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Nézzük meg röviden, mikor hangzott el ez az ige, és látni fogjuk, milyen közel van a Szentírás-
nak ez a régi üzenete napjainkhoz és életünkhöz. Krisztus előtt 587-ben Nabukodonozor babiló-
niai király elpusztította Júda országát, kifosztotta és lerombolta Jeruzsálemet, a templomot, és 
fogságba vitte a nép nagy részét. 

Az emberek rettenetesen el voltak keseredve. Az ország értékei idegen kézre kerültek, tulaj-
donképpen minden tönkrement, amit építettek, és egy diktátor uralma alá került a nép. Senki 
sem tudta, mi lesz azokkal, akiket elhurcoltak, és hogyan alakul azoknak a sorsa, akik otthon 
maradtak. A fogságba hurcoltak helyzetét súlyosbította, hogy hamis próféták és jósok elkezdték 
mondani a téves jövendöléseket. Az általános helyzetet azonban mind a fogságban, mind otthon 
a csüggedés, a reménytelenség, a kétségbeesés jellemezte. 

Ekkor küldött Jeremiás próféta egy levelet a fogságba hurcoltaknak Isten parancsára. Ebben 
a lelkigondozói levélben próbálja felemelni a tekintetüket. Azt írja nekik: ne az ellenségre néz-
zetek tehetetlen gyűlölettel, hanem felfelé, a hatalmas és kegyelmes Istenre. Bátorítja őket, 
mert Istennek még mindig van szava hozzájuk. Bíztatja őket, hogy építsenek a fogságban is há-
zakat, házasodjanak, szüljenek gyerekeket, és fáradozzanak a város jólétén, békességén, mert 
akkor lesz nekik is jobb az életük. Ebből is látszik, hogy Isten még a fogságban is gondoskodik 
népéről, még most sem veti el őket, hanem támogatást, segítséget nyújt Jeremiáson keresztül 
számukra. 

A nép 70 évig volt fogságban. Ezalatt az idő alatt sem tétlenkedhettek, és a szabadulás után 
az a cél, hogy többen térjenek haza, mint ahányan fogságba kerültek, ezért kell építkezniük, 
földet művelniük, házasodni, családot alapítani. A levélből pedig világosan kitűnik, mi az Isten-
félő ember feladata. A feladatuk a városért való imádkozás, és a jólétéért való munkálkodás. Az 
eredeti szövegben a shalom szó szerepel, ami azért is fontos, mert tágas értelemben azt a fizikai 
és szellemi közeget jelzi, amiben az ember emberré válhat, ahol nincsenek korlátai az élet ára-
dásának. 

A shalom mindig magában foglalja a lelki feltételeket is, az ember akkor él, ha Istennel napi 
kapcsolata van. A hívő ember tevékenyen részt kell, hogy vegyen népe boldogulásában, nem-
csak fizikailag, hanem imádságban is. A hívő ember nem maradhat tétlen, el kell mondania, amit 
Isten a szívére helyezett, mert a hitre való hívás a fogságban sem lehet néma. Ha valaki imád-
kozik a városért, az azért imádkozik, hogy Isten akarata valósuljon meg a városban. 

Fontos, hogy minél többen megismerjék Őt, hogy az ott lakók ellenségből testvérek legyenek, 
pogányokból Istent követők! 

Ennek a levélnek a szavai ma hozzánk is szólnak, reformáció havában, mert Isten bennünket 
is használni akar, hogy képviselői legyünk ott, ahova állított. Luther Márton reformátorunk is ezt 

 

„Fáradozzatok annak a városnak a békességén, ahová fogságba vi-
tettelek titeket, és imádkozzatok érte az ÚRhoz, mert annak békes-
ségétől függ a ti békességetek is!” (Jer 29,7) 
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tette, és akárhova ment, hirdette Isten igéjét. Azt írta: „Krisztus tele kegyelemmel, élettel és 
üdvösséggel, a lélek tele bűnökkel, halállal és kárhozattal. Mármost közbejön a hit, és az törté-
nik, hogy Krisztusé a bűn, a halál és a pokol, a léleké pedig a kegyelem, az élet és az üdvösség.” 
Ámen.        Kocsár-Kozma Anett lelkész, hittanár 
 

TÁJÉKOZTATÓ PRESBITERI ÜLÉSRŐL 
 

Egyházközségünk presbitériuma 2020. szeptember 23-i ülésén az alábbi döntéseket hozta: 
 

• -A bevezetőben Dr. Kovács László Attila igazgató lelkész úr tájékoztatást nyújtott az El-
nökség által hozott döntésről, mely szerint 2020. szeptember 13-tól - a tavaszi időszakhoz ha-
sonlóan - az Istentiszteleteket online formában fogjuk tartani. Ezt a döntést a járvány fokozódó 
terjedése miatt hozta meg az Elnökség. 

• -Ezt követően a Nagytemplom, a vargabokori imaház, a rozsréti imaház és az Eötvös ut-
cai parókia vonatkozásában az elvégzett és folyamatban lévő munkálatokról kaptak tájékozta-
tást a presbiter testvérek. 

• -A lelkész választással kapcsolatos feladatokról, valamint az eljárás ütemezéséről adott 
tájékoztatást Dr. Kovács László Attila igazgató lelkész úr, ezt követően a presbitérium felhatal-
mazást adott az Elnökség számára, hogy a vírushelyzet alakulásának függvényében - arra alkal-
mas időpontban - hívja meg a lelkészt bemutatkozó Istentisztelet megtartására. 

• -Az utolsó napirendi pontokban a Túróczy Zoltán Evangélikus Óvoda és Magyar-Angol 
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában a 2020/2021. tanévben finanszírozott pedagógus állás-
helyek számának, az intézmény alkalmazotti állomány táblájának, a 2020/2021. tanévi tantárgy-
felosztásának, valamint az intézményben a maximális osztály- és csoportlétszámok túllépésének 
jóváhagyására került sor. 

Dr. Kovács László Attila               Veczánné Repka Jolán 
igazgatólelkész            egyházközségi felügyelő 
 

MEGÚJUL A NYÍREGYHÁZI EVANGÉLIKUS NAGYTEMPLOM BELSEJE 
 

2016 karácsonyán kaptuk az örömhírt, hogy a Magyarországi Evangélikus Egyház jelentős tá-
mogatást kapott a Magyar Kormánytól néhány kiemelt jelentőségű projektje megvalósítására, 
köztük a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség nagytemplomának és gyülekezeti házának fel-
újítására 650 millió Ft. jutott. A tényleges tervezés, előkészítés a 2017. év nyarán indulhatott, és 
meglehetősen hosszúra nyúlt, amit különösen is megnehezített az építőiparban pont ebben az 
időben bekövetkezett árrobbanás. Néhány kisebb beruházás mellett, mint amilyen pl. a Széna 
téri kistemplom padjainak elkészíttetése volt, a Luther téri gyülekezeti ház teljes körű, külső-
belső felújítása, átalakítása és bővítése 2019 őszére valósult meg, nagy örömünkre. Ennek a be-
ruházásnak a költségei bruttó 250 millió Ft-ot tettek ki. 

