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   HOGYAN IS ÁLLUNK A LELKI AJÁNDÉKOKKAL? 
 

Lelki ajándék jelentkezése, felbukkanása csak ott lehetséges, 
ahol lelki élet van, vagyis ahol valaki - az előzőleg megkeresztelten 
is bűneiben halott állapotából - tényleg újonnan született, a Szent-
lélek által teremtett Krisztus-hitben, Isten gyermekévé (vö. Jn 3,6-
7). Más szóval: kegyelmi ajándékot (karizmát) csak ott kereshe-
tünk, ahol valaki valóban vette, elfogadta már Isten kegyelmét. 
Előbb a kegyelemre van szükségünk, s csak azután kaphatunk ke-
gyelmi, lelki ajándékokat. Nem az tehát evangélikus egyházunk-
ban sem az első és fő kérdés, hogy vannak-e és milyen lelki aján-
dékaink, hanem hogy kell-e nekünk az Úr Jézus keresztáldozatában adatott bűnbocsánat és élet-
újulás, kell-e a kegyelem Lelke! Ha csak tradícióőrzés, öntudatápolás, illetve új utakat és mód-
szereket kereső emberi ügyködés az evangélikusságunk, az nem visz lelki életre és üdvösségre 
senkit, ha „egy valami hiányzik belőled, és ezzel minden: Krisztus benső ismerete”. Keresztyén-
ség Krisztus nélkül, evangélikusság az evangélium életújító ereje nélkül, „spiritualitás” a Szent-
lélek nélkül: önmagunk és mások becsapása. Sok látványos dolgot meg lehet valósítani, külön-
böző megnyilvánulásokra akár a „lelki ajándék” címkét is rá lehet ragasztani: „De akiben nincs a 
Krisztus Lelke, az nem az övé” (Róm 8,9). 

A Szentlélek azoknak adatik, és azokban munkál lelki életet, akik engedik neki (vö. ApCsel 
5,32), hogy meggyőzze őket bűnükről, elveszettségükről és Isten ítéletéről, de meggyőzze őket 
Istennek arról a szeretetéről is, hogy „Jézusnak, az Ő Fiának vére megtisztít bennünket minden 
bűntől” (1Jn 1,7). A Szentlélek tehát Jézust dicsőíti meg: nem a megajándékozott ember, sőt 
nem is maga a Lélek van a középpontban! Ezért nem biztosítja Isten Lelkének vételét semmilyen 
különleges „karizmatikus” személy kézrátétele, és Isten szentséges Lelkét senki sem „oszthatja 
ki” ezen a földön másnak! 

Amikor Pál apostol, a korinthusi gyülekezetnek levelet írva, rátér a lelki ajándékok kérdésére, 
egy hatalmas figyelmeztetéssel kezdi mondanivalóját (vö. 1Kor 12,1-6). Arra emlékezteti 
ugyanis őket, amit egykor a pogányságban átéltek, titokzatos erők bűvölete és kényszere alatt. 
Ezzel kapcsolatban az apostol óva inti a lelki ajándékokra sóvárgó korinthusi keresztyéneket, 
hogy össze ne keverjék a bálványkultuszok körében megtapasztalt sodró erejű „spirituális” él-
ményeket Isten Lelkének munkájával (vö. 2Kor 11,3-4.14)! Ma is őszintén és egyenesen meg kell 
mondanunk, hogy az embereket hanyatt vágó, kezüket, lábukat, nyelvüket bábként mozgató 
lélek nem Krisztus Lelke, hanem hamis, idegen, ördögi lélek. Az ilyen közegben jelentkező „nyel-
veken szólásból”, „gyógyításokból”, „kijelentésekből” ezért nem kérünk! 
  

 

„Mindenki amilyen kegyelmi ajándékot kapott, úgy szolgáljatok az-
zal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai.”  
           (1Pt 4,10 - ÚRK*) 
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A Szentlélek soha nem fog rángatózó, önkívületben hangoskodó bábot csinálni az emberből, 
mert Ő „az erő, a szeretet és a józanság Lelke” (2Tim 1,7). 

A valódi lelki ajándék nem arra való, hogy a hívő ember hivalkodjon vele, mint a beképzelt 
kisgyermek a játékával. A karizma arra adatik Istentől, hogy az Ő megajándékozott gyermeke 
használjon, szolgáljon vele Krisztus teste közösségében, mások javára, üdvösségére (vö. 1Kor 
12,7.11 kk.). Kegyelmi ajándékával az Úr megerősít, képessé tesz és speciálisan fölkészít Lelke 
által arra a feladatra, amit Ő szánt nekünk egyháza építésében. Azok a karizma-listák, amelyeket 
Pál apostol leveleiben találhatunk (vö. pl. Róm 12 és 1Kor 12), nem lezárt leltárt jelentenek 
ezért, hanem inkább azt mutatják meg, hogy milyen sokféle ajándékot ad az Úr, személyre sza-
bottan, s az egyes megajándékozott tagokat is hogyan adja ajándékul egyházának. Evangélikus 
egyházunkban is Krisztus Urunk akarja építeni ezen a módon az Ő egyházát: azokból, akiket Lel-
kével eljegyzett magának, most is és köztünk is ad evangélizáló és tanító igehirdetőket (nemcsak 
a lelkészek közül!), lelkigondozókat és imádkozókat, adakozókat, szervezőket és vezetőket, szí-
ven ütő szavú bizonyságtevőket és elesetteket fölkaroló szabadultakat... „Ki milyen lelki ajándé-
kot kapott, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai: ha va-
laki szól, úgy mondja szavait, mint Isten igéit, ha valaki szolgál, úgy szolgáljon, mint aki azt az 
Istentől kapott erővel végzi, hogy mindenkor az Isten dicsőíttessék Jézus Krisztus által, akié a 
dicsőség és a hatalom örökkön-örökké Ámen.” (1 Pét 4,10-11). 

 

Adámi László**, lelkész 
 

(Megjegyzések: *ÚRK - Újonnan revideált Károli-Biblia, Veritas Kiadó, 2019. 
**A fenti írás először 20 éve jelent meg itt: Evangélikus Élet, 2000. június 11. Pünkösd, 5. oldal. 
Grafika: Simon András) 

 

TÁJÉKOZTATÁS 
 

A koronavírus-járvány kapcsán kiadott rendelkezések miatt halaszthatatlan témában presbi-
teri döntéshozatal elektronikus formában történhet. Erre most egy örömteli esemény kapcsán 
kerül sor, mivel elkészült az óvoda bővítése, és szeptembertől négy csoporttal működhet a Kö-
zép utcai telephelyén. Ehhez az Alapító Okirat módosítása szükséges, amely a Presbitérium ha-
tásköre. A határidő 2020. május 31, a presbitereknek e-mail formájában van lehetőségük nyi-
latkozni a módosított okirat elfogadására vonatkozóan. 
 

Dr. Kovács László Attila               Veczánné Repka Jolán 
igazgatólelkész            egyházközségi felügyelő 
 

KERESZT UTÁN KORONA 
 

Böjt és húsvét hetében (2020. április 6-13 között), hét on-
line video istentisztelet közvetítés volt a közelmúltban gyö-
nyörűen felújított Luther téri gyülekezeti teremből. Pünkösd 
böjtjében is hasznos és léleképítő lehetőséget jelenthet ezek-
nek az igehirdetéseknek az újbóli megtekintése. Ám akiknek 
(internet hozzáférés híján) erre nincs lehetőségük, azoknak 
néhány gondolat felidézésével, - mint egy hét féle tavaszi vi-
rágszálból álló pünkösdi csokrot - nyújtjuk át ezt az összeállí-
tást: „Mert Krisztus jó illata vagyunk Isten dicsőségére az üd-
vözülők és az elkárhozók között!” (2Kor 2,15) 
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Már a címek is sokatmondóak: Az Atya forgatókönyve! - Láss, ne csak nézz! - Nincs kompro-
misszum Jézus ügyében! - Legyen meg a te akaratod! - Én is a keresztre feszítők között vagyok! 
- Döbbenetes húsvét! - Megváltóm az Isten! - Mindenkor Úr! 

