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Egy évvel ezelőtt döbbenten vettük tudomá-
sul, hogy a vírushelyzet miatt az életünk megvál-
tozott. Online térben voltunk „együtt” húsvét ün-
nepén, a templomaink pedig üresen maradtak. A 
szokásainkat, hagyományainkat teljesen átírta a 
pandémia. Sokfélék vagyunk a gyülekezetben, 
vannak, akik nagyon félnek és bezárkóznak, van-
nak, akik, ha tartanak is a vírustól, nem tehetik meg ezt, mert dolgozni kell, végezni kell a min-
dennapok feladatait. S bizonyára olyanok is akadnak, akik nem veszik kellő komolysággal a ve-
szélyhelyzetet. Persze hangsúlyozzuk mindig: felelősséggel tartozunk egymásért, tartsuk a tá-
volságot, hordjuk a maszkot, fertőtlenítsük a kezeinket. Gondoltuk volna, hogy egy év elmúltával 
nem leszünk még túl a krízisen, sőt a helyzet rosszabbra fordul, és a húsvét ünnepének alkalmai 
lehet, hogy újból online térben lesznek megtartva? 

Minden olyan bizonytalan körülöttünk, s ma még nem tudom, hogy tervezhetünk-e ünnepi 
istentiszteletet gyülekezeti közösségben. Ez a bizonytalanság sokakban növeli a félelmet és a 
kétségbeesést. Mikor lesz vége mindennek? – teszik fel sokan a kérdést. Nem tudjuk, de azt 
igen, hogy Jézus szava bátorítani és reménnyel szeretne megajándékozni bennünket.  A hívő 
ember reménysége, hogy nem a halálé az utolsó szó, hanem az életé. Miért? Mert Jézus halálá-
val győzött a bűn felett, és feltámadásával győzött a halál felett! 

Ezért mondja Krisztus: „nálam vannak a halál és a pokol kulcsai”. Jézus él örökkön-örökké, s 
akik benne bíznak vele együtt élnek örökké. Az élet minden napja ajándék Istentől. Épp ezért 
bízzunk abban minden körülmény között és szorongattatásban, hogy megőriz és megtart ben-
nünket. Ugyanakkor vegyük észre, hogy bizony sokan meghalnak a Covid-19 vírusban, és sokan 
súlyosan megbetegednek. Nem lenne ott Jézus mellettük? De igen, ott van, a mélységben is, a 
fájdalmak között is, a halál torkában is! Vegyük komolyan, hogy Isten mentőöve az embernek 
Jézus, aki akkor lesz a te Megváltód, amikor a szívedbe olttatik hit által! Jézus megvéd a haláltól 
és a pokoltól!  

A szakemberek véleménye szerint kellő átoltottság megvéd bennünket a vírus tovább terje-
désétől. Lehet az oltás mentőöv Istentől? Azt gondolom, hogy igen, bár az oltás csak ideig való, 
nem véd meg a haláltól, hiszen egyszer ebből az életből ki kell lépni, sem a pokoltól, de meg-
hosszabbíthatja a földi napjainkat Isten kegyelméből, mint bármely más gyógyszer, ha betegek 
vagyunk. Jézushoz térjünk, mert Ő a mi oltalmunk, megtartónk és erős várunk, benne bízzunk 
és tegyük le az Ő kezébe minden kérdésünket, kétségünket, félelmünket, egész életünket! 
Ámen!        Zsarnainé Urbán Nóra lelkész  

 
 „Krisztus mondja: Halott voltam, de íme, élek örökkön-örökké, és 
nálam vannak a halál és a pokol kulcsai.” (Jel 1,18) 



2 Hírmondó 2021. március 
  

 