A Nagytemplomra szánt támogatást (bruttó 330 millió Ft-ot) elsősorban a templom belsejé-
nek felújítására fordítjuk. A templom külseje és tornya ugyanis az ezredforduló első éveiben 
újult meg. Nyíregyháza legrégebbi műemlék épületéről van szó, így a költségek jelentős részét 
a restaurálási munkálatokra kell fordítani: a belső díszítőfestés, a karzat mellvédjén végig futó 
díszítő fém rácsok, az oltár körüli rekesztőrács, az oltár, szószék és orgonaszekrény, valamint 
kívül a nyílászárók körüli kőkeretek restaurálására. Ezen kívül az elektromos hálózat és egyéb 
vezetékek teljes felújítása és elrejtése, az emeleti szinten a nyílászárók cseréje, a padok, szélfo-
gók javítása és újrafestése, a padfűtés kiegészítése, hatékonyabbá tétele a cél. A terveket a Co-
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Opció Bt., Rezsőfi Ágnes Építész Irodája készítette, a generálkivitelezést az Euró-Mádi Kft. kapta 
meg. Az oltár, szószék restaurálását Sztrakai Judit festőművész-restaurátor végzi, és ugyancsak 
ő felügyeli Király József és Király Géza díszítőfestők munkáját is. A fém-restaurálási munkákat 
pedig Lehoczky Tivadar fém szakrestaurátorra bízta a kivitelező. 

A munkálatok lassan, de jó ütemben haladnak. A legizgalmasabb tennivaló a bordaívek és 
boltívek repedéseinek ún. „falvarrással” való eltüntetése volt. A díszítőfestők munkájuk három-
negyed részén már túl vannak. A fémrestaurátor is végére járt feladatának. A kábelek cseréje és 
elrejtése is megtörtént. 

A „Nyíregyházi Evangélikus Nagytemplomért” és a „Segítség Háza a Tirpák Utódokért” alapít-
ványaink ugyancsak hozzájárulnak a Nagytemplom felújításához: magukra vállalták a modern 
technikai felszerelések (kamerák, tévéképernyők és a hozzátartozó elektronikai berendezések, 
vetítővászon és és az azt mozgató-elrejtő szerkezet) beszerzését, költségeit. Így nem lesz aka-
dálya annak, hogy a megújult Nagytemplomból is közvetíteni tudjuk majd istentiszteleteinket. 

Jó reménység szerint karácsonykor már megcsodálhatjuk a felújított templombelsőt a maga 
teljes szépségében. 
Bár a munkálatok 
már a tavalyi év vé-
gén elkezdődtek, a 
templomot még tud-
tuk használni március 
közepéig, amíg a jár-
vány miatt nem kény-
szerültünk online is-
tentiszteletek tartá-
sára. A veszélyhely-
zet feloldása után 
már nem volt lehető-
ségünk nagytemp-
lomi istentiszteletre, 
mert a Nagytemplom 
teljes egészében fel volt állványozva. Így a felújított gyülekezeti házunkban tartottuk a központi 
istentiszteleteket, és természetesen minden másik istentiszteleti helyünkön is. A legnagyobb 
gondot az esküvők okozták. Hála Istennek, ha kisebb létszámmal is, de helyet tudtunk adni az 
esküvőknek a kisebb templomainkban és imaházainkban, és nemegyszer testvérfelekezeteink 
segítettek ki, adták át templomaikat erre a célra. 

A Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség a járvány fokozódása miatt vasárnaponként most 
ismét online istentiszteletek tartására szánta el magát, de az előre bejelentett esküvőket, ke-
resztelőket megtartjuk korlátozott létszámmal bármelyik istentiszteleti helyünkön, kivéve a 
Nagytemplomot. 

Istennek adunk hálát azért, hogy templomunk felújítását megérhettük, és reménykedünk ab-
ban, hogy a járvány és a felújítási munkálatok miatt korlátozott gyülekezeti élet újraéledését 
ösztönözni fogja a karácsonyra megszépülő templombelső. Élő kövek nélkül ugyanis a legszebb 
templom is értelmét veszíti! 

 

Fotó: nyiregyhaza.hu      Dr. Kovács László Attila igazgatólelkész   
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RENDHAGYÓ KONFIRMÁCIÓ VOLT ROZSRÉTSZŐLŐN 
 

Isten iránti hálá-
val számolunk be a 
Nyíregyházi Evan-
gélikus Egyházköz-
ség IV. számú körze-
tének konfirmáció-
járól. Rendhagyó-
nak számított az al-
kalom, mert a 
pandémia miatt 
2020. május 30-a 
helyett 2020. au-
gusztus 23-án tér-
delhettek az Úr asz-
talához fiataljaink. 

Idén a Nagytemplom felújítása miatt - a szokástól eltérően - Rozsrétszőlőn, a Betlehem Evangé-
likus Gyülekezeti Házban tartottuk a konfirmációi ünnepélyt. 

Sokszor a kényszerhelyzetekből születnek új és jó dolgok. Idén a járványhelyzet miatt nem 
lehetett a szokott időben a konfirmációi vizsgát és istentiszteletet megtartani, így nyolc hónap 
helyett tizenegy hónapig lehetett együtt a konfirmációra készülők csapata. Örültünk, hogy ez 
egy nagyszerű isteni ajándék és lehetőség lett. 

Szép emlékeink vannak erről a szűk évről: vidám és tanulságos konfirmáció órák Sztankó 
Gyöngyi lelkésznővel és Belyus Beáta hitoktatóval, más felekezetek templomainak látogatása, 
és egy bodrogkeresztúri hétvége 
éppen a karantén előtt. A 
pandémia alatt online tartották a 
kapcsolatot a konfirmandusok a 
lelkésznővel. A helyzet enyhülé-
sét követően, nyáron folytató-
dott a konfirmációi oktatás, ahol 
korálokat is tanultunk Jávori Fü-
löp harmadéves teológus-lelkész 
szakos hallgató segítségével. A 
felkészülés fontos része volt a 
Gyermek és konfirmandus tábor. 

Különleges és értékes társaság készülhetett együtt az első úrvacsoravételre. Isten áldása kí-
sérje életüket, szolgálatukat minden nap! 

 

Konfirmáltak: Ambrus Anett Amira, Balogh Zsófia, Barta Andrea, Benkó Zsuzsanna, Bogár Jáz-
min, Brondics Anna, Brondics Zsófia, Csordás Zsombor, Dankó Zoltán András, Dobó Tímea, Fer-
dinánd Illés Mihály, Franczel Petra, Nagy Zoltán, Molnár Maxim, Orosz Gergő Kevin, Pankotai 
Bálint Ferenc, Sarecz Anna, Szabari Roland, Szalai Balázs, Tóth Vivien. 

