoltán (24)
orvostanhallgató, Debreceni Egyetem
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Végezzük tovább!
„Látom az ünnepi közgyűlést, hogy türelme és
ünnepi hangulata is véges. Ezért arra gondoltam,
esperesi székfoglalómat két szóval foglalnám össze:
„végezzük tovább”. De talán méltatlan lenne ennyire
rövidre fogni és két szóval „összecsapni” egy ünnepi
beszédet. Mindenekelőtt hálás vagyok Istennek, hogy
méltatlanságom, alkalmatlanságom ellenére mégis
úgy látta, folytathatom ezt a megbízatást. Szeretném
köszönetemet
kifejezni
az
egyházmegye
gyülekezeteinek, elnökségeinek, presbitériumainak,
hogy jelöltek, támogattak, elfogadnak, és szeretettel
vesznek
körül.
Végtelenül
hálás
vagyok
elnöktársamért,
Márföldi
Istvánért,
akinek
személyében egy rendkívül szeretetteljes, támogató
szándékú elnöktársat kaptam és rendelt mellém az Úr! A hat év közös munka és szolgálat
alatt sokat tanulhattam tőle. A kimértsége, higgadtsága, türelme nagy hatással volt rám,
formálta jellememet, személyiségemet. Kedves István! Köszönöm neked ezt az együtt
töltött hat évet és hálás vagyok érted! Hálás vagyok a kerületi elnökségért, különösen
Püspök úrért, aki püspökként, ha kellett, akkor intett, ha kellett, bátorított, segített és
kísért, s bízom abban, továbbra is számíthatunk szerető, pásztoroló támogatására.
Köszönöm Püspök úr támogatását.
Hálás vagyok a munkatársaimért, akik a hétköznapi életben velem együtt fáradoznak,
segítenek, tanácsolnak és az egyházmegye és a gyülekezet ügyes-bajos dolgait intézik, szervezik. Köszönöm nektek! Azt gondolom, a legnagyobb áldozatot pedig a feleségem és családom hozza, aki rengeteget nélkülöz, sokszor hagyom egyedül őket szolgálataim miatt, és
hűségesen elhordozzák hiányomat és gyengeségeimet. Hálás vagyok Istennek, hogy ilyen
társat kaphattam Tőle Nóra személyében!
Befejezésül pedig, székfoglalómnak mi a magva? Szeretnék hűséges lenni az Úrhoz, Aki
szolgálatba állított, Aki követésre hívott. Szeretném hűen végezni szolgálatomat Isten akarata és terve szerint. Szeretnék engedelmességben élni és felülről kapott bölcsességgel
igazgatni az egyházmegye gyülekezeteinek és intézményeinek életét azzal az Igével, amit a
Példabeszédek könyvében olvashatunk: „Bízzál az ÚRban teljes szívből, és ne a magad
eszére támaszkodj!” (Péld 3,5). Vannak gyengeségeim, amit kérlek, hordozzatok, krisztusi
lelkülettel és indulattal szeressetek ki gyengeségeimből, és kérlek benneteket, legyetek
megbocsátóak, ha nem úgy szólok, ha nem az az indulat van bennem, ami Jézus Krisztusban
megvolt, bocsássátok meg. Szeretnék áldást kívánni új elnöktársamnak, Veczán Lászlónak,
s kívánom, hogy Isten gazdagon áldja meg együttműködésünket és gyümölcsöző legyen
munkánk, amelyet gyülekezeteink, intézményeink arathatnak le.
Székfoglalómat azzal kezdtem, hogy „végezzük tovább”. Folytatjuk azzal a lelkiséggel,
irányvonallal, amit 6 éve elkezdtünk, azokkal az évek folyamán kiforrott gyülekezeteket
építő programokkal, amelyek erősítik közösségeinket. Végezzük tovább evangéliumi lelkülettel az Ige szolgálatát, hogy ébredés legyen szeretett egyházunkban, hazánkban és -
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ahogy az Ige mondja – „Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel.”
(Apcsel 2,47), növelje a megtérőkkel, a bűnbánókkal, az új életben járókkal, az üdvözülőkkel egyházmegyénk gyülekezeteit. Ehhez adjon az Úr erőt és bölcsességet! – ezt végezzük
tovább!”