HÚSVÉTI KÖSZÖNTÉS 
 

Kedves Olvasó! „Ki hengeríti el nekünk a követ a sírbolt bejáratától?” kérdezték egymástól az 
asszonyok Húsvét reggelén. Azzal az aggodalmaskodással mentek Jézus sírjához, hogy ők nem 
fogják tudni elhengeríteni azt a követ. Hányszor kerülünk ma is, mi is megoldhatatlannak látszó 
élethelyzetbe. Hányszor csak a korlátainkat látjuk, s legtöbb esetben a küzdelmet is feladjuk! Az 
asszonyok azonban nem adták fel, annak ellenére is mentek, hogy tudták, a saját erejük nem 
elegendő. Amikor odaértek, látták, hogy a kő el van hengerítve. „Pedig az igen nagy volt” olvas-
hatjuk az igében (Márk 16,4b). Hogy mi módon történt, ne akarjuk itt megvitatni, egy azonban 
biztos, a követ maga a feltámadott Jézus Krisztus távolította el. Számára nincs akadály! S ha 
őszinte szívvel, szeretettel elindulunk Felé, a Hozzá vezető úton előlünk is eltávolít minden aka-
dályt! 

E Hírmondó szerkesztésekor még nem tudjuk, hogy milyen lehetőségünk lesz a Húsvéti ünnep 
megtartására, kinyitnak-e templomaink, vagy ismét csak az online-térben vehetünk részt az is-
tentiszteleteken? Bárhogy is ünnepelünk majd, erősítsen bennünket annak ismerete, hogy a kő 
el van hengerítve. 

A Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség vezetősége nevében – ezekkel a gondolatokkal – kí-
vánunk minden olvasónknak Áldott Feltámadás Ünnepet! 
 

Dr. Kovács László Attila               Veczánné Repka Jolán 
igazgatólelkész            egyházközségi felügyelő 
 

„MERT NEM A FÉLELEMNEK LELKÉT ADTA NEKÜNK AZ ISTEN,…” 
 

Gondoljunk az egészen piciny gyermekre, aki még nem érzi a veszélyt, az ő számára az édes-
anya a biztos pont. Amikor nem látja, nem hallja a hangját, sírni kezd, és ezzel a jelzéssel hívja 
magához őt. Aztán, amikor megjelenik a gyermek félelemtudata, már ő maga menekül a szülei-
hez. 

Mióta ismerem a szerető Istent, és Fiát, a szabadító Jézus Krisztust, hozzá fordulok segítség-
ért. Mostanság, amikor olyan élethelyzetbe kerültünk, ami ismeretlen és nagyon furcsa szá-
munkra – megijedtünk. Majd kicsit lehiggadva én a Bibliát, Isten szavát hívtam segítségül. Fi-
gyelmesen, szorgalmasan olvastam. 

Ézsaiás könyvét végigolvastam, és sok verse bátorított. A 26. fejezet 3. verse: „Kinek szíve 
reád támaszkodik, megőrzöd azt teljes békében, mivel tebenned bízik.”. Kiírtam nagy betűkkel 
egy lapra, és naponta többször is elmondtam. Sőt, akikkel együtt imádkozom telefonon, őket is 
bátorítottam ezzel az igeverssel. Dániel könyve is nagyon erősített engem, hiszen ő és fiatal ba-
rátai is olyan helyzetbe kerültek, amilyenben még nem volt részük. Erősen hittek Istenben, reá 
bízták az életüket, és kiszabadultak az oroszlánok verméből és a tüzes kemencéből is. Azzal a 
hittel kell elfogadni mostani helyzetünket, hogy Isten kezében vagyunk még az oroszlánverem-
ben is! 

Kedves testvérek, azért osztottam meg veletek ezt a néhány gondolatomat, hogy bátorítson 
benneteket. Buzdítson az Ige olvasására! Hiszen Istennek hatalma van az élet minden területe 
felett, és mindent kezében tart. Ez reménységet ad nekünk. Bízzunk Őbenne, kiáltsunk, könyö-
rögjünk Őhozzá! Jézus Krisztus bármikor megszólítható, „Ő tegnap, ma és mindörökké 
ugyanaz.”! „Mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az ERŐ, a SZERETET 
és a JÓZANSÁG LELKÉT.” (2Tim 1,7)       Szeretettel: Babicz Pálné  
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ÍTÉLET ÉS KEGYELEM - ÉVKEZDŐ IGEHIRDETÉS SOROZAT A GYÜLEKEZETI HÁZBÓL! 
 