 

Fotók: Csutkai Csaba     Sztankó Gyöngyi lelkész       Jávori Fülöp teológus hallgató  
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NEVELŐI CSENDESNAPOK BEREGDARÓCON 
 

A tavalyi évben első alkalommal 
megszervezett tanévindító 
csendesnapokat a pandémia elle-
nére az idei tanév kezdetén is meg 
tudtuk tartani augusztus 24-26 kö-
zött Beregdarócon, a Túróczy Zol-
tán Evangélikus Óvoda és Magyar-
Angol Két Tanítási Nyelvű Általá-
nos Iskolában tanító pedagógusok 
részére. Kicsit alacsonyabb lét-
számmal, de annál bensőségeseb-
ben, vigyázva egymásra ápoltuk 
így intézményünk jó hagyományát. 

Az Útmutatóban kijelölt igék alapján hangzottak az esti evangelizációk és a reggeli áhítatok, 
témánk „az ítélő és kegyelmes Isten arca” volt. A bibliai történeteken keresztül különböző élet-
helyzetekben adódó krízishelyzeteket láthattunk meg, és mégis mindenhol Isten kegyelme ra-
gyogott fel. Bűneink miatt sínylődünk és szenved ez a világ, sokszor sokak roskadoznak a terhek 
alatt, de Jézus azért jelent meg, hogy az ember tisztán lásson, mint a betsaidai vak ember, és 
győztesként kerüljön ki a küzdelmekből, mint a pirospozsgás Dávid, akin lötyögött Saul páncélja. 
A második estén pedig a „Ki neked Jézus?" kérdés lett nekünk szegezve: „történelmi személy?” 
vagy „a legnagyobb ember?”, „erkölcsi irányt adó?” vagy „a Megváltó?”. A választ ki-ki magában 
tisztázhatta. 

Vendégünk volt dr. Korányi András professzor, 
akinek „Trianon 100” című előadását hallgattuk 
meg. A nagyon széles látószögből elénk tárt okok és 
események sorozata bizonyára többünknek hozott 
új ismereteket is, különösen az evangélikus egy-
házra és a többi felekezetre, egyházakra vonatkozó 
tekintetben. Fájdalmas volt hallani, hogy mi, evan-
gélikusok hasonlóan összezsugorodtunk, mint sze-
retett hazánk, míg a reformátusok és a katolikusok 
a határok elmozdulását követően erősebbek és na-
gyobbak lettek. 

Az áhítatokban a fenntartó gyülekezet lelkészei, 
dr. Kovács László Attila, Adámi László és Zsarnai 
Krisztián is részt vállaltak, valamint az intézmény is-

kolalelkésze, Zsarnainé Urbán Nóra. A délutánokon évkezdő tanári értekezletet is tartottunk. 
Kocsisné Sárossy Emőke igazgató asszony, Kocsis Zsolt és Opre Gabriella igazgatóhelyettesek 
beszámolói után átbeszéltük a mögöttünk lévő szűk félévet, melyet a digitális oktatáson keresz-
tül oldottunk meg, és próbáltunk előre is tekinteni az új kihívásokra. 

Isten kegyelmében bízva kezdjük évünket, hogy velünk lesz, a krízisből kivezet és megtart 
bennünket kegyelmében! 

Zsarnainé Urbán Nóra iskolalelkész  
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REFORMÁCIÓ 500 
 

Az 1520. esztendő Luther életében és a reformáció történetében is sorsdöntő volt. Miközben 
már készült a Luthert kiátkozással fenyegető bulla Rómában, gyors egymásutánban jelentek 
meg Luther alapvető reformátori iratai az év során: A jócselekedetekről, A római pápaságról, A 
német nemzet keresztyén nemességéhez, Az egyház babiloni fogságáról, és A keresztyén ember 
szabadságáról. Az utóbbi mű első részéből idézünk most fontos szakaszokat, dr. Masznyik End-
rének - a német szöveg alapján készült - több mint 100 éves fordítását fölhasználva (D. LUTHER 
MÁRTON MŰVEI II. kötet, Budapest-Pozsony 1904-1917; 324-327. oldal). 

 

LUTHER MÁRTON: ÉRTEKEZÉS A KERESZTYÉN EMBER SZABADSÁGÁRÓL (részlet) 
 

Hogy alaposan megtudhassuk, mi a keresztyén ember és hogyan áll a dolog azzal a szabad-
sággal, melyet Krisztus szerzett s adott neki, s amelyről Szent Pál annyit beszél: 

 

(1) Először is két tételt állítok fel: 
1. A keresztyén ember mindeneknek szabados Ura és nincsen senkinek alája vetve. 
2. A keresztyén ember mindeneknek készséges szolgája, és mindenkinek alá vagyon vetve. 

E két tétel világosan olvasható Szt. Pálnál, I. Kor. 9,19: „Én mindenkivel szemben szabad va-
gyok és mindenkinek szolgájává tettem magamat”. Viszont Róm, 13,8: „Senkinek semmivel ne 
tartozzatok, kivévén, hogy egymást szeressétek”. A szeretet pedig szolgálatkész, és aláveti ma-
gát annak, amit szeret. Ugyanezt olvassuk Krisztusról is, Gal. 4,4: „Az Isten a maga Fiát el-kibo-
csátotta, ki asszonytól született és a törvény alá vettetett”. 

 

(2) Hogy a szabadságra és szolgálatra vonatkozó e két ellentmondó tételt megérthessük, tud-
nunk kell, hogy minden egyes keresztyén embernek kétféle, ti. szellemi és testi természete va-
gyon. Lelke szerint szellemi, új, benső embernek mondatik; teste és vére szerint pedig testi, ó, 
külső embernek mondatik. És e különbség alapján beszél az Írás róla egymással merőben ellen-
kező tételekben, olyanformán, amint a szabadságról és szolgálatról most mondtam. 

 

(3) Ha vizsgálat alá vesszük a benső, szellemi embert, hogy meglássuk, mi szükséges oda, hogy 
valaki kegyes, szabad keresztyén ember legyen és annak mondassék: úgy nyilvánvaló, hogy nincs 
oly külső dolog, amely őt szabaddá, avagy kegyessé tehetné, bármi legyen is az, hanem csakis 
az ő kegyessége és szabadsága; viszont az ő gonoszsága és szolgasága szintén nem testi, sem 
nem külső dolgon fordul meg. Hiszen mi haszna abból a léleknek, hogy a test szabad, ép és 
egészséges, hogy eszik és iszik és él, ahogy neki tetszik? S viszont, mi kára abból a léleknek, hogy 
a test fogoly, beteg és nyavalyás, hogy éhezik, szomjúhozik és szenved, bárha kelletlen is? Ezek 
a dolgok a lelket nem érintik, se szabaddá, se fogollyá, se kegyessé, se gonosszá nem teszik. 