Az igehirdetési alapigéket megtaláljuk az Evangélikus Útmutatóban, a videók elérhetőségét 
pedig a tudósítás végén lévő online linkek biztosítják. Az igehirdetők a gyülekezet parókus lelké-
szei voltak az üres gyülekezeti teremben, de hisszük és valljuk: Isten élő Igéjét nem lehet se 
bilincsekbe verni, se karanténba zárni (lásd 2Tim 2,9)! Evangélikus himnuszunkban is ezt zeng-
jük: „Az ige kőszálként megáll, / Megszégyenül, ki bántja. / Velünk az Úr táborba száll, / Szent-
lelkét ránk bocsátja.” (EÉ 254,4) Az emmausi vándor, az élő ÚR Jézus most minket kérdez: „Hát 
nem ezt kellett-e elszenvednie a Krisztusnak, és így megdicsőülnie? (Lk 24,26) S mivel a tanít-
vány nem különb a Mesterénél (lásd Mt 10,24.38.39); számunkra is csak a kereszt után jön a 
korona (lásd 2Tim 4,8; Jak 1,12; Jel 2,10)! 

Nagyhétfő délután a szenvedéstörténet Jézus hatalmas önkijelentésével indult: Én vagyok az 
Emberfia, aki a Hatalmas jobbján ül és eljön. Ez volt a halálos ítéletének oka, mert istenné tette 
magát. Péter kívülállóként akarta figyelni az eseményeket, de látó- és halló távolságon belül 
maradt, ezért tudott a tagadása után összetörni bűnei súlya alatt. Te hogyan viszonyulsz Jézus-
hoz? - tette fel a kérdést minden hallgatójának Zsarnai Krisztián. Jézus alárendelte magát az Atya 
forgatókönyvének, hogy beteljesítse akaratát, s önkéntes kereszthalála által legyőzze a bűnt és 
a Sátánt. Péter fogadkozott, - Jézus szabadított! 

Nagykedd délután Péter tagadásának jól ismert története került a virtuális gyülekezet elé. 
Sztankó Gyöngyi ezt hirdette: Minden élethelyzetből van kiút, minden útról van visszafordulási, 
megtérési lehetőség Jézushoz. Mi mindannyian hétköznapi Péterek vagyunk, akik választhatjuk, 
vagy megtagadhatjuk Jézust, aki azért halt meg és támadott fel, hogy életünk legyen! Láss, ne 
csak nézz! A csillag és a kereszt mellett a kakas is sok templom tornyának dísze, s hatalmas 
figyelmeztetés: legyen a mi életünk is a mindennapi megújulás, és a Krisztus szeretetéből való 
merítkezés által az ő dicsőségét szolgáló, megmentett élet! 

Nagyszerda délután Adámi László Barabbás szabadon bocsátásának története kapcsán kije-
lentette: Aki Jézussal találkozik, az mind döntési helyzetbe kerül ma is! Ne félj kiszolgáltatni ma-
gadat Jézusnak, aki egészen kiszolgáltatta magát érted! Mit tegyek Jézussal? Ez nemcsak Pilátus 
kérdése volt: minden ember örök sorsát dönti el e földön, mert nincs kompromisszum Jézus 
ügyében! Vagy elutasítod, vagy befogadod Őt, mint Uradat és Megváltódat! Ő melletted dön-
tött, mindent megtett érted! Hallgass rá! Megváltásunk történelmi tény; az Apostoli hitvallás-
ban kétezer éve vallják a Krisztusban hívők: „… szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, 
meghalt és eltemették.” 

Nagycsütörtök délután a Gecsemáné-kertben történt események álltak előttünk az igében. 
Jézus gyötrődése és tusakodása során háromszor imádkozott ugyanazokkal a szavakkal: Legyen 
meg a te akaratod! Életét, sorsát teljesen Isten kezébe teszi le, akihez úgy könyörög, mint édes 
Atyjához. Dr. Kovács László Attila emlékeztette a virtuális jelenlévőket, hogy Jézusnak ez a ké-
rése összecseng a tőle tanult imádság mondatával, és a tanítványainak adott figyelmeztetése is: 
Virrasszatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek, ezzel a kéréssel: Ne vígy minket kí-
sértésbe! Ő Isten üdvösséget szerző akaratát teljesítette be, hogy aki Krisztusban hisz, el ne 
vesszen, hanem örök élete legyen! 

A Nagypéntek délelőtti passiói istentisztelet fő üzenete ez a vallomás volt: Én is a keresztre 
feszítők között vagyok! 
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Dr. Kovács László Attila a szenvedéstörténet alapján erre a három kérdésre kereste a választ 
igehirdetésében: Kik feszítették keresztre Jézust? Kik álltak Jézus keresztje körül? Mit tett Jé-
zus e szomorú órában? Jól ismerjük a résztvevőket: Pilátus, a katonák, a főpapok, a nép; de 
senki sem ismerte fel Jézusban a Messiást, az Isten Fiát - csak a pogány százados! Utolsó kér-
désére nem kap választ Isten Fia: „Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem?” - De mi, 
mai keresztre feszítők megvallhatjuk: Azért, hogy a benne hívők soha ne legyenek Istentől el-
hagyottak (lásd Jn 3,16)! 

Húsvét vasárnap délelőtt Jób döbbenetes húsvétjának részesei lehettünk: ő tudta: Megvál-
tóm az Isten, aki Mindenható! Mit tett Isten? Megváltó vérrokonunkká lett az Ő testté lett Igé-
jében, Fiában, Jézusban, aki önmagát adta szent váltságdíjként értünk! S az ő feltámadása hir-
deti számunkra, hogy Isten nemcsak elrendelte, hanem el is fogadta Fiának helyettes áldozatát! 
S mert Jézus él, én is vele, s tőle még a halál sem szakíthat el! A boldog feltámadás vár rám, és 
meglátom Megváltó Istenemet. Adámi László ezzel a reményteli gondolattal zárta ünnepi ige-
hirdetését, amelyet másnap délután a Nyíregyházi TV is sugárzott: Bárcsak mindnyájunk szívét-
lelkét áthatná, hatalmába venné immár megváltó Urunk, Jézus Krisztus kereszthalálának és fel-
támadásának döbbenetes ereje, és mindnyájunk bizonyossággal teli vallomása lehetne: „Tu-
dom, hogy az én Megváltóm él!” 

Mint minden vasárnap, a feltámadás ünnepén is hangzott a gyermekekhez a vetített képekkel 
szemléltetett örömhír. Adámi Márta tanításában a győzedelmes húsvéti történetet úgy mondta 
el, mint Isten nekünk szóló üzenetét. - Zsarnainé Urbán Nóra pedig szólóénekében arra hívta a 
lélekben együtt ünneplő gyülekezetet: „Nézd a Golgotát, Isten szent Fiát. Éretted halt meg Mes-
tered!” 