Ítélet és kegyelem 
címmel évkezdő so-
rozat igehirdetéseit 
hallgathattuk online 
közvetítésben a Lu-
ther téri Gyülekezeti 
teremből, 2021. ja-
nuár 11-15. között. 

Dr. Kovács László 
Attila Igazgató lelkész 
úr a Jelenések könyv-
ének 12; 13; 14 feje-
zeteiből hirdette az 
evangéliumot. Öt 
este, öt áldott alka-
lom, melyek mindegyikén hálás szívvel köszönhettük meg Istenünknek, hogy még van szava, 
hogy még szól hozzánk, és tanítani akar bennünket, felkészíteni mindarra, ami történni fog. Já-
nos apostol kapta azt a kiváltságot, hogy a Szentlélek által betekintést nyert Isten eljövendő 
országának titkaiba. Minden alkalommal magyarázatot kaphattunk a Jelenések könyve képei-
hez, melyből a Hírmondón keresztül mindössze 1-2 kiragadott mondatot tudok – ízelítőül – az 
olvasók részére eljuttatni, azonban felhívom a figyelmet, hogy egyházközségünk honlapján – a 
nyiregyhaza.lutheran.hu oldalon – a teljes sorozat meghallgatható. 

 

1. A földön küzdő egyház – ítélet és kegyelem; (Jel 12,1-18) Az idézett fejezetben a he-
tedik trombitaszó utáni eseményeket láthatjuk. Drámai kép tárul elénk; egy vajúdó asszony és 
egy sárkány ádáz harca. A sárkány a Sátánt, a vajúdó asszony pedig az Egyházat személyesíti 
meg. Az asszony előtt ott áll a sárkány, és várja, hogy megszüljön, ő pedig a gyermeket felfalja. 
Az asszony először egy égbe felszálló fiúgyermeket szül, aki – kétségkívül - Jézus. Ez után a Sátán 
üldözőbe veszi az asszonyt, és azokat az utódokat akarja elpusztítani, akik megtartják az Isten 
parancsát, akiknél megvan Jézus bizonyságtétele, vagyis az Egyház népéről szól az ige. Tehát a 
Sátán áll szemben az Egyházzal. Hatalmas ereje van, az ég csillagainak harmadát a földre vetette, 
de arra nem volt elég ereje, hogy Jézus Krisztust megölje. Jézus Krisztus erősebbnek bizonyult, 
hiszen Ő nem csak az asszonynak volt a fia, Ő valóságos Isten. Az Ő trónja Isten jobbján van a 
Mennyben. Tehát a gyermek elragadtatott az Istenhez, az asszony pedig a pusztába menekült, 
ahol Istentől előkészített helye volt. Isten időbeni korlátot szabott a pusztában való tartózko-
dásra (erre utal igénkben az 1260 nap). Ebből tudhatjuk, hogy a mi földi pusztai vándorlásunk is 
egyszer véget ér, utána jön az örökkévalóság. A pusztában Isten táplálja az övéit, ezzel készíti 
fel, erősíti meg a harcra a Sátánnal. Most, ebben a vírusos helyzetben is megtanulhatjuk, hogy 
Isten jóvoltából élünk, minden új napért Neki adjunk hálát, csak az Ő kegyelme, hogy nincs még 
végünk. Jézus Krisztus Egyháza az az Istentől a pusztában előkészített hely számunkra, ahol az 
Isten táplálni, új életre szülni kíván minket, olyan forró szeretettel, ahogy az édesanya hozza 
világra gyermekeit, és táplálja őket.  
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2. Itt van a helye a szentek állhatatosságának és hitének; (Jel 13,1-10) Ez az ige mesébe 
illő képekkel tárja elénk a Sátán hadviselését. A Sátán a fenevadnak átadta erejét és trónját, 
átadta a hatalmat. A fenevadat jellemző félelmetes erők a démonok. Ártó szellemek, erők, ame-
lyek láthatatlanok, de testet öltenek emberekben, eszmékben, -izmusokban. A Sátán az erőit – 
katonáit – a mélységből toborozza. A tenger mélye az ismeretlent, a gonosz erőket, pokoli indu-
latokat jelenti. A fenevad legfőbb fegyvere az istenkáromlás. Isten ellen agitál, Isten ellen cse-
lekszik, Isten ellen akarja fordítani az embereket. Isten – Jézus Krisztusban – tudtunkra adta, 
hogy nem akarja, hogy elvesszünk, hanem azt, hogy megtérjünk és éljünk. A Sátán az életellenes 
erőket képviseli, ám az ő, és a mélységből előhívott erőinek ideje véges. Ez a mi vigasztalásunk. 
Az életellenes erők mozgósítása azért fontos neki, mert tudja, hogy kevés ideje van. János apos-
tol idejében a római császárok úgy gondolták, hogy őket az isteneknek kijáró tisztelet illeti meg. 
Aki nem adta meg ezt a tiszteletet, az felségsértést követett el. Ez volt a keresztyének üldözés-
ének fő oka. A Krisztusban hívők Krisztust vallották királyuknak, ezért sokszor az életükkel fizet-
tek. Itt van szükség a szentek állhatatosságára és hitére! Szabad-e behódolni életellenes irány-
zatoknak, eszméknek, szabad-e lojalitást színlelni, amikor tudom, hogy Isten akarata és Isten 
igéje ellen cselekszik az a hatalom. Nagyon súlyos kérdések ezek, és sajnos ma is aktuálisak. 
Világviszonylatban ma is a legüldözöttebb vallás a keresztyénség. Vannak állhatatos keresztyé-
nek, akik nem hajlandók megtagadni Krisztushitüket. Megtagadni Krisztust nem más, mint is-
tenkáromlás. A jólétért, a biztonságért, hatalomért ma is sokan hátat fordítanak Jézus Krisztus-
nak. Isten a népét a pusztába menekítette a Sátán elől, erőt és sasszárnyat adott neki, hogy a 
nehézségek ellenére se tagadja meg Krisztusát, hanem állhatatosan egyedül Őt imádja. Isten 
legyen segítségünkre, hogy a nevünk ott szerepeljen az Élet könyvében, az állhatatosak között! 