 

(4) Tehát a léleknek semmit sem használ, ha a test szent ruhákat ölt fel, miként azt a papok 
teszik és a lelkipásztorok; az sem, ha a templomokban és szent helyeken van; az sem, ha szent 
dolgokkal foglalkozik; az sem, ha test szerint imádkozik, böjtöl, búcsút jár, és hogyha test által 
és testben, bárha szüntelenül, mindenféle jócselekedeteket hajt végre. Kell, hogy legyen még 
valami egészen más, ami a léleknek kegyességet és szabadságot szerezzen és nyújtson. Mert 
mindezen fent említett dolgokat és cselekedeteket magában véve bírhatja és gyakorolhatja egy 
gonosz ember, egy színeskedő és képmutató is. Sőt ez úton-módon nincs nép, amely csupa kép-
mutatóvá ne válnék. Viszont mit árt az a léleknek, ha a test közönséges ruhát visel, ha közönsé-
ges helyen időz, eszik, iszik, … és mellőzi mindama cselekedeteket, miket ama fent említett kép-
mutatók űznek. 
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(5) Nincs más dolog sem égen, sem földön, a mely a léleknek életet adna, amely őt kegyessé, 
szabaddá és keresztyénné tenné, csak egy: ti. a szent evangélium, Istennek Krisztusról szóló 
igéje, miként ő maga mondja, (János 11,25): „Én vagyok az élet és a feltámadás; aki hisz én 
bennem, él örökké” ; szintúgy (14,6): „Én vagyok az út, igazság és az élet”; szintúgy (Máté 4,4): 
„Az ember nem csupán kenyérrel él, hanem minden Isten szájából eredő igével”. Jegyezze hát 
meg minden ember, hogy a lélek minden nélkül ellehet, csak Isten igéje nélkül nem, és hogy 
Isten igéjén kívül semmi sem segít őrajta. Míg ha igéje, akkor mindene van; van az igében ele-
dele, öröme, békessége, világossága, igazságossága, igazsága, bölcsessége, szabadsága, van 
minden java fölös bőséggel. Így olvassuk a Zsoltárban, különösen a 118 [119]. Zsoltárban, hogy 
a próféta semmi más után nem kiált, hanem csak az Isten igéje után. És az Írás szerint az Istennek 
legeslegnagyobb csapása és legeslegnagyobb haragja, amikor igéjét vonja meg az emberektől; 
viszont nincs nagyobb kegyelme, mint mikor igéjét közli, miként ezt a 106 [107]. Zsoltárban ol-
vassuk: „Kibocsátotta igéjét, hogy segítsen rajtuk”. Krisztus is egyedül azért jött e világra, hogy 
hirdesse az Istennek igéjét. Ez az összes apostolok, püspökök, papok és az egész lelki rend kizá-
rólagos hivatása és tiszte, bárha jelenleg, sajnos, nagyot változott a dolog. 

 

(6) Ámde kérded: melyik hát az az ige, amely ily nagy kegyelmet nyújt és hogyan éljek azzal? 
Felelet: semmi más, mint a Krisztusról való beszéd, úgy, amint az az evangéliumban foglaltatik, 
melyet olybá kell venned és amely olyan is, mintha Istenedet hallanád teveled beszélni, hogy 
minden te életed és cselekedeted Isten előtt semmi, ellenkezőleg, hogy neked mindazzal, ami 
benned van, örökre el kell kárhoznod. Ha te ezt, amint tartozol, igazán hiszed, önmagad felett 
kétségbe kell esned és hinned, hogy igaz Hóseás mondása (13,9): „Ó, Izrael, nincs benned más, 
mint a te romlásod, egyedül nálam vagyon segítséged”. Hogy pedig te magadból és magadtól, 
vagyis a te romlásodtól kiszabadulhass, odaállítja eléd az ő szerelmetes fiát, a Jézus Krisztust, és 
élő vigasztaló igéje által értésedre adja, hogy rendíthetetlen hittel neki add át magadat, és belé 
vesd erős bizalmadat. Akkor ezen hitedért minden te bűneid megbocsáttatnak, minden romlá-
sod véget ér, és te igazságos, igaz, boldog, kegyes léssz, és minden parancsolatot betöltesz, min-
denektől szabad leszesz, amint Szent Pál mondja (Róm. 11,17): „Az igaz keresztyén egyedül az ő 
hitéből él”. És Róm. 10,4: „Krisztus az összes parancsolatok vége és teljessége azokra nézve, akik 
hisznek”. 

 

(7) Annakokáért valójában minden keresztyénnek egyedül abban kellene foglalatosnak len-
nie, hogy az igét és Krisztust mélyen szívükbe véssék, ezt a hitet szüntelenül ápolják és erősítsék, 
mert semmi más foglalatosság sem tehet minket keresztyénekké, amint Krisztus (Ján. 6,26,29) 
a zsidóknak mondja, kik mikor kérdik, „mit cselekedjenek, hogy cselekedetük isteni legyen”, Ő 
így felelt: „Higgyetek abban, akit Isten küldött”, akit Isten, az Atya egyedül rendelt avégre. 

 

Azért az igaz hitnek fölötte igen bőséges gazdagsága vagyon Krisztusban, mert ő üdvöt nyújt, 
és minden kárhozatot elvesz. Amint Márk (16,16) mondja: „Aki hiszen és megkeresztelkedik, 
idvezül, aki nem hisz, elkárhozik”. Azért Ézsaiás próféta (10,22), ugyanezen hitnek gazdagságára 
gondolva, mondá: „Isten röviden végez a földön, és e rövid végzés mint özönvizet árasztja ki az 
igazságosságot” vagyis a hitet, amelyben minden parancsolat betöltése röviden benne vagyon; 
ez bőségesen megigazítja mindazokat, akik birtokában vannak, úgy, hogy semmi másra nem lesz 
szükségük. Hasonlóképpen mondja Szt. Pál (Róm. 10,10): „Az tesz igazzá és kegyessé, hogy szív-
ből hiszünk”. 

/közreadta: Adámi László lelkész/ 
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BIZONYSÁGTÉTEL 
 

Vissza az első szeretethez 
 

Őseim evangélikus tirpákok voltak, így természetesen az én csa-
ládom is megőrizte hitét, soha el nem hagyta azt. Az egyház már 
kicsi koromtól az életem része volt, nekünk olyan természetes volt, 
hogy nem csak karácsonykor és húsvétkor megyünk templomba, 
hanem lehetőség szerint minden vasárnap. A szüleim az Istentisz-
teleten vettek részt, mi „kicsik” pedig a gyülekezeti teremben, a 
gyerekórán. 

 

Mialatt konfirmáltam, az Úr átformálta az életemet, letettem 
azt az Úr elé, és átadtam neki az egész életemet. Örömmel töltött 
el, hogy minden nap olvashatom a Bibliát, égtem az Ige tanulmá-
nyozása után. Édesanyám 2002-ben bekövetkezett halála sem tán-
torított el az Úr közelségétől, sőt, azt eredményezte, hogy még job-
ban az Úrra figyeltem, nem lettem lázadó kamasz, mint a társaim. 
Nem jártam el „bulizni”, hiszen ott volt a kicsi, az Öcsénk, akkor 6 
és fél évesen, és ez óriási felelősséggel járt. 

 

Aztán elkerültem középiskolába, majd egyetemre. Próbáltam 
ott is gyülekezetet találni, de sajnos sehol nem találtam a helyem, 
csak az itthoni gyülekezetben. Aztán az évek, a gondok, bajok elso-
dortak a kijelölt ösvényről! Egy időben már elmaradt a templomba 

járás is, és már nem égett a szívem az Ige után sem. Egyre lejjebb kerültem, lelkileg is, fizikailag 
is. Sokszor kértem az Urat, hogy hadd menjek már el innen, ebből a földi létből. 