(Elhangzott a 2018. jún. 23-i ünnepi istentiszteleten.)
Zsarnai Krisztián
esperes
Veczán László egyházmegyei felügyelő bemutatkozása
Evangélikus szülők gyermekeként születtem Nyíregyházán, 1957-ben. Gyermekkorom óta a nyíregyházi evangélikus gyülekezethez tartozom.
Konfirmációm után Gáncs Aladár bácsi, majd Szalai Tamás
ifjúsági közösségi alkalmaira jártam, valamint tagja lettem
a gyülekezet énekkarának.
Tanulmányaimat a Budapesti Műszaki Egyetemen folytattam, majd a diploma megszerzése után költöztem viszsza Nyíregyházára, ahol először munkahelyi mérnökként
kivitelezésben dolgoztam, és 1985 óta - napjainkban is - a
Magyar Közútnál tevékenykedem.
Nyíregyházán kötöttünk házasságot feleségemmel,
több mint 37 éve, házasságunkat Isten 2 gyermekkel áldotta meg. 2015. március 16-án kaptam meg ágazatunk legmagasabb szakmai kitüntetését, a Baross Gábor díjat, azonban e kitüntetés fényét elhomályosította első unokám aznap
esti érkezése. Azóta az Ő, valamint kétéves kishúga boldog nagypapája lehetek.
Hitéletemre nagy befolyással volt a hetvenes évek lelki közössége, és a Fóti "kántorképző" tanfolyamok. Itt Kiss János bácsi irányításával, simogató szigorától vezetve tudtunk
igent mondani Isten hívásának, és vallom azóta is a naponkénti megtérés szükségességét.
Nagy megtisztelésként ért a felkérés az egyházmegyei felügyelői tisztségre, és átérezve
e pozíció súlyát, felelősségét is, imáimban kértem Isten útmutatását. Vállalt tisztségemben
igyekszem Isten akaratának megfelelni, és az Ő vezetésével végezni a szolgálatot. A Hírmondó lapjain keresztül is szeretném megköszönni az egyházmegye bizalmát, azt, hogy
megválasztottak ennek a tisztségnek a betöltésére.
Szeretném megköszönni azt a sok igét, jó szót, bátorítást, melyeket megválasztásom
után kaptam a gyülekezet tagjaitól!
Bemutatkozásomat azzal az igével zárom, amivel a beiktatásomat is:
„Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra van, mint akik az ő
végzése szerint elhívottak.” (Róm 8,28)
Veczán László
egyházmegyei felügyelő
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Intézményi híreink
Túróczy Zoltán Evangélikus Óvoda és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne el ne
vesszen, hanem örök élete legyen.” (János 3,16) Ezt a gyönyörű igét mondta együtt Zsarnai
Krisztián esperes úrral 104 óvodás szeptember 30-án, ahol ünnepi istentisztelet keretében
került sor az új evangélikus óvodások megáldására.
A nagytemplom megtelt az
óvodásokkal és családtagjaikkal,
akik együtt örültek az új 28 kisóvodás megáldásának. A nagyobbak énekes-verses szolgálattal,
ünnepi műsorral köszöntötték
legkisebb társaikat. Az egész
templomot betöltötte a gyermekek dicsőítő éneke, amiben az
óvodások Zsarnainé Urbán Nóra
intézményi lelkész gitárkíséretével énekeltek. Az istentiszteleten sor került az óvodapedagógusok, az óvodai dolgozók
megáldására, ill. a születésnaposok köszöntésére is. Hálásak vagyunk Urunknak, Istenünknek az Ő megtartó kegyelméért, a növekedésért, hogy óvodásaink növekednek testben és
lélekben, és az Igei szolgálatért.
Kovácsné Mráz Ágnes
óvodai intézményegység vezető
Az általános iskola első tanítási napja ünnepi tanévnyitó istentisztelettel kezdődött a
Nagytemplomban. A két első osztály kicsinyei és szüleik foglalhatták el az oltártérhez legközelebbi helyeket, ahol álmélkodva és türelemmel hallgatták Zsarnainé Urbán Nóra iskolalelkész szolgálatát. Ebben a tanévben 12 evangélikus ovis kezdte meg elsős tanulmányait
iskolánkban. A legkisebbek és az újonnan érkezők áldásban részesültek, és az újabb vezetői
ciklusát kezdő Kocsisné Sárossy Emőke intézményvezető fogadalomtételére is ekkor került
sor.