3. Itt van a helye a bölcsességnek; (Jel 13,11-18) Ebben a részben a bölcsesség egy találós 
kérdés megfejtésére utal. Mit jelent a 666-os szám? Bölcs ember megérti, hogy kiről, ill. miről 
van szó. Példabeszédek könyvének első verseiben olvashatunk erről. A Sátán, a fenevad táma-
dása most van, így most van itt az ideje a bölcsességnek. Bölcsesség = Istenismeret. Istent igé-
jéből lehet megismerni. Ez Isten igéjének hittel való tanulmányozását jelenti. Aki Istenellenes 
feltételekkel tanulmányozza az igét, annak nem tárulnak fel azok az értékek, azok az ismeretek, 
amelyek Isten eljövendő országáról szólnak. Az Úrnak félelme a bölcsesség kezdete. Ez a böl-
csesség józanságot is jelent. Vannak hamis próféták és hamis igehirdetők, akik próbálják elfer-
díteni az igét, hogy vonzóvá tegyék. Mindent vizsgáljunk meg igei ismereteink alapján. Ami meg-
állja az ige mércéjét, azzal érdemes foglalkozni, ami nem, azt kerüljük el. A félelmetes az, hogy 
ez a fenevad nem az istentelenség köntösében jelenik meg, hanem az Istenfélelem, a kegyesség 
álruhájában, hogy sok keresztyént megtévesszen. A szárazföldről kijövő fenevad nem annyira 
félelmetes, mint a tenger mélyéről jövő. Külső kinézetre hasonlít a Bárányhoz. Az Egyház részére 
nem azok az irányzatok veszélyesek, amelyek nyíltan tagadják, hanem amelyek vallásos látsza-
tot sugallnak, vagy istentisztelet látszatába rejtőzködve meghamisítják az evangéliumot. Az Is-
tentagadó irányzatok az egyházon kívül jelennek meg, a tévtanítók belül rombolják az egyházat. 
A valódit az attól élesen elütőtől könnyen meg lehet különböztetni, de a hozzá hasonló hamisít-
ványtól már nagyon nehéz megkülönböztetni. Ehhez tényleg Istentől kapott bölcsességre van 
szükségünk. 

4. Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg; (Jel 14,1-13) Az Egyház életének van 
egy evilági része, és lesz Mennyei folytatása. Itt a földön halálunk, és Krisztus visszajövetele előtt 
a bűn ellen küzdő Egyház tagjai vagyunk. Ebből a küzdő Egyházból – Krisztus visszajövetele után 
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– átjutunk a Mennyei dicsőségbe, a győzedelmes Egyházba. A földön küzdő Egyházban megha-
tározott ideig élünk, a dicsőséges Egyházban örök élet vár ránk. A Bárány képe arra figyelmeztet 
bennünket, hogy csakis ott van Egyház, ahol annak feje – Krisztus – jelen van. A Bárány köré 
megszámlált sokaság – 144.000 ember – gyűlt össze. A földön küzdő Egyház tagjait meg lehet 
ismerni, homlokukon ott ragyog Krisztus és az Ő mennyei Atyja neve. Ezt a jelet itt kapjuk, a 
keresztség szentségében válik láthatóvá. A 144.000 a teljesség száma. Feddhetetlenek. Mit je-
lent ez? Egyedül Krisztusban van üdvösségünk. Mindannyian elbukunk, elesünk, csak azért le-
szünk feddhetetlenek, mert a Bárány Jézus elhordozta a bűneink büntetését helyettünk. És mi-
vel tölti idejét a megváltottak serege? Isten hatalmas szózata tölti be a Mennyet. Isten igéje 
szabadon árad. Nem árt nekünk erről a Mennyei képről ráeszmélni Isten igéjének félelmetes 
valóságára, szentségére, erejére. Isten igéjének előbb hatalmát, erejét kell elismernünk, hogy 
azután szépségében gyönyörködhessünk. Az a szív jut el az ige örömüzenetéhez, a benne rejlő 
evangéliumhoz, aki annak hatalma előtt megrettenve összetörik, és megalázza magát. Amikor 
istentiszteletre gyülekezünk össze, a Mennyei istentisztelet távoli igéje, és éneke visszhangzik 
bennünk. Homályosan, erőtlenül, hamis hangok is belekeverednek, de a Mennyből ide sugárzó 
hatalmas igét, és Krisztust magasztaló új éneket tanulgatjuk mi is. Így készülünk az eljövendő 
Mennyei üdvösségre. A halál mindenki számára Isten bűn miatti haragját jelenti. De azok szá-
mára, akik Krisztusban bíznak, és reménykednek, elfogadják már most egyedüli Uruknak, Kirá-
lyuknak, azok számára a halál azt a kaput is jelenti, amelyen át a Mennyei dicsőségbe jutnak, 
felvétetnek örökre a Mennyei Egyházba. Ezért mondja az ige: Boldogok a halottak, akik az Úrban 
halnak meg. 