 

Édesapám súlyos betegsége, és halála miatt kezdtem el újra az Úr felé fordulni.  Azonban 
ennek ellenére annyira rosszul voltam lelkileg, hogy aztán már minden nap imádkoztam, hogy 
érjen véget a földi életem. Úgy éreztem, nem tudok tovább menni az úton. Nem is tudtam, hi-
szen nem kerestem az Urat! A karantén alatt egy nap elém került egy ige: „de az a panaszom 
ellened, hogy nincs meg már benned az első szeretet.” (Jelenések 2,4). Szívemben forgattam ezt 
az Igét. Magamra ismertem, hova lett az a 13 éves kislány, aki annyira vágyott az Úr közelségére? 
Elveszett. 

 

Azonban akkor ott megtaláltatott, halott volt, de íme, új életet kapott! Ott, a lakásomban, 
annyi kétség és rossz gondolat közepette elővettem a Bibliámat, és onnantól kezdve „ittam” 
minden egyes sorát. Megváltoztam, megújultam a hitemben, és ma már minden reggel az első 
gondolatom az Ige. Megkeresem az aznapi útmutatói igéket, nyitott szívvel és hálásan megkö-
szönve minden egyes sorát olvasom azt. 

 

Ma már nem tudom elképzelni az életemet az Úr, az Ige nélkül. Ma már minden nap megkö-
szönöm, hogy felkelhettem, és imádkozom, hogy maradjon meg ez az „első szeretet”, hogy az a 
13 éves gyermeki szív dobogjon bennem most, és mindenkor. 

 

„de egyet teszek: ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekife-
szülve futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának a Krisztus Jézusban adott jutalmá-
ért.” (Filippi 3:14) 

Veczán Emese (32 éves)  
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BEMUTATKOZÁS 
                      

 

1981-ben születtem Sárváron. Családommal Répcela-
kon éltünk, itt töltöttem a gyermekkoromat. Az általános 
iskolai tanulmányaimat is a helyi Iskolában végeztem. Egy 
húgom van, akivel már gyermekkorunkban is evangélikus 
neveltetésben részesültünk. 1996-ban felvételt nyertem 
a Soproni Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnáziumba, és 
itt érettségiztem 2000-ben. Már elég korán, 16 éves ko-
romban eldőlt a szívemben, hogy majd az Evangélikus Hit-
tudományi Egyetemen szeretném folytatni a tanulmánya-
imat. Felvételt is nyertem a Teológiára, így 2000-től 2007-
ig voltam ott hallgató. 

Ezalatt az idő alatt kétszer voltam ösztöndíjas, először 
másodévesként Németországban, diakóniai képzésen. Ez 
a képzés és gyakorlat nagyban meghatározta ezután az 
életemet, mert közel került a szívemhez a diakóniai 
munka. Majd ötödévesként megpályáztam egy amerikai 

ösztöndíjat, így ennek köszönhetően eljutottam Chicago-ba egy három hónapos nyári táboroz-
tatásban való munkára. De az egyetemi tanulmányaim alatt az utolsó két évben már a Sarepta 
Evangélikus Szeretetotthonban dolgoztam. Az otthonban végzett munka meghatározó volt az 
életemben, mivel itt olyan sérült embereket láttam, akiket meg kellett tanulni kezelni, ellátni és 
imádságban hordozni. Ugyanakkor rengeteg szeretetet kaptam tőlük, amit soha nem tudok el-
felejteni. 

2007-ben befejeztem a teológiai tanulmányaimat, és az otthonban végzett munkámat is. 
2007. augusztusában Ittzés János püspök úr Kaposvárra helyezett, beosztott lelkészi státuszba. 
Ott nemcsak gyülekezeti munkát végeztem Szemerei János mellett, hanem a helyi Református 
Általános Iskolában hitoktatóként dolgoztam, és az evangélikus diákokat tanítottam 1-8. osztá-
lyig. 2009-ben kerültem Nyíregyházára, a kertvárosi gyülekezetbe, ahol Laborczi Géza mellett 
voltam beosztott lelkész. Itt már hátrányos helyzetű, hajléktalan emberek között is végeztem 
szolgálatot. Szintén egy nehéz terület volt számomra, de talán elmondhatom, hogy a legtöbbet 
itt tanultam, hiszen rengeteg hátrányos, nehéz helyzetű család életébe láttam bele. 

2012-ben kötöttem házasságot Kocsár Gáborral, aki nyírbátori születésű, de házasságköté-
sünkkor már Vác környékén dolgozott. Ezért 2012 augusztusában oda költöztünk, és a váci gyü-
lekezetben láttam el beosztott lelkészként gyülekezeti, kórházi, és iskolai feladatokat. Itt már 
elég sok hittan órát kellett tartanom, a kötelező hit-és erkölcstan órák egyre növekvő száma 
miatt. 2016-ban született meg kisfiam, és a születése után 1,5 évvel költöztünk vissza Nyíregy-
házára. Amikor kisfiam betöltötte a 2 éves kort, elkezdtem dolgozni és 2018. szeptemberétől a 
nyíregyházi evangélikus egyházközség egyik főállású hitoktatója lettem. Ehhez a szakirányhoz 
elvégeztem az Evangélikus Hittudományi Egyetem hittanár-nevelőtanár képzését, amely 2020. 
június 17-én fejeződött be. 

Hálás vagyok az egész gyülekezetnek, az egyházközségnek, hogy most itt végezhetem a szol-
gálatomat. A gyülekezetek életére Isten gazdag áldását kérem! 

Kocsár-Kozma Anett hitoktató  
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INTÉZMÉNYI HÍREK 
 

Együtt a kibővített épületben az óvodások 
 

”Kérjetek és adatik néktek, keressetek és találtok, 
zörgessetek és megnyittatik néktek. Mert aki kér, az 
kap, és aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyittatik. 
Avagy ki az az ember közületek, a ki ha az ő fia ke-
nyeret kér tőle, követ ád néki? És ha halat kér, vajon 
kígyót ád-e néki? Ha azért a ti gonosz létetekre tud-
tok a ti fiaitoknak jó ajándékot adni, mennyivel in-
kább ád a ti mennyei Atyátok jókat azoknak, akik 
kérnek tőle?! A mit akartok azért, hogy az emberek 
ti veletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjé-
tek azokkal, mert ez a törvény és a próféciák.” 
(Máté 7,7-12) 

A Túróczy Zoltán Evangélikus Óvoda és Magyar-
Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola óvodai in-

tézményegységben is megkezdődött a nevelési év, 2020. szeptember 1-től 30 új kis óvodásunk 
érkezett! 

Egy éven keresztül folyt a Közép utcán az óvodaépület át-
alakítása, melyet a Magyarországi Evangélikus Egyház támo-
gatásával pályázati forrásból valósíthattunk meg. Istennek 
legyen hála, ezáltal a Mustármag csoport csoportszobáját is 
kialakíthattuk a Közép utcai épületben, akik két évig önkor-
mányzati óvodában voltak elhelyezve. Ezáltal négy csoport-
ban 104 gyermek végre együtt lehet ebben a gyönyörű épü-
letben! 