A szorgos hétköznapok megkezdődtek, de az elsősök Mustármag csoportjából érkező kicsiknek sikerült időt szakítani arra,
hogy visszalátogassanak ovis csoportjukba. Petra néni, Judit néni
és Ibolya néni örömmel fogadták
a már nagyra nőtt elsősöket.
Az iskola jövőre is várja a legkisebbeket, honlapukról tájékozódhatnak a 2019/2020-as beiskolázási programról.
Urbán Miklósné
tanítónő
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Luther Márton Evangélikus Kollégium
Szeptember 2-án elindult az élet a Luther Márton Kollégiumban. A beköltözés után a Kossuth
gimnáziummal közös tanévnyitó istentiszteleten
vettek részt a diákok.
Szeptemberben került sor a verébavatóra,
ahol az új diákok az eskü elmondásával „hivatalosan” is a kollégium teljes jogú tagjaivá váltak. A
Diák Önkormányzat tagjai lelkesen segítették az
elsősök felkészülését a nagy napra: nemcsak a
műsor összeállításában, hanem a belvárosban és
a kollégiumban az „újakra” váró feladatok megoldásában, elvégzésében is segédkeztek.
A kollégiumunk ének- és zenekara lázasan készült az aradi vértanúkról való ünnepi megemlékezésre, amelyre október 5-én került sor az Evangélikus Nagytemplomban.
Borza Tünde
tanár
Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium
Október elején két digitális labort adtak át a gimnáziumban a Szalay Emléknapok keretében. A fizika, földrajz, kémia, biológia emelt szintű oktatást szolgáló laborrendszert
Bozorády Ildikó iskolalelkész áldotta meg.
A Szalay Sándor atomfizikusról elnevezett labort dr. Pécskay Zoltán az MTA doktora, az
ATOMKI IKER tudományos tanácsadója, a Kabay János vegyész-gyógyszerészről elnevezett
labort Kocsi Erika történész kutató nyitotta meg, majd meghívott tudósok előadássorozatára került sor. A konferenciát követte a Szalay Országos Fizika verseny, ahol az általános
iskolai fordulót a Túróczy Zoltán Általános Iskola csapata, a középiskolai fordulót a Kossuth
Gimnázium csapata nyerte meg.
A Kossuth Gimnáziumban a
szalagavató liturgikus keretben
való megrendezése évszázados
hagyomány. Az október 19-i ünnepélyes istentiszteleten az igét
Bozorády Ildikó iskolalelkész hirdette, dr. Kovács László Attila
igazgatólelkész pedig gyönyörű
orgonajátékával kísérte végig a
közel száz fiatal lépteit az oltár
elé, ahol az osztályfőnökök a szalag feltűzésével maturandussá avatták őket, így jelezve,
hogy készen állnak az érettségi vizsgára és a gimnáziumból való továbblépésre.
A templomi alkalom a gimnázium dísztermében folytatódott, ahol a végzős osztályok
tagjai frakkot és csodálatos ruhákat öltve, táncos és énekes produkciókkal köszönték meg
szüleiknek, tanáraiknak és osztályfőnökeiknek a gimnáziumban eltöltött időt.
Kecskemétiné Szilvási Zsuzsanna
igazgatóhelyettes
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Halloween helyett reformáció
Van egy új „őrület”, ami egyre inkább terjed, amiről bizonyosan hallottál már, ez a halloween (ejtsd: helovin). Az „ünnep”
Amerikából került át Európába, de eredetileg Írországból ered. Alkotóelemei jobbára a kelták egyik pogány ceremóniájára vezethetők vissza. Varázslóik és papjaik vezetésével évente megülték két főistenségük (a napisten és a halottak istene) ünnepét. Hitük szerint a kelta év utolsó napján (október 31-én) az istenség megengedte, hogy
az elhunytak lelkei visszatérjenek otthonukba. A kísértetektől, a boszorkányoktól és a démonoktól való félelmükben nagy tüzeket gyújtottak és áldozatokat mutattak be, hogy azok
jóindulatát megnyerjék. Jó, ha tudod, hogy a varázslók megfélemlítettek embereket, és
kényszerítették őket, hogy éjfélkor adjanak nekik feláldozásra egy gyermeket. Az erre kiszemelt család ajtaja elé raktak egy kifúrt és kivilágított tököt. Ha a ház lakói nem teljesítették a kívánságot, gyilkos bosszúra számíthattak.