Húsvét hétfő délelőtt Sztankó Gyöngyi a Mózes énekéből való két igevers alapján hirdette: 
Mindenkor Úr az Isten, aki örökké él, és ő ad életet és halált. S Fia feltámadása által ajándékoz 
számunkra halhatatlanságot; haza vezet! Az örök Vagyok hívta el Mózest szolgálatára: Hozd ki 
népemet a szolgaságból! Az Örökkévaló Isten elhívása hűséggel párosul. Ne imádjunk bálványt! 
A hétköznapok is ünneppé lehetnek, minden nap Krisztus feltámadásának erejéből és szerete-
téből élhetünk! Hol van az Örökkévaló? Mindenütt, ahová beengeded! S ekkor minden megvál-
tozhat! Jézus velünk marad minden napon! 

Húsvét vasárnap délután – mint az ünnepi csokrot összekötő aranyszalag –, egybefoglalta és 
lezárta ezt az igehirdetés sorozatot az üres, felújítás alatt álló Nagytemplomban felcsendülő or-
gonazenés áhítat. A hangszerek királynőjének a hangját szavakkal nehéz érzékeltetni, de meg 
lehet hallgatni! És két zeneszám közben felhangzott a kiáltás a mélységből az orgonaművész, 
Dr. Kovács László Attila tolmácsolásában: „Bízzál, Izráel, az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, 
és gazdag ő, meg tud váltani. Meg is váltja Izráelt minden bűnéből.” (Zsolt 130, 7-8) 

A valamennyi élő közvetítés és rögzített videó felvétel megtekintésekor élvezhető éles képi 
látvány és tiszta hangzás a Nádasi testvérek profi szakmai munkájának köszönhető. 

A Lélek ünnepére készülve, a tüzes lángnyelvek fényében tündökölhet immár lelki szemeink 
előtt az üres, véres kereszt és a minden bűn-vírustól mentes aranykorona! Urad üzeni: „Eljövök 
hamar: tartsd meg, amid van, hogy senki el ne vegye koronádat.” (Jel 3,11) Ezért zenghetjük 
ujjongó énekkel: "Fenn a Mennyben az Úr minden győztesnek ád, / Aki Krisztussal járt, s Benne 
hitt, / Aranyból koronát, fehér égi ruhát, / S hárfa húrjait pengethetik." (EKE 139. ének 1. vers) 

Garai András 
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Az istentiszteletekről készített videók és az írott igehirdetések elérhetőek ezeken a linkeken: 
mandabokor.lutheran.hu/?page_id=7255 
youtube.com/MandabokoriEvangélikusGyülekezet/videos 
facebook.com/mandabokor/videos 
nyiregyhaza.lutheran.hu/2020-ev-archivuma/ 
garainyh.hu/cikk/mynews.inc.php?a=a&mnid=1016 
garainyh.hu/10/mynews.inc.php?hash=612aeae2e992c94b172fffbba6f79e82&mnid=5 
 

 

Zenés áhítatok a veszélyhelyzetben 
 

 

Gyülekezetünk énekkara lelkesen készült a húsvéti zenés áhítatra. H. Schütz: Jézus Krisztus 
hét szava a keresztfán c. kis oratóriumát szerette volna előadni. A veszélyhelyzet egyik napról a 
másikra meghiúsította tervünket. Többen is bíztattak: próbálkozzunk online zenés áhítatokkal. 
Ahogyan istentiszteleteinket igyekszünk elérhetővé tenni otthonainkban, úgy zenés áhítataink-
ról se mondjunk le! Nehezen, de ráálltam. Nehezen, mert tudom, hogy a legjobb felvétel sem 
képes visszaadni az élő zene varázsát. Mégsem bántam meg. Húsvét ünnepén jómagam Bach, 
Mendelssohn-Bartholdy és Anger műveket szólaltattam meg az Evangélikus Nagytemplom or-
gonáján, május 17-én pedig Elek Péter, fiatal nyíregyházi orgonista Buxtehude, Bach, Mendels-
sohn-Bartholdy és Vierne darabokat adott elő. Köszönettel tartozunk a Nádasi testvéreknek és 
más fiatal testvéreinknek is, akik a felvételek technikai részéről gondoskodtak, önkéntesen, fá-
radságot nem kímélve. 

A hagyományoshoz képest két plusz ajándékot hozott magával az online zenés áhítat: aki a 
templomban ül és hallgatja az orgonamuzsikát, nem látja az orgonistát. Most meg tudtuk mu-
tatni felvételről: hogyan játszik az orgonista kezével három billentyűzeten és lábbal a pedálbil-
lentyűkön. A másik meglepő hozadékát ennek a próbálkozásnak a statisztikai adatok jelentik. 
Hagyományos zenés áhítatainkat általában 80-120 hallgató szokta megtisztelni jelenlétével. A 
YouTube csatornán viszont ennek a létszámnak a többszörösét kitevő érdeklődők kísérték figye-
lemmel az előadásokat. Hiszem, hogy Isten áldása volt, lesz ezeken az alkalmakon is! 

 

Dr. Kovács László Attila, orgonaművész 
 

Új ének az éjszakában - Adámi László utolsó igehirdetése aktív parókus lelkészként 
 

 

Cantate vasárnap 10 órától, a mára „szokásos” módon, online istentisztelet közvetítés kezdő-
dött (bevezető részében a gyermekeknek szánt bibliai tanítással) a nyíregyházi Luther téri üres 
gyülekezeti teremből, ahol szintén a „szokásos” nagytemplomi beosztás szerint, a hónap máso-
dik vasárnapján Adámi László, a III. körzet parókus lelkésze hirdette az igét az előírt textus (Ap-
Csel 16,25-34) alapján. De az istentisztelet már nem a szokásos módon ért véget, mert egy be-
jelentés és egy rövid búcsúztatás fül- és szemtanúja lehetett a virtuális gyülekezet: ez volt a 
lelkipásztor nyugdíjba vonulása előtti utolsó vasárnapi szolgálata, amely a tudósítás végén talál-
ható linkről elérhető, így annak csupán néhány üzenet értékű gondolatát idézzük itt fel. 

Luther bizonyságtévő éneke - „Jer, örvendjünk, keresztyének, Jer, énekeljünk vígan!” (EÉ 318) 
- után hangzott el az igehirdetés: Új ének az éjszakában címmel. Az új ének tartalma: a mi Iste-
nünk dicsérete (lásd Zsolt 40). Az ördög nem a semmit támadja, hanem az Úr munkáját: ezért 
került börtönbe Filippiben Pál és Szilász. 

https://mandabokor.lutheran.hu/?page_id=7255
https://www.youtube.com/MandabokoriEvangélikusGyülekezet/videos
https://www.facebook.com/mandabokor/videos
https://nyiregyhaza.lutheran.hu/2020-ev-archivuma/
https://www.garainyh.hu/cikk/mynews.inc.php?a=a&mnid=1016
https://www.garainyh.hu/10/mynews.inc.php?hash=612aeae2e992c94b172fffbba6f79e82&mnid=5
https://www.garainyh.hu/10/mynews.inc.php?hash=612aeae2e992c94b172fffbba6f79e82&mnid=5
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A lelkész idézte Siklós József: A börtönőr meglepődik c. versét, majd arról szólt: egy veterán ró-
mai tisztet is izgathat az üdvösség kérdése! Mi az üdvösség? Örök, szabad, teljes élet Isten sze-
retetében! Csak Jézus tudja ezt adni: ő megment, megszabadít, megtart, örök életet ad (lásd 
Jn 10,27-28)! Az ember tévesen kérdez: „Mit kell cselekednem, hogy üdvözüljek?” Krisztus szol-
gáinak válaszában Isten teremtő igéje szólal meg: „Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz mind te, 
mind a te házad népe.” (31. v.). 