Folyamatosan az egészségügyi óvintézkedések betartásá-
val valósítottuk meg a gyermekek óvodához szoktatását, a 

szülőkkel való együttműkö-
déssel. Az egészséges élet-
módra nevelés még hang-
súlyosabbá vált: az egészsé-
ges táplálkozás, a mozgás, a kézmosás, az önállóságuk fejlesz-
tése a legfontosabb teendőnk ebben az időszakban. 

Óvodásainkkal örömmel népesítettük be az újonnan kialakí-
tott helyiségeket, tereket. A szépen berendezett tetőtérben 
csoportbontásban tehetséggondozást, kézműves tevékenysé-
geket, angol nyelvi és ének foglalkozásokat szervezünk. A gyer-
mekek nagy lelkesedéssel éneklik a dicsőítő énekeket és vesz-
nek részt a különböző foglalkozásokban. 

Köszönjük mindazoknak, akik imádságos szeretettel hordoz-
zák óvodánkat, és akik kezük munkájával is hozzájárultak az 
épület átalakításához. Erős vár a mi Istenünk! 

 

Kovácsné Mráz Ágnes óvodai intézményegység vezető  
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Rendhagyó évnyitó és örömteli újítások az általános iskolában 
 

A 2020/2021. tanévet az iskolánk udvarán augusztus 31-én délután nyitották meg. Az ünnep-
ségen Zsarnainé Urbán Nóra igei szolgálatát és Kocsisné Sárossy Emőke tanévnyitó beszédét 
szűk körben hallgatta a két első osztály és szüleik. A járványügyi helyzet szabályait betartva, 
mégis az iskola hagyományaihoz hűen a legifjabb tanulók iskolai egyensáljukkal és lelkészi ál-
dással tértek haza. 

Az új tanévben sok megújult helyszínnel várták a gyerekeket. Igazgatónő bemutatta a torna-
terem megújult épületét, ahol új nyílászárók, fűtőtestek, öltözői bútorok kaptak helyet a festés 
és a tető felújítása mellett, és új műfüvet kapott az udvari sportpálya. Az alsósok nagy örömmel 
vették birtokba a földszinti tantermeket, melyek a felső szint mintájára vidám színeket és kor-
szerű lambériát, illetve padló burkolatot kaptak. Minden osztály örülhetett az évkezdetnek, 
mert minden terem digitális táblával is rendelkezik. 

Bár a megszépülést a szülők még nem láthatták, megjelent az iskola bemutatkozó kisfilmje, 
mely a leendő első osztályosok és szüleik számára készült. A film az iskola honlapján 
(evangelikusisk.hu/new_site/index.php?page=elsosoknek) megtekinthető meg. 

 

Urbán Miklósné tanítónő 
Szalagavató… másképp 

 

2020 egy rendhagyó 
év. Ebben az évben a 
gimnázium szalagtűző 
ünnepélye is rendha-
gyó volt. A máskor ok-
tóber közepén tartott 
szalagavató az idén két 
napos lett, melyre 
szeptember 17-18-án 
került sor, és a temp-
lomi, liturgikus keret 
helyett a gimnázium 
dísztermében tartot-
tuk meg, egy órás fer-
tőtlenítő szünetekkel. 

A szalagtűző minden 
végzős életében ki-
emelkedő esemény, ezért a gimnázium vezetősége, lelkésze és pedagógusai sokat dolgoztunk 
azon, hogy sikerüljön megtartani az idén is ezt az ünnepséget. Minden diák csak két vendéget 
hívhatott, így szűk körben, az előírásokat betartva gyönyörködhettek a vendégek a szalagtűzési 
ünnepségben, és a végzős osztályok rendkívüli körülmények között készült műsorában, táncá-
ban. 

Megérte az elszántság és a küzdelem, mert a végzősök és szüleik nagyon hálásak voltak, hogy 
szokatlan körülmények között ugyan, de mégiscsak feltűzték az osztályfőnökök a szalagokat. Így 
ők lesznek az az évfolyam, akiket sokáig fognak emlegetni az iskolatörténetben. Arról, hogy mi-
lyen emlékek fogják ezen kívül őket összekötni örökre, ünnepi beszédemben így emlékeztem 
meg: 

http://evangelikusisk.hu/new_site/index.php?page=elsosoknek
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„Tarts távolságot! Ez volt a feladatunk hónapokon keresztül… A barátság, az összetartozás 
fogja legyőzni a távolságot. S ha újra találkoztok, biztosan félszavakból is meg fogjátok érteni 
egymást. Mindannyiótoknak ugyanazt fogja jelenteni a „szólít a történelem”: a tanítási órára 
hívó dallam... És soha nem fogjátok elfelejteni, hogyan folytatódik a „Hálát adok neked az elmúlt 
órákért…” napzáró ima. Adjatok hálát az elmúlt évekért! A siker és sikertelenség is építse a jel-
lemeteket! A Jóisten segítsen benneteket életetek hátralevő részében dicsőségére élni!” 

 

Fényképen: a 8/12. osztály.         Homoródi Antalné igazgatóhelyettes 
 

Különleges áhítatok a Luther Márton Kollégiumban 
 

A koronavírus járvány a kollégium min-
dennapjait is nagyon erősen átrendezi. Saj-
nos nem lehet csoportos összejöveteleket 
tartani a kollégiumban, ezért az egyéni tö-
rődésre helyeződött át a hangsúly. A lelki 
táplálékként szolgáló áhítatok ezekben az 
időkben még szükségesebbek, mint más-
kor. Ezért minden alkalmat megragadnak a 
kollégium dolgozói, hogy rendkívüli keretek 
között folyamatosan tudják biztosítani a le-
hetőséget az igehallgatásra, elcsendese-
désre. 

A szép, késő nyári időszak szeptemberben lehetőséget adott arra, hogy visszaidézzék a nyári 
táborok hangulatát Gyóni Martin, hatodéves teológus hallgató udvaron tartott áhítataival. Most 
pedig már a hangszórón keresztül hallgathatják a tanulók a fiatal lelkészjelölt különleges esti 
elköszönéseit. 

Borza Tünde kollégiumi nevelő 
 

BUZDÍTÁS ADAKOZÁSRA 
 

„Mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság 
lelkét.” (2Tim 2,7) 

Drága Gyülekezet! 
 

Azt gondolom, a koronavírus gyors terjedése miatt, az elmúlt napokra visszatekintve, a hír-
adásokat nézve/hallgatva - valljuk be őszintén - bizony időnként elfog bennünket a félelem. Az 
ige azonban azt mondja: „nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten…” 

Néhány hete az Egyházközség Elnöksége a lelkészekkel egyetértésben azt a döntést hozta 
meg, hogy az Istentiszteleteket - a tavaszi időszakhoz hasonlóan - online fogja tartani. Köztudott, 
hogy a Nagytemplom felújítása még jelenleg is folyamatban van, a Gyülekezeti terem pedig már 
kicsinek bizonyult ahhoz, hogy a kötelező védekezési előírások betarthatóak legyenek. A döntés 
meghozatalára nem félelemből, hanem féltésből, a gyülekezetünk - különösen az idősek - iránti 
féltő szeretetből került sor. És a döntés józanságot is követelt. 