Az elpusztíthatatlannak tűnő pogány szokás „keresztyénesítése” érdekében IV. Gergely
pápa a Kr.u. IX. században elrendelte a mindenszentek napjának november 1-jén történő
megünneplését. Mindenszentek angolul: „all hallows”. Az azt megelőző este pedig „all
hallows evening”. Ez rövidült le az idők során a mostani szóra: halloween.
A mai boszorkányok és varázslók épp október 31. napját tartják a
legfontosabbnak. Ekkor imádkoznak a halottak kelta istenéhez, az elhunytak szellemeihez,
s ezzel tulajdonképpen szellemidézést folytatnak. Ez nem egy ártatlan móka! Nem csupán
hátborzongató szórakozás ez, hanem annak kísérlete, hogy az emberek az egy, igaz Isten
helyett a tiltott démonvilág felé forduljanak hitükkel. A Sátán azonban nemcsak hazudik,
hanem embergyilkos a kezdetek óta (Jn 8,44)!
Keresztény családok NEM ENGEDHETIK, hogy gyermekeik részt vegyenek ilyen
beöltözésben, felvonulásban, mert azzal a Sátán kultuszát támogatják!
Október 31. a REFORMÁCIÓ ünnepe. A protestáns világ azért ad
hálát, mert az Úr meg akarta tisztítani népét a sokféle tévelygéstől és a
babonától, a hamis sötétség helyett világosságot adni a szívbe! Pál apostol
mondja az Úr Jézustól kapott küldetéséről: „Azért küldelek el, hogy nyisd meg
a szemüket, hogy a sötétségből a világosságra, és a Sátán hatalmából az
Istenhez térjenek; hogy az énbennem való hit által megkapják bűneik bocsánatát, és
örökséget nyerjenek azok között, akik megszenteltettek.” (ApCsel 26,18). Isten megtérésre
hív bennünket, és a démoni kötelékekből szabadulást ajándékoz Fia, Jézus Krisztus által!
Ha már részt vettél valamilyen pogány, ördögi alkalmon, kérd az Úr
Jézust, hogy bocsásson meg, és többé ne menj ilyen helyre! Jézus Krisztus megbocsát, mert
a kereszten meghalt minden bűnödért. Ne félj! Jézus feltámadt, Ő a győztes! Higgy
Jézusban, és rátalálsz az igazi örömre, amely nem a gonosz dolgokban keres szórakozást,
hanem Isten akaratának teljesítésében.
Készült a Vasárnapi Iskolai Szövetség gondozásában megjelent anyagok alapján
Hajagos-Tóth Katalin
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ANYAKÖNYVI HÍREK
Keresztelések: „Bizony az ÚR ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom.”
Kósik Titusz, Jávorszki Petra, Jávorszki Kristóf, Somogyi Zsombor, Rózsa Krisztina,
Molnár Tamás, Szakács Benett Eliot, Maros Benett, Szabó Sára, Bongár Ramóna
Viktória, Siska Loretta, Pál Eszter, Kapin Benett Igor, Vajda-Vári Ábel, Benyó
Ádám László, Szanyi Noémi, Dankó Barnabás, Barkaszi Izabella, Antonin-Nagy
Bence
Házasságkötések:
„… Amit tehát az Isten egybekötött, ember el ne válassza.”
Fekete János Szabolcs és Dorogi Alexandra, Kovács Dávid és Paulusz Nikolett,
Kónya Gábor és Novák Eszter, Csaba István Zsolt és Hibján Erika, Batta László és
Dubay Enikő
Halálozások:
„Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg…”
Sipos János (85), Magera Zoltán (63), Soltész Ferencné Garamvölgyi Ilona (75),
Kiss Kálmán (89), Moravszki Mihály (66), Balogh Lászlóné Bánszki Zsuzsanna (84),
Kostyál József (76), Benkó Tamás János (77), Nagy György (78), Deák József (75),
Matejkó Pálné Molnár Irén (91), Tomasovszki Györgyné Gabulya Zsuzsanna (78),
Szalontai Ferenc Józsefné Moravszki Zsuzsanna (66), Morvai Zoltán (61), Kaposi
Istvánné Stevanyik Ilona (92), Simkó József (84), Buszlai János (77), Bartsik István
(74), Zsadányi István (73), Márton Györgyné Horváth Ilona (86), Helli Mihály (87),
Palicz Mihályné Bodnár Ilona (90), Siska András (81), Rácz Sándor (71).