De mégis hogyan lehetséges a hit? Válaszként idézte Pál vallomását, amely lelkésszé avatási 
igéje is volt: „Nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten hatalma az minden hívőnek üdvös-
ségére.” (Róm 1,16) S felidézte nyíregyházi beiktatásának igehirdetési alapigéjét is: „Mert a ke-
resztről szóló beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Is-
tennek ereje.” (1Kor 1,18) A bennem Istentől megszületett hit a családtagjaim számára is a 
Szentlélek eszköze lehet, az ő hitre jutásukban. Ma is ujjongó örömre hív Isten! S ezzel az ige-
verssel zárta prédikációját Adámi László: „Énekeljetek az Úrnak, áldjátok nevét, hirdessétek sza-
badítását mindennap!” (Zsolt 96,2) Végül Füle Lajos vers-énekének szavaival így imádkozott: 
„Tégy, Uram, engem áldássá, Lelkedet úgy várom! / Tedd te a szívem hálássá, hogy Neked szol-
gáljon! / Bárhová küldesz, ajkamról zengjen az új ének! / Tégy, Uram, engem áldássá, oly sok a 
bús élet!” (EKE Énekeskönyv 203. éneke) A hirdetések végén elhangzott a bejelentés: „Hivatali 
időm néhány nap múlva letelik a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközségben. Parókus lelkészként 
ma szolgálok utoljára vasárnapi istentiszteleten. A továbbiakban - nyugdíjasként - helyettes lel-
készi szolgálatokat végezhetek majd, ha az ÚR megtart. A szolgák mennek, amikor eljön az ideje, 
de az Úr Jézus marad mindazokkal, akik befogadták Őt. Mert Jézus Krisztus tegnap, ma és mind-
örökké ugyanaz (Zsid 13,8)”. 

Dr. Kovács László Attila igazgatólelkész Istennek hálát adva röviden megköszönte Adámi 
László közel két évtizedes nyír-
egyházi szolgálatát, „mély, bibli-
kus, kompromisszumot nem tűrő 
igehirdetését”, s Isten áldását 
kérte további életére és szolgála-
tára a zsoltáros szavaival: „Aki a 
Felséges rejtekében lakik, a Min-
denható árnyékában pihen, az ezt 
mondhatja az Úrnak: Oltalmam 
és váram, Istenem, akiben bí-
zom!” (Zsolt 91,1–2) S ez a még-
sem „szokásos” online istentisz-
telet ezzel a vallomás-énekkel zá-
rult: „Átölelt Isten nagy kegyelme 
/ Méltatlanul, érdemtelen...” (EÉ 
327). 

      Fotó: Zsarnai Krisztián       Garai András 
(garainyh.hu) 

Az online istentisztelet video felvétele elérhető innen: 
youtube.com/watch?v=3i_QeEU5uxI 
garainyh.hu/10/mynews.inc.php?hash=612aeae2e992c94b172fffbba6f79e82&mnid=5  

https://www.youtube.com/watch?v=3i_QeEU5uxI
https://www.garainyh.hu/10/mynews.inc.php?hash=612aeae2e992c94b172fffbba6f79e82&mnid=5
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KÖZLEMÉNY 
 

Adámi László lelkész testvérünk nyugdíjba vonulásával megüresedik az egyházközség egyik 
parókus lelkészi állása. Egyházi törvényeink szerint a megüresedett parókus lelkészi állás betöl-
tésének viszonylag hosszú, több hónapig is eltartó folyamata van. Így presbiteri és közgyűlések 
sorozata elé nézünk. Jelenleg, a veszélyhelyzetre való tekintettel a Püspöki Tanács felfüggesz-
tette a testületi gyűlések tartását, illetve a lelkészválasztásokat. Még várnunk kell a folyamat 
beindításához. 

Addig is dr. Fabiny Tamás, az Északi Egyházkerület püspöke 2020. május 13-tól visszavonásig 
kiküldte a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközségbe gyülekezeti helyettes lelkészi szolgálatra 
Adámi László nyugdíjas lelkészt. 

Isten áldását kérjük lelkész testvérünk helyettes szolgálatára, és a majd előttünk álló lelkész-
választásra. 

Az egyházközség elnöksége 
 

FOKOZATOSAN ISMÉT MEGNYITJUK TEMPLOMAINKAT 
 

A Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség Elnöksége a gyülekezet lelkészeivel egyeztetve el-
döntötte templomaink fokozatos megnyitását és elfogadta a nyitáshoz szükséges Védekezési 
Szabályzatot. 

Bár a fertőzésveszély korántsem múlt még el, az eddigi eredményes védekezés arra bíztatta 
elöljáróinkat, hogy a megfelelő óvintézkedések mellett ismét kinyissuk templomainkat. 

A Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség továbbra is gondoskodik az elektronikus felületeken 
közvetített istentiszteletről vasárnaponként 10 órától a Luther téri gyülekezeti házból. 

Ugyanakkor fokozatosan visszatérünk a nyilvános istentiszteletek tartására is. 
Május 24-én a rozsréti imaházban (9 órakor) és a borbányai templomban (9:30 órakor) tar-

tottunk már istentiszteletet. 
Ezen felül május 31-én, Pünkösd vasárnapján megnyitjuk híveink előtt a Luther téri gyüleke-

zeti házat is a 8 órakor és 10 órakor kezdődő istentiszteleten; valamint a mandabokori imaházat 
a 10 órakor, és a Széna téri kistemplomot a 11 órakor kezdődő istentiszteleten. 

A Nagytemplomban a már régóta várt és folyamatban levő restaurálási munkálatok miatt 
egyelőre nem tudunk istentiszteletet tartani. A Nagytemplomnak eredetileg őszre ütemezett 
lezárását éppen a koronavírus okozta bezártságunk miatt hoztuk előbbre. Így jó reménység sze-
rint ősszel és karácsonykor már a Nagytemplomban tarthatjuk istentiszteleteinket. 

A veszélyeztetett korban és állapotban lévő híveinket kérjük, hogy saját érdekükben to-
vábbra is tartózkodjanak a közösségi alkalmak személyes látogatásától! 

Dr. Kovács László Attila, igazgatólelkész 
 

Online istentisztelet Mennybemenetel ünnepén 
 

Mennybemenetel ünnepén, május 21-én 18.00 órai kezdettel online istentiszteletet tartot-
tunk a Gyülekezeti Házban, amelyen Sztankó Gyöngyi, a IV. körzet lelkésznője szolgált. Igehirde-
tését az ünnep igéjével kezdte: „Én pedig, ha felemeltetem a földről, magamhoz vonzok minde-
neket.” (Jn 12,32), majd az Útmutató szerinti igehirdetési ige alapján végezte: „Íme, eljön a fel-
hőkön, és meglátja minden szem, azok is, akik átszegezték, és siratja őt a föld minden nemzet-
sége. Úgy van. Ámen. Én vagyok az Alfa és az Ómega így szól az Úr Isten, aki van, és aki volt, és 
aki eljövendő: a Mindenható.” (Jel 1,7-8) 
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Igehirdetésében elmondta, hogy mára sajnos ellaposodott a tudatunkban ennek az ünnepnek 
az igazi jelentősége, tudniillik, hogy ekkor fejezte be az Úr Jézus földi küldetését, jelenlétét, és 
vitetett fel a látható világból a számunkra láthatatlan világba. Pedig hatalmas jelentőségű ez az 
ünnep: Jézust ezen a napon hazahívta az Atya, hogy küldetése teljesítésével elfoglalja az Őt 
megillető helyet az Isten jobbján, és a legmagasabb megbecsülést, megdicsőülést ajándékozta 
Neki. Jézus ránk is ugyanazt a feladatot bízza ma is, mint felmenetele előtt a tanítványaira: az Ő 
követését, az evangélium szolgálatát, minőségi keresztyén életet, hogy Hozzá hasonlóan mi is 
győztesként érhessünk egykor célba! 