De mi a félelem ellenszere? Sokan azt mondják, a bátorság. Vagyis az, ha „nem” félünk. Valaki 
legyőzte már magában a félelmet úgy, hogy azt mondogatta: nem félek? Lehet, hogy van, akinek 
sikerült, a többségünknek azt hiszem, ettől többre van szükségünk. A félelem ellenszere a biza-
lom. A bizalom, amelyet Istenbe vetek! S ez a bizalom ad reményt. Reménykedhetünk abban, 
hogy ez a járványos időszak el fog múlni. Isten megszabadít bennünket, újra visszatérhetünk 
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szeretett gyülekezetünkhöz, szeretett templomainkba. Ebben az időszakban is nagyon fontos 
gyülekezetünk megtartása, fenntartása. 

Ismételten szeretnék mindenkit buzdítani az adakozásra, az elmaradt alkalmak miatt kiesett 
perselypénz pótlására. A Lelkészi Hivatalban a teljes nyitvatartási időben van lehetőség adomá-
nyok, és egyházfenntartói hozzájárulások befizetésére. Ezen felül további lehetőségek is van-
nak: 

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

2. Online bankkártyás befizetéssel 
A perselypenz.lutheran.hu oldalon az „Egyházközség” feliratú mezőben a „Nyíregyházi 
Evangélikus Egyházközség”-et választva bankkártyájuk használatával. 

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

 

Isten irgalmáért, a gyülekezet megtartásáért könyörögve, testvéri szeretettel: 
 

Veczánné Repka Jolán egyházközségi felügyelő 
 

CSALÁDOS KÖR MANDABOKORBAN 
 

Szeptember 27-én viszonylag hosszú kihagyás után ismét a családos kör tölthette meg, meg-
felelő óvintézkedések betartása mellett az Imaházat. Az alkalmat a rég nem látott testvérekkel 
való kis kötetlen beszélgetés előzte meg, majd a nagyteremben gyűltünk össze, hogy hallhassuk 
az aznapra szánt lelki üzenetet. 

Egy kis közös éneklés után rendhagyó módon egy bizonyságtételt hallgattunk meg, melyben 
egy férfi beszélt a feleségét ért hirtelen bekövetkezett balesetről, és arról, hogyan is élte meg 
mindezt a szörnyű tragédiát. Elmondta, hogyan tudta az Úr még ezt a helyzetet is bizonyságte-
vésként használni a szomszédok előtt. Olyan jó volt azt hallani, hogy még ebben a nehéz hely-
zetben is Isten felé fordult, az Ő akaratát keresve kérte a hívő testvérek imádságát felesége 
gyógyulásáért, és azért, hogy fel tudja az Úr használni még ezt a balesetet is arra, hogy az Isten 
dicsőségét szolgálja. 

Majd a bizonyságtétel meghallgatása után az igei alkalom is arról szólt, hogy hogyan is éljük 
meg mi az életünkben a nehézségeket. Tudunk-e Isten felé kiáltani és bízni benne, hogy minden 
az ő kezében van, még a balesetek, a nehéz időszakok is, vagy elfordulunk tőle? Elgondolkodta-
tott mindaz, hogyha az én családomban történne valami hirtelen baleset, vajon mit csinálnék? 
Kihez fordulnék? Tudnám-e áldani az Istent teljes szívből, vagy a hibáztatás lenne a szívemben? 
Az ige azt írja a római levél 8. fejezetének 28. versében: „Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent sze-
retik, azoknak minden javukra szolgál…” Tudom-e ezt én teljes szívvel elhinni és bízni abban, 
hogy Isten mindent úgy alakít, hogy az nekünk jó legyen? Mert igen, „könnyű” hinni akkor az 
Úrban, mikor minden rendben van, de hitünk akkor mérettetik meg igazán, mikor eljönnek azok 
a nehéz órák, amikor fel tudjuk ismerni, hogy nincs semmik sem, egyedül Isten vigasztaló ke-
gyelmében bízhatunk. 

Így szeretném élni én is mindennapjaimat, hogy akár eljönnek azok a nehéz órák, akár nem, 
mindig és minden körülmények között teljes, tiszta szívvel tudjak az Úrban maradni, benne bízni 
és elfogadni mindazt, amit Ő ad nekem, legyen az akár a hitemet formáló nehézség, vagy éppen 
nagy öröm.                 Hibjánné Szuchánszki Petra óvónő  

https://perselypenz.lutheran.hu/
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GYERMEKOLDAL 
 

A Teremtő dicsérete XII. - A pókselyem titkai 
 

Isten sokszínű teremtett világában találunk „cuki”-féle állatokat, és „fujj, undorító” kategóri-
ába esőket. Sokunknál a pókok ebbe az utóbbiba tartoznak. Ráadásul a kellemesen napos őszi 
időben gyakran gabalyodunk „ökörnyálba”, vagyis a levegőben szálló, áttetsző 
pókfonáldarabba. Ami, valljuk be, egyáltalán nem egy felemelő érzés. Isten teremtett világa 
azonban ámulatba ejtő! Mert ez a kis szál gyakorlatilag léghajóként szolgál a pókok számára. A 
levegőbe bocsátott, rendkívüli finomságú pókfonál lehetővé teszi, hogy ezek a kis élőlények akár 
több kilométer magasságba is felemelkedjenek a felszínről, és óriási távolságokat tegyenek meg 
a levegőben. Nem véletlen, hogy a pókok a Föld „legsikeresebb” állatai közé tartoznak: a leg-
magasabb hegycsúcsoktól a legmélyebb barlangokig bolygónk szinte valamennyi szegletét meg-
hódították maguknak. Ugye, milyen hihetetlen?! 

A háziasszonyok állandó harcban állnak ezekkel a kis „hívatlan vendégekkel”, amelyek szeret-
nek megtelepedni az ablakok keretében, hálót szőnek a sarkokban. Sőt, ha nem figyelünk, akkor 
lakatlan helyen átkelve magunkkal vihetünk néhányat a ragacsos fonalakból a pókkal együtt. 
Nem tudom, észrevetted-e, hogy egyébként mennyire rugalmas és ellenálló ezeknek a kis te-
remtményeknek a lakhelye. A pókfonál szakítószilárdsága nagyobb, mint az azonos tömegű 
acélszálé, és legalább annyira rugalmas! Érthető, hogy a kutatókat régóta foglalkoztatja a pók-
fonal felhasználási lehetőségei. 

Gondoltad volna, hogy akár az autóban is felbukkanhat a pókfonál, méghozzá azzal a céllal, 
hogy óvja az életed? A pókfonálból készült légzsák - amely sokkal jobb, mint a hagyományos - 
baleset esetén körbevesz, puha, mint egy párna, és elnyeli az ütés erejét! De kísérletek folynak, 
hogy pókfonalból golyóálló mellényt készítsenek. 