Összeállította: Horváth Csabáné
Október havi előzetes
Október 26-30. között a Kajaani-i (Finnország) testvérgyülekezet küldöttsége tesz látogatást Nyíregyházán.
Október 31-én, a Reformáció ünnepén istentisztelet lesz a Nagytemplomban 8.00 és
10.00 órától.
Október 31-én este gyülekezés a Nagytemplomnál 17.30 órakor. Innen fáklyákkal és
énekelve átvonulunk a református templomba, ahol 18.00 órától a reformátusokkal közös ünnepi istentiszteleten veszünk részt.
November havi előzetes
Ifjúsági csendes hétvége lesz Velencén 2018. november 9-11. között.
November 25-én a Nagytemplomban 10.00 órától az egyházi esztendőben elhunytakra emlékezünk, 14.00 órától pedig az Északi temetőben pihenő lelkészek, tanítók sírjához viszünk egy-egy szál virágot.
November 26-29. között 18.00 órai kezdettel ádventi sorozat lesz a mandabokori
imaházban Monty Taylor szolgálatával.
December havi előzetes
December 3-7. között ádventi igehirdetési sorozat a Luther téri gyülekezeti házban,
esténként 17.00 órától.
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December 9-én gyülekezeti nap lesz a rozsréti imaházban 9.00 és 12.30 óra között.
Igével szolgál Angyalossy Zsoltné nyírbogdányi református lelkésznő.
December 10-13. között 17.30 órai kezdettel ádventi sorozatot tartunk a rozsréti
imaházban.
December 15-én 16.00 órától gyermekkarácsonyt tartunk a mandabokori imaházban.
December 16-án 16.00 órától a gyermek bibliakörösök karácsonyi ünnepélyére kerül
sor az Általános Iskola dísztermében.
December 19-21. között 17.00 órától ádventi evangelizációs sorozat lesz a borbányai
templomban Malik Péter Károly nyírteleki evangélikus lelkész szolgálatával.
December 22-én gyermekkarácsony lesz Vargabokorban.
December 23-án 9.00 órától gyermekkarácsony lesz a rozsréti imaházban.
December 23-án 9.30-tól gyermekkarácsonyt tartunk a borbányai templomban.
December 24-én Karácsonyesti istentisztelet lesz a Nagytemplomban 17.00 órától.
December 25-én Karácsony első napján ünnepi rend szerint tartjuk istentiszteleteinket a Nagytemplomban 8.00 és 10.00 órától.
December 25-én 17.00 órától zenés áhítat lesz a Nagytemplomban.
Az egyházközségünkben elhangzott igehirdetéseket írott és hangfelvétel formájában
megtalálhatja az alábbi honlapokon:
 garainyh.hu – baloldalon fent, a „Hangzó örömhírtár” menüpontban
 mandabokor.lutheran.hu – középen fent az „Igehirdetések” menüpontban.
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
Gyülekezetünk bankszámla száma:
Hivatal címe: Luther tér 14.
CIB 11100702-19861274-36000001
Tel: 508-770 Fax: 508-777
Figyelmébe ajánljuk gyülekezetünk
Hivatalos órák:
honlapját:
munkanapokon 9-17 óráig.
http://nyiregyhaza.lutheran.hu
A Hírmondó legközelebbi számának tervezett megjelenési időpontja: 2018. december 21.
Lapzárta: 2018. december 14.
Szerkesztőbizottság:
Adámi László, Kecskemétiné Szilvási Zsuzsanna, Márk Borbála, Nádasi Zoltán
Felelős szerkesztők: Dr. Kovács László Attila, Veczánné Repka Jolán
E-mail: nyiregyhazi.hirmondo@lutheran.hu
Kiadja a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség, belső használatra, ingyenes terjesztésben.
Megjelenik kéthavonként.
Készült: A Grafit Nyomdában 800 példányban.