Márk Borbála 
Újra együtt Rozsréten 

 

A WHO 2020. március 
11-én világjárvánnyá mi-
nősítette az új koronaví-
rus okozta járványt. Ez 
alapjaiban forgatta fel az 
életünket, így a hitéletet 
is. Olyan természetes 
volt, hogy vasárnap reg-
gel úgy készültem, hogy 9 
órára Rozsréten legyek a 
gyülekezi teremben. Ki-
csi, de meghitt gyüleke-
zet, öröm oda menni. Az-
tán hirtelen nem lehet 
sehová menni. A reggeli elcsendesülés és ima, az esti ima megvan, de mégis hiányzik valami. 
Aztán elindul az online igehirdetés. Bekapcsolódtam, a közösségi oldalon látni a létszámot, aki 
jelzi a jelenlétét. Nem mindenki tudta a digitális világot követni. Én is csak addig, amíg el nem 
némult a gépem. Igen, egyet gondolt és elnémult, csak kép volt. 

Így teltek a hetek, amíg végre május 21-én Rozsréten újra volt élő ige, és többen voltunk, mint 
máskor. Mert hiányzott! Hiányzott az Úr háza, a lelkész mosolya, a hangja, hiányoztak a kedves 
emberi szavak, és sokkal közelebb éreztem magam az Úrhoz. Jó ez a digitális világ, de sokkal 
jobb az élő emberi kapcsolat! 

Kovács Gyula, gyülekezeti tag 
 

Mennybemenetel ünnepi istentisztelet Borbányán 
 

Borbányán 30-an voltunk az istentiszteleten Mennybemenetel ünnepén, miközben próbáltuk 
az előírt és megszerkesztett „Védekezési szabályzatot” érvényesíteni... 

Hála az ÚRnak az együttes igehallgatásra vágyódó testvérekért! Együtt örültünk azokkal, akik 
ott tudtak lenni! A főének és az igehirdetés hangfelvétele Garai András honlapján itt megtalál-
ható: 

www.garainyh.hu/hangzooromhirtar/hangzooromhirtar.php?dir=Adami%20Laszlo/Nyh.%20
Borbanya%20Ev.%20Templom%2018.01.01-tol%20-%20BB5/20.05.21.%20-%20Jel%201%2C7-
8%20-%20Mennybemenetel%20unnepe/ 

Adámi László, helyettes lelkész  

http://www.garainyh.hu/hangzooromhirtar/hangzooromhirtar.php?dir=Adami%20Laszlo/Nyh.%20Borbanya%20Ev.%20Templom%2018.01.01-tol%20-%20BB5/20.05.21.%20-%20Jel%201%2C7-8%20-%20Mennybemenetel%20unnepe/
http://www.garainyh.hu/hangzooromhirtar/hangzooromhirtar.php?dir=Adami%20Laszlo/Nyh.%20Borbanya%20Ev.%20Templom%2018.01.01-tol%20-%20BB5/20.05.21.%20-%20Jel%201%2C7-8%20-%20Mennybemenetel%20unnepe/
http://www.garainyh.hu/hangzooromhirtar/hangzooromhirtar.php?dir=Adami%20Laszlo/Nyh.%20Borbanya%20Ev.%20Templom%2018.01.01-tol%20-%20BB5/20.05.21.%20-%20Jel%201%2C7-8%20-%20Mennybemenetel%20unnepe/
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Klári nénire emlékezve… 
 

Körülbelül egy évtizede történt… 
Az Evangélikus Egyház Diakóniai Osztálya 

Sztehlo Gábor születésnapjához kapcsolódva 
szeptember 25-én „Diakóniai Megbecsülés díja-
kat” adományoz egy-egy szeretetotthon dolgozó-
jának, önkéntesének vagy patronálójának. Az 
„ünnepélyes istentiszteletek” helyszíne mindig a 
Budapesti Deák-téri Templom. 

Az egyik ilyen alkalom után Gáncs Aladárné 
Hybl Klára leutazott velünk Nyíregyházára, 
Élimbe. Szerette ezt a homokba hullt gyöngysze-
met, ezt a „hitből, homokból épített várost”, ahol 
korábban családjával hosszú ideig élt; ahol férje - 
Aladár bácsi - evangélikus lelkészként és orgona-
művészként elindította az Evangélikus Templomban havi rendszerességgel az orgonahangver-
senyeket; ahol gyermekük - Gáncs Péter - indíttatást kapott a lelkészi szolgálatra. 

Nyíregyházára való megérkezésünk után, az „élimi lányok” - ahogy szokták - a kedves vendé-
get, Klári nénit nagy szeretettel fogadták. Ő a megszépült, megújult otthont érdeklődve, rácso-
dálkozva nézte meg.  Így most természetbarátként, tekintete a muskátlikat, a fenyőfákat, a gon-
dozott kertet, a levendulaültetvényt bensőséges szeretettel ölelte magához. 

Több napig maradt nálunk, és bejártuk a számára fontos korábbi szolgálati helyeit. Szívta ma-
gába a város akácos illatát; emlékek sokasága jött elő. Találkozások, beszélgetések tarkították 
ezeket a napokat. Az együtt töltött idő után szeretettel invitált, hogy amikor csak tehetem, lá-
togassam meg Budapesten. Hálával gondolok vissza telefonbeszélgetéseinkre, találkozásainkra, 
gyöngybetűs írására. Ma is előttem vannak azok a csodálatos, igényes, intelligens levelei, ame-
lyekkel megajándékozott. Minden leveléből a humor és a szeretet áradt. Mindig témánk volt a 
nyíregyházi evangélikus gyülekezet jelene: hétköznapjai és ünnepei. 

Visszatérve „Élimhez”, szívesen emlékszem arra, hogy milyen kedvesen érdeklődött mindig 
az „élimi” lányok élete iránt. Gyakran mondta és kérte: „Addig gyere, amíg élek, s tudunk be-
szélgetni.” Személyes találkozásainkkor ma is fülembe cseng gyengéd hangja: ”Ágikám, hát 
megjöttél?” Figyelmes hallgató volt. Nagy ajándék volt számomra, ahogy a bizalom erősödött 
kettőnk között. Nem is gondoltam volna, hogy mennyi mindenről tudtunk beszélgetni! Hitről, 
művészetről, misszióról, diakóniáról, utazásról, születésről, halálról, szolgálatról; s arról, hogy 
rendszeresen megküldtük számára a „Hírmondót” és a „Nyíregyházi Naplót”. 

Klári néni azok közé a kincsek közé tartozik, akik hatottak életemre, gondolkodásomra; aki 
egyszerre volt „Mária és Márta”. 

Sok ilyen áldott szolga járt előttem, akik életükkel, példájukkal Krisztusra mutattak. 
Nagy tapasztalás volt számomra, hogy „Klári néni betelt az élettel” s már nagyon vágyott 

„előre ment szerettei közé”. 
Sokunk számára ajándék, hogy gyermekkorunk óta ismerhettük, a Tőle kapott útravalóval ak-

tív gyülekezeti tagok és szolgálók lehettünk és vagyunk. 
Hisszük, hogy a „gyöngykaput” átlépte, és mennyei boldogság és béke öleli át. 