Ezenkívül a gyógyászatban is régóta használják. A sűrű pókhálót a sérülésre téve, a vér gyor-
sabban megalvad és a seb hamarabb gyógyul. Ez a hatás a pókfonál baktérium- és gombaölő 
tulajdonságának köszönhető. A pókfonal természetes antibiotikum! A modern orvostudomány 
szeretné kötszerként felhasználni a pókfonalat, amelynek segítségével a mai megoldásokhoz 
képest gyorsabban gyógyulnának a sebek.  

Isten teremtett világának tanulmányozása hited meg-
erősítést szolgálja. Mert ami megismerhető Istenből, azt Ő 
nyilvánvalóvá tette számunkra a teremtett világ értelmes 
vizsgálata révén. Milyen jó volna, ha észrevennéd a terem-
tett világban Isten örök hatalmát és istenségét, és magasz-
talnád ezért a Teremtődet! Ezen kívül még olvasd a Bibliát 
is, hogy a Krisztusba vetett hited olyan erős lehessen, mint 
egy pókfonalból készült golyóálló mellény, amely ki bírja ol-
tani a Sátán minden tüzes nyilát, valamint biztonságban is 
tarthasson az élet viharai és mindenféle ütközései köze-
pette, mint a pókfonalból készült légzsák! Végül, de nem 
utolsósorban képes legyen minden körülmények között fel-
emelni Krisztushoz, a hit szerzőjéhez és beteljesítőjéhez! 

„Végül pedig: erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében.” (Efezus 6,10) 

Hajagos-Tóth Katalin  
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ANYAKÖNYVI HÍREK 
 

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

Gyermekek: Porkoláb Johanna, Garai Tibor, Hagymási Laura, Rubóczki Szabolcs, Nagy 
Emese Panna, Makula Loretta, Márton Vivien, Balla Márton, Csernák Zsongor, Nagy 
Noé, Juhász Emma. 
Felnőtt keresztelő és konfirmáció: Tomku Gergely. 
 

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

Győri Sándor és Subert Nóra, Nagy Tamás és Fehérvári Eszter, Molnár Gergő Dávid és 
Garai Karolina, Tarjányi Tibor és Kovács Eszter, Demeter Béla és Zomborszki Enikő, 
Brezina Zsolt és Bihari Krisztina, Jávor Attila és Csaba Zsanett, Kiss Sándor és Brezina 
Nóra, Veres Gábor és Palcsák Zsuzsanna, Tőkési Tamás és Perjámosy Leila, dr. Kántor 
Tamás és Timkó Zsuzsanna. 
 

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

Fedics Endréné Diósi Ilona (65), Szabó Józsefné Gerhard Julianna Erzsébet (65), Kovács 
Gyula (87), Misák József Sándor (64), Mócsán Józsefné Palicz Zsuzsanna (84), Vári 
József (87), Kisferi Sándorné Szász Zsuzsanna (86), Hódi László (91), Pristyák Jánosné 
Benkó Irén (77) Bogár László István (53), Závaczki Zsolt Tamás (52), Kovács László (65), 
Rentkó István (79), Turcsán Józsefné Pósa Jolán (73), Szalontai Pálné Kálmán Ilona 
(95), Jenei Mihályné Duszka Ilona (82), Sajben András (66),  Zomborszky Józsefné 
Lehóczki Erzsébet (88).      Összeállította: Horváth Csabáné 
 

Október havi előzetes 
 

 Október 26-tól 30-ig esténként 18:00 órától online igehirdetés-sorozatot tartunk a gyüle-
kezet lelkészeinek szolgálatával: Isten igéje eligazít - ma is, mint 500 éve (szemelvényekkel Lu-
ther 1520-ban kiadott alapvető reformátori irataiból). 
 

 Október 31-én, szombaton 10:00 órától online reformációi istentiszteletet közvetítünk a 
Luther téri gyülekezeti teremből. 
 

 Október 31-én református testvéreinkkel közös ünnepi istentiszteletet tartunk a belvárosi 
református templomban 18:00 órakor. Igét hirdet: Dr. Kovács László Attila igazgatólelkész 

Az istentisztelet interneten is elérhető lesz, ugyanis a templomban csak korlátozott jelenlét 
lehetséges. A pandémiára való tekintettel az idén elmarad a fáklyás-énekes felvonulás. 

 

November - december havi előzetes 
 

 November 30. és december 4. között, hétfőtől-péntekig Ádventi igehirdetési sorozatot 
tartunk 17:00 órai kezdettel - ha lehet - a Luther téri gyülekezeti házban, de mindenképpen 
online közvetítéssel. 
 

Kegyelettel emlékezünk meg az 1944. november 2-án Nyíregyházáról polgári fogolyként el-
hurcolt közel 2300 honfitársunkról, és árván maradt családjaikról, akik jórészt evangélikus gyü-
lekezetünk tagjai voltak, s akik közül csak mintegy 200-an térhettek haza a „málenkij robotból”. 

Emléküket, neveiket gyülekezetünk emlékezetében kegyelettel megőrizzük. 
 

A Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség Vezetősége  
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Várjuk a 12 évet betöltött gyermekek konfirmációra jelentkezését! Ebben az iskolai évben 
is szeretnénk elkezdeni a konfirmációi oktatást. Kérjük, hogy a lelkészi hivatalban, vagy a hitok-
tatók által legyenek szívesek minél hamarabb jelentkezni, megadva a pontos elérhetőségüket, 
hogy beoszthassuk a csoportokat a járvánnyal szembeni védekezés feltételei mellett. 

A tavasszal leállásra kényszerült konfirmandusok konfirmációját még ebben a naptári évben 
meg fogjuk tartani, természetesen korlátozott létszámú résztvevővel. 
 
 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! 
 

Az online közvetítések az istentisztelet kezdete előtti 5-10. perctől kezdődően érhetők el min-
den alkalommal! 

Istentiszteleti alkalmaink online élőben megtekinthetőek és visszanézhetőek: 
• a nyiregyhaza.lutheran.hu és a mandabokor.lutheran.hu weboldalakon, 
• a Facebook oldalainkon (facebook.com/evnyiregyhaza és facebook.com/mandabokor) 
• valamint a YouTube csatornáinkon (youtube.com/MandabokoriEvangélikusGyülekezet és 

youtube.com/channel/UCTVTMpiErrEJM4HM9Z6iZ3w - „Nagytemplom Nyíregyháza” kereső 
kifejezéssel a YouTube főoldalán). 

Lelkészeink elérhetősége: 
Adámi László: +36-20/824-6833      Dr. 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. 

 

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

Hivatalos órák: 
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. december 20. 

Lapzárta: 2020. december 12. 
 

Szerkesztőbizottság: 
Adámi László, Kecskemétiné Szilvási Zsuzsanna, Márk Borbála, ifj. 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. 

https://nyiregyhaza.lutheran.hu/
https://mandabokor.lutheran.hu/
https://www.facebook.com/evnyiregyhaza
https://www.facebook.com/mandabokor
https://www.youtube.com/MandabokoriEvangélikusGyülekezet
https://www.youtube.com/channel/UCTVTMpiErrEJM4HM9Z6iZ3w
mailto:misi.melich@gmail.com
https://nyiregyhaza.lutheran.hu/
mailto:nyiregyhazi.hirmondo@lutheran.hu