Bogár Ági  
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BIZONYSÁGTÉTEL 
 

A Nyíregyháza - Mandabokori Evangélikus Gyü-
lekezetbe járok már hosszú évek óta, és a 
Mandabokori Ifjúság tagja vagyok, azonban egy 
évvel ezelőtt nagy fordulatot vett az életem. Az 
Úr Budapestre szólított, Zuglóban kaptam állást 
területi védőnőként. Hosszú, és imaharcokkal teli 
út vezetett idáig, de így az egy év távlatából nézve 
a történteket, úgy látom, hogy valóban tökélete-
sen elő volt számomra készítve minden! Egy évvel 
ezelőtt azzal az igével indultam útnak, amely Mó-
zes 5. könyvéből a 28. fejezetben található, és így 
hangzik: „Rád szállnak mindezek az áldások és kí-
sérnek téged, ha hallgatsz az Úrnak, Istenednek a 
szavára. Áldott leszel a városban…” és úgy gon-
dolom, hogy valóban nagyon áldott volt ez az első 
év. Új emberekkel ismerkedtem meg, hiszen kö-
zel 220 család védőnője lehetek. Kaptam rendkí-
vül segítőkész kolléganőket, kaptam egy új gyüle-
kezetet, ahová mindig örömmel megyek, és ami 
valóban az én pesti lelki otthonommá vált. 

A kezdeti lelkesedés és „szárnyalás” után jöttek bizony olyan időszakok is, amelyek eléggé 
megpróbáltak elbizonytalanítani. Védőnőnek lenni csodálatos dolog, semmi pénzért nem cse-
rélnék, sőt, el sem tudom képzelni azt, hogy én mást csináljak. De sajnos hamar meg kellett 
tapasztalnom, hogy érnek engem olyan történések is, amiket az egyetem 4 éve alatt nem taní-
tottak, és amikre nem készítettek fel. Amikor egy gondozott családban halva, vagy betegen szü-
letik egy gyermek, vagy születés után rövid idővel meghal, az nem csak a szülőt, hanem sokszor 
engem is nagyon megterhel. És ilyenkor jön egy kísértés, egy hamis gondolat, hogy ezek a ne-
hézségek, ezek a terhek valóban az én szerető Mennyei Atyám tervei? De aztán mindig rájövök, 
hogy igen, mert Isten tudja, mit miért tesz. Tényleg nehéz, ezt nem tanították, de jó tudni, hogy 
nemcsak az egyetem falai között tanul az ember, és hogy nem csak az ottani tanárok szava szá-
mít az életben. Mert van egy sokkal nagyobb Tanító! És talán ezek az esetek döbbentenek rá 
leginkább, hogy mindig van miért hálát adni, és mindig van miért, vagy kiért könyörögni! 

A thesszalonikaiakhoz írt első levélben azt olvashatjuk az 5. rész 17. versében, hogy: „Szünte-
lenül imádkozzatok”. De mit jelent szüntelenül imádkozni!? Azt, hogy szüntelenül, talán mond-
hatnánk úgy is, hogy megállás nélkül. Ez olyan, mint a légvétel. Nem figyelünk rá, nem tudatosan 
csináljuk, és nem kell bíztatni sem rá, hogy levegőt vegyünk. Ez egy természetes dolog és jön 
magától, megállás nélkül, szüntelenül! Vajon ilyen a mi imaéletünk? Az enyém sajnos nem. 
Nemrég azonban átéltem azt, hogy milyen is szüntelenül imádkozni és milyen az, amikor való-
ban, szívből jön az imádság. 

Néhány hónappal ezelőtt, éppen munkából hazaérve kaptam a hírt, hogy édesanyám unoka-
testvére, akivel nagyon jó kapcsolatot ápolunk, szívinfarktust kapott. Nem tudtak többet mon-
dani, csak hogy nagy a baj. 
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A kétségbeesés, a szomorúság és a sok-sok miért kérdés rögtön átvették az uralmat fölöttem, 
és keserves zokogásban törtem ki. Ott voltam a pesti albérletem szobájában egyedül, és az a kis 
szoba akkor a nagyvilágnak tűnt, aminek a közepén állok összetörve, és senki nincs ott körülöt-
tem, senki nincs, aki vigasztalna vagy enyhítené ezt a borzasztó fájdalmat, ami egyre jobban 
eluralkodik a szívemben. Nem gondolkodtam, képtelen voltam rá, és ekkor ösztönösen, mint a 
légvétel, imádságra kulcsoltam remegő kezeimet. Nem tudtam hosszú, szép vagy magasztos 
imát mondani, megszólalni is nehéz volt, mindösszesen két szót tudtam kirebegni: „segíts, 
Uram!” Persze a fejemben cikáztak a gondolatok és talán sokkal több mindent szerettem volna 
akkor mondani az Úrnak, de csak ennyit voltam képes kimondani. Segíts Uram! Nem tudom, 
mennyi idő telhetett el, megállt körülöttem a világ. Ez volt életem legrövidebb, de igazán és 
őszintén szívből jövő imádsága. 

Olyan jó tudni azt, hogy az Úr valóban látja a mi szíveinket, és nem hagy magunkra még azok-
ban az időkben sem, amikor talán úgy érezzük, hogy egyedül vagyunk. És olyan jó az is, hogy 
bátran mehetünk az Úr elé akkor is, ha örömben, és akkor is, ha borúban vagyunk. Olyan jó tudni 
azt is, hogy Ő valóban meghallgatja az imádságainkat! 

Dankó Dóra (24) 
 

Próbák között 
  

Kevés az erőm, és nem tudom, merre menjek, 
A sötétben választ, reményt hogyan leljek? 
Itt vagyok egyedül, árván, összetörten, 
Érzem, egyre lejjebb kerülök a gödörben. 

Hol vagy, mikor szükségem van rád, 
Mikor egyre jobban gyötör, kínoz a vád? 
Miért ígérted, hogy velem maradsz, 
Ha erőt, bátorságot mégsem adsz? 

Ezerszer estem bele újra és újra, 
Tudom, van bocsánat, de szívem mégsem tudja! 
Nem tudja, nem érti miért szereted, 
Hogy két kezem el miért nem engeded? Hisz Uram, annyiszor tettem már ígéretet, 

Annyiszor tettem kezedbe életemet. 
Próbáltam erős és hű maradni, 
A kísértésen mégsem tudtam uralkodni. 

Jön gyáván, jön mindent ígérve, 
És hiú szívem mindig hisz, benne remélve. 
De ó, szívem, miért hiszel, miért hagyod, hogy becsapjon? 
Hisz van más, van Urad, ki kegyelmet adjon! 

Nem tudtam, hiába próbáltam, 
Tudom, azért nem, mert ő nagyobb nálam. 
És azt is tudom, miért lesz mindig ő a nyerő, 
Tudom, hogy ide nem elég az emberi erő. 

Ezért jövök eléd Uram újra és újra, 
Kegyelmed remélem, és szívem tudja! 
Tudja Uram, érzi, hogy szereted, 
Hogy két kezem el soha nem engeded! 

Dankó Dóra, 2019. 
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INTÉZMÉNYI HÍREK 
 

Élő műalkotásokká váltak a gyerekek az általános iskola digitális keretei között 
 

A Túróczy Zoltán Evangélikus Óvoda és Magyar-
Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola pedagó-
gusai mára gyakorlottak az otthoni feladatokat il-
letően, kreatív feladataikkal a gyerekek és a szülők 
is elégedettek. Egyik kedves feladatukat mutatják 
be a képek, ahol a gyerekek klasszikus művészeti 
alkotások újraalkotásán dolgoztak. A pedagógusok 
úgy érzik, ezek jól szemléltetik a kreatív feladatok 
produktumát, és a hangulatot. 

A rendkívüli helyzet első napján az álta-
lános iskola pedagógusai közösen állapod-
tak meg abban, hogy melyik felületet vá-
lasztják, és milyen módon küldik tanulóik 
számára a tananyagot. Szakmai csoportok-
ban beszélték meg a minimális tananyag 
mennyiségét, a számonkérés és ellenőrzés 
módját. A kapcsolattartás a kollégák között 
folyamatos. Megosztják egymás között a 
jól működő, könnyen kezelhető digitális 
tartalmakat, tapasztalatainkat. Így, az el-
térő digitális kompetenciák ellenére, az el-

telt hetek és a szülők visszajelzése azt mutatja, hogy mindenki maximálisan teljesíti a feladatát. 
 

Urbán Miklósné, tanítónő 
 

Rendhagyó ballagás, különleges érettségi vizsga a Kossuth Gimnáziumban 
 

A Nyíregyházi Evangélikus Kos-
suth Lajos Gimnáziumban a digitá-
lis oktatásra való átállás a 
Classroom-rendszer segítségével 
történt. A szakórákat, osztályfő-
nöki órákat, szóbeli feleleteket a 
pedagógusok videokonferenciák-
kal helyettesítik. A zavartalan okta-
tás érdekében a technikai eszköz-
zel nem rendelkező diákok számára 
az iskola biztosított táblagépeket. 
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A ballagás az idei feltételek között természetesen rendhagyó volt. A ballagók osztályfőnöke-
ikkel együtt online formában vettek búcsút alma materüktől. A virtuális ballagási műsor igyeke-
zett megtartani a sok évtizedes hagyományokat: harangszóval kezdődött és lelkészi áldással ért 
véget. Nem maradhatott el természetesen az igazgatói köszöntő, a 11. évfolyamosok és a vég-
zősök búcsúbeszéde sem. 

Ezt követően az érettségi vizs-
gák különleges feltételek mellett 
zajlottak, de zavartalanul véget 
értek. A pedagógusok példaér-
tékű helytállással teljesítették az 
ügyeleti teendőket, ami ebben az 
évben az egészségügyi veszély-
helyzet miatt nehezebb feladatot 
jelentett, hiszen öt emelt szintű 
érettségi vizsga zajlott iskolánk fa-
lai között. A 60 év feletti kollégá-
kat mentesítettük a feladatteljesí-
tés alól, ezért is jelentett nagy se-
gítséget a Luther Márton Kollé-

gium pedagógusainak a jelenléte, akik részt vállaltak az ügyeleti feladatokból. 
A ballagási műsor az alábbi linken tekinthető meg: 
sites.google.com/view/nyeklg/főoldal           Török Mariann, igazgatóhelyettes 

 

Online kapcsolattartás és rendkívüli feladatok a Luther Márton Evangélikus Kollégiumban 
 

„Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened! Megerősítlek, meg is 
segítlek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak.” (Ézs 41,10) Ezzel az igével és búcsúajándékkal 
köszöntek el a 2020-as tanévben az érettségizőktől a kollégiumban. Sajnos a ballagás az idén 
elmaradt, de az írásbeli érettségi alatt természetesen a kollégiumban lakhattak a diákok. 

A kollégiumban a karantén idején a Google Classroom és a közösségi oldalak segítségével 
tartották a kapcsolatot diákjaikkal a pedagógusok. A csoportfoglalkozások és a szakkörök szin-
tén digitális formában zajlanak. Rendhagyó volt ez az év abból a szempontból is, hogy a nevelők 
besegítettek a Kossuth Gimnázium érettségi vizsgájának felügyeletébe, hiszen a rendkívüli in-
tézkedések miatt, több felügyelőtanárra volt szükség. A konyha is új funkciót kapott, hiszen gye-
rekek nélkül a környéken élők élelmezésébe segítettek be, új szolgáltatással álltak elő, menü 
házhozszállítással segítették az önkéntes karanténban élőket. 

Borza Tünde, kollégiumi nevelő 
 

Füle Lajos: Pünkösd fényében 
 

Pünkösd… Fényedben élek, 
teremtő égi Lélek, 

erőd gerjeszti lelkem, 
Felfogni szent csodádat 

nem tudhatom, de áldlak 
megújult életemmel. 

Az Ige, mint zsarátnok, 
hűlő szívemben lángot 
lobbantott, hála érte! 
Követségében járok, 
ahogy a tanítványok, 

rajtam a Krisztus vére! 

Dicsőítsd Őt ma bennem, 
Ki nem vetett el engem, 

illesse hála, hála, 
Ki, érte mit se várván 
megváltott vére árán 
Istennek és Atyának.   

https://sites.google.com/view/nyeklg/főoldal
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GYERMEKOLDAL 
 

A Teremtő dicsérete X. - Minden nyelv vallja… 
 

„Élet és halál van a nyelv hatalmában…” (Péld 18,21) Élet? Halál? És hogyhogy a nyelv (mint 
testrészünk) hatalmában van mindez? Előbb vizsgáljuk meg a „nyelv” szót. 

A magyarban a „nyelv” szavunk azonos alakú szó, több jelentéssel. Egyfelől jelenti a szádban 
lévő izmos, mozgékony kis testrészedet, amellyel érzékeled az ízeket, és hangokat képzel a se-
gítségével, amikor beszélsz. Másfelől a nyelv jelenti azt a szavakból álló jelrendszert, amellyel 
kifejezheted a gondolataidat. Ez a beszélt nyelv. 

Bármilyen hihetetlen, de mindkettő Isten alkotói munkájának az eredménye! Isten formálta 
meg a nyelvet, mint testrészt, amikor megteremtette az embert, és azért adta többek között, 
hogy az embernek jóleső érzés legyen a táplálkozás. Még egy francia közmondás is azt mondja: 
„Aki egy ízletes falatot vesz a szájába, jó hírt üzen a szívének.” Ezen kívül azért is kaptuk, hogy 
egymással beszélgetni tudjunk, ugyanis a nyelveddel képzett hangok szavakká állnak össze, és a 
különböző nyelvtani szabályok segítségével alkotják a beszélt nyelvet. 

A Biblia arról számol be, hogy kezdetben az egész földnek egy beszélt nyelve volt. Azonban, 
az özönvíz után eltelt egy idő, és az emberek ismét nem akartak szót fogadni Istennek, nem 
akarták az életet választani. Csak a saját dicsőségüket keresték, minden vágyuk az volt, hogy egy 
várost építsenek, benne egy magas toronnyal. Ekkor ezt mondta Isten: „Most még egy nép ez, 
és mindnyájuknak egy a nyelve.” Isten látta, hogy a bűn korlátlan terjedéséhez fog vezetni ez a 
„nagy egyetértés”, ezért úgy döntött, hogy sokféle nyelvet hoz létre. Azt írja a Biblia, hogy „ösz-
szezavarta a nyelvüket”, így az emberek nem értették meg egymás beszédét, ezért abbahagyták 
a város építését, és szétszéledtek az egész föld színén. Ezért nevezték ezt a várost Bábelnek. 
Isten ezzel szabott határt a bűn gyors terjedésének! 

Isten nem mondott le az emberekről. Azt akarta, hogy őt válasszák, hogy életük legyen. Ezért, 
hogy megértsék őt, a kiválasztott személyeknek (általában prófétáknak) mindig emberi nyelven 
szólt. Amikor pedig elérkezett az idő teljessége, akkor Fia által beszélt hozzánk. Az Úr Jézus azt 
mondta magáról: „Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él; és aki 
él, és hisz énbennem, az nem hal meg soha.” (Jn 11,25-26) Jézus azonban nemcsak beszélt Is-
tenről és az ő országáról, hanem meghalt a mi bűneinkért, eltemették, de harmadnapra feltá-
madt és felment a mennybe az Atya jobbjára. Ez az evangélium (=örömhír)! 

Ennek a fantasztikus hírnek terjednie kellett a különböző nyelvű emberek között! Isten cso-
dája volt az első Pünkösd, amikor az összegyűlt sokaságban az emberek a saját nyelvükön hal-
lották az apostolokat beszélni Isten nagyszerű dolgairól, hogy Jézus Krisztusban van, az ő vére 
által a mi megváltásunk, és bűneink bocsánata is! 

Válaszd az Úr Jézust Megváltódnak és Uradnak! Mert egyszer „Jézus nevére minden térd meg-
hajol, mennyeieké, földieké és földalattiaké; és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr.” (Fil 
2,10-11) Itt a nyelv a mindenféle beszélt nyelvet jelenti. Lesznek, akik Jézusban az életet válasz-
tották, és tisztelettel hajolnak meg, szeretetteljes imádattal vallják Jézust Uruknak. De lesznek 
olyanok is, akik elutasították Jézust, és ezzel a halált választották. Ezért rettegni fognak, félelem-
mel vallják Úrnak Jézust, és így hajolnak meg, hogy elvegyék tőle örök büntetésüket. A lényeg, 
hogy minden teremtmény elismeri, hogy Jézus Krisztus az Úr az Atya Isten dicsőségére! Élet 
vagy halál? A te nyelved mit vall? 

Hajagos-Tóth Katalin  
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ANYAKÖNYVI HÍREK 
 

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

Szekeres Jánosné Czirják Erzsébet (80), Nyíri Lászlóné Varga Ibolya Mária (66), Palicz 
István (89), Matejkó János (83), Orosz László (61), Gincsai Mihály (72), Simkó András 
(73), Magera Józsefné Turcsán Zsuzsanna (80), Járkó István (65), Sallai József (71), 
Daskó András (75), Vaskó Valéria Tünde (54), Bojtos István (88), Balogh Gyula (73), 
Tóth Péter (73), Miholecz József (75), Ferencz Józsefné Hraskó Erzsébet (81), Bereczné 
Ómajtényi Ágnes (49), Kelemen Flórián (79), Lippa Józsefné Merkószki Zsuzsanna 
Julianna (75). 

Összeállította: Horváth Csabáné 
 

Május havi előzetes 
 

 2020. május 31-én, Pünkösdvasárnap istentiszteletet tartunk a Luther téri Gyülekezeti 
házban 8 órakor és 10 órakor, 
 a mandabokori Imaházban 10 órakor, 
 a Széna téri Kistemplomban 11 órakor, 
 a rozsréti Imaházban 9 órakor, 
 a borbányai templomban 9:30 órakor, 
 Nagykállóban a Református templomban 8 órakor, 
 a kálmánházi templomban 8:30 órakor, 
 Felsősimán 13 órakor. 

 

Június havi előzetes 
 

 2020. június 1-jén, Pünkösdhétfőn a vargabokori Imaháznál 15 órakor tartunk istentisz-
teletet. 
 2020. június 21-én vasárnap 18:00 órától kezdődően online Orgonazenés áhítatra kerül 

sor, amelyen Kiss Zoltán orgonaművész és felesége, Kissné Dr. Mogyorósi Pálma fog szolgálni. 
Műsoron: J. S. Bach, W. A. Mozart és L. Vierne művei. 

 

A nyári gyermektáborok (napközis táborok, gyermek klubok), ifjúsági táborok és egyéb al-
kalmak iránt érdeklődők keressék a körzeti lelkészeket, hittanárokat és gyermekmunkásokat 
további informálódás céljából. 

 

 Istentiszteleti alkalmainkra arcmaszkot vagy az arc eltakarására szolgáló sálat, kendőt 
mindenki hozzon magával! Akinek nincsen, annak a helyszínen biztosítanak a tartalék száj-
maszkokból használatra. 
 Csak otthonról hozott, saját énekeskönyvet szabad használni! 
 A nem egy háztartásban lévők egymástól minden irányban legalább 1,5 méteres távolsá-

got tartsanak! 
 Úrvacsoraosztásra egyelőre nem kerül sor. Amikor majd lehetőségünk nyílik rá, külön sza-

bályozzuk az úrvacsora vételének módját. 
 

Az online közvetítések az istentisztelet kezdete előtti 5-10. perctől kezdődően érhetők el min-
den alkalommal! 
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Istentiszteleti alkalmaink online élőben megtekinthetőek és visszanézhetőek a 
mandabokor.lutheran.hu és a nyiregyhaza.lutheran.hu weboldalakon, valamint a Facebook 
oldalainkon (facebook.com/evnyiregyhaza és facebook.com/mandabokor) valamint az V. körzet 
YouTube csatornáján (youtube.com/MandabokoriEvangélikusGyülekezet). 

 

A járványügyi helyzet függvényében reménység szerint 2020. június 15-től a Nyíregyházi 
Evangélikus Egyházközség Lelkészi Hivala a korábbi nyitvatartási rend szerint fog működni. 

 

A Lelkészi Hivatal dolgozói jelenleg még otthonról végzik feladataikat. Sürgős ügyekben, 
temetés bejelentése esetén kérjük Híveinket, hogy telefonon egyeztessenek lelkészeinkkel. 

 

Lelkészeink elérhetősége: 
Adámi László: +36 20 824-6833    Kovács László Attila: +36 20 824-3915 
Sztankó Gyöngyi: +36 20 824-5429       Zsarnai Krisztián: +36 20 369-2487 

 

Ha hozzátartozója, ismerőse vagy barátja kórházba kerül, kórházlelkészünk, Melich Mihály 
elérhető a +36 20 824-2306 telefonszámon, vagy a misi.melich@gmail.com email címen. 

 

Köszönjük mindazoknak az áldozatkészségét, akik adományukkal támogatták egyházköz-
ségünket, illetve adójuk 1-1 %-át felajánlották egyházunknak és alapítványainknak. 

 

A mostani helyzetben egyházközségünket az alábbi lehetőségeken tudják támogatni: 
 

1. Számlaszámra utalással 
OTP számla száma: 11744003-20001010 
CIB számla száma: 11100702-19861274-36000001 

2. PayPal-on keresztüli utalással 
Az V. körzet honlapján, a mandabokor.lutheran.hu honlapon bővebb információkat lehet 
találni az utalásról, a bankszámlákról, illetve az alábbi videó segítséget nyújt az utalás mi-
kéntjéről: youtube.com/watch?v=kStslhpEuhc 

3. Az első két lehetőséggel élni nem tudó Gyülekezeti tagjaink számára csekken történő be-
fizetési lehetőséget biztosítunk. 

 
A Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség 
Lelkészi Hivatalának címe: Luther tér 14.  

Hivatalos órák (jelenleg szünetelnek): 
munkanapokon 9-17 óráig. 

Tel: +36-20/368-9935 

Gyülekezetünk bankszámla száma: 
 CIB 11100702-19861274-36000001 

 

Figyelmébe ajánljuk gyülekezetünk 
honlapját: nyiregyhaza.lutheran.hu 

 

Köszönjük a Hírmondóra szánt adományokat! 
A Hírmondó legközelebbi számának tervezett megjelenési időpontja: 2020. augusztus 19. 

Lapzárta: 2020. augusztus 10. 
 

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 700 példányban. 
(A jelen helyzetben elsősorban digitálisan tesszük elérhetővé lapunkat!) 

https://mandabokor.lutheran.hu/
https://nyiregyhaza.lutheran.hu/
https://www.facebook.com/evnyiregyhaza
https://www.facebook.com/mandabokor
https://www.youtube.com/MandabokoriEvangélikusGyülekezet
mailto:misi.melich@gmail.com
https://mandabokor.lutheran.hu/
https://www.youtube.com/watch?v=kStslhpEuhc
https://nyiregyhaza.lutheran.hu/
mailto:nyiregyhazi.hirmondo@lutheran.hu