5. Kettős ítélet. Ereszd neki a sarlódat: arass, szüretelj; (Jel 14,14-20) Ez az igeszakasz két 
képet tár elénk. Az első kép az aratásról, a második a szüretről szól. Az aratásról szóló képen 
fehér felhő van, amely nyugalmat, békét sugall, ami sok prófétai képnél Isten dicsőségére utal. 
Jézus Krisztus felhőkön távozott a Mennybe, és dicsőséges visszajövetelekor is az ég felhőin fog 
érkezni. A felhőn ülő angyal Jézus Krisztusnak engedelmeskedik. A sarlóval való aratás képe azt 
láttatja meg velünk, hogy Isten gyermekei számára az ítélet teljes és végleges elszakadást jelent 
a földtől, hogy azután bekerüljenek Isten országába. Krisztus hívei itt a földön – a pusztában – 
sok megpróbáltatást kell, hogy elszenvedjenek. Talál-e Isten angyala betakarítani való tiszta bú-
zát? Az ítéletről szóló második kép már nem ilyen derűs. Az angyal nem ül fehér felhőn, sőt, 
mintha váratlanul érkezne. Ő is megkapja a parancsot a szüretelésre, és azonnal teljesíti is. A 
kép szerint a leszüretelt szőlő belevettetett Isten haragjának borsajtójába. Jól megtaposták, és 
akkor vér ömlött ki belőle. Rengeteg vér. Kegyetlen ítéletről szól a kép. A leszüretelt szőlő azokat 
az embereket jelenti, akik nem jutnak be Isten országába. A 4 égtáj felé az egész világot elönti a 
vér. (1.600 futamnyi az egész világot szimbolizálja.) A szőlő ízletes gyümölcs, szép és kívánatos. 
A szőlő leve mámorító is. Talán az élvezetekre utal. Akik a világ kínálta gyönyörűségek után fut-
kosnak, akik a nehézségek elől kábulatba menekülnek, nem akarnak másokért fáradozni. Aki 
magára vonja Isten haragját, mert nem veszi komolyan az Igét, annak rettenetes kínok között 
kell az örökkévalóságot tölteni. Az Isten haragja előli menekülésre csak egy lehetőség van, Jézus 
Krisztus érdeme. Aki elfogadja Őt Urának és állhatatosan kitart mellette, csak az hivatkozhat 
Jézus Krisztus érdemére! 

 

„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz Őbenne, el ne 
vesszen, hanem örök élete legyen.” (János 3,16) 

Összefoglalta: Veczánné Repka Jolán  
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HŰSÉG AZ IGÉHEZ! – ALIANSZ IMANYOLCAD VOLT NYÍREGYHÁZÁN (2021. JANUÁR 3-10.) 
 

Ez év első hetében online kerülhetett megrendezésre városunk protestáns gyülekezetei; a Magyar Evan-
géliumi Szövetség tagegyházai körében, az évtizedek óta hagyományosan megtartott imaközösség. A világ-
hálón elérhető 15 perces videó áhítatok főbb gondolatait tekinthetjük át címszavakban; mert ezek egész év-
ben imatémáink is lehetnek, a Szentírás napi, rendszeres olvasása mellett! A reformáció népe 504 éve vallja: 
Sola Scriptura! Egyedül a Szentírás! Linkek: aliansz.hu/fooldal és facebook.com/AlianszNyiregyhaza. 

 

Bevezető: Az ÚR törvénye, intő szava, rendelkezései, parancsolata, félelme, döntései… (Olvasd: Zsolt 19,8-11) 
Isten Igéje tökéletes; Dávidnak ez a zsoltára „a világ legszebb éneke”. Vele együtt kérhetjük minden fohászunk 
végén: „Fogadd kedvesen számnak mondásait és szívem gondolatait, Uram, kősziklám és megváltóm!” (15. v.) 

 

1. nap (Zsolt 119,11) – Papp Dániel (baptista lelkész): OLVASD! Nem csak ezt az arany ABC-t, 
hanem a teljes Szentírást, lehetőleg minden évben újra! Rejtsük a szívünkbe Isten szavát, és 
legyen a mi életprogramunk: az ő akarata! 

2. nap (Lk 10,25-37) – Hajdúné Csernák Erzsébet (metodista lelkész): ÉLD! Légy irgalmas em-
bertársaidhoz, éld meg az irgalmasság cselekedeteit. Legyen az életed élő Biblia mások számára, 
mert Jézus már előbb irgalmas volt hozzád! 

3. nap (Fil 1,3-6) – Nagy József (református lelkész): ADD TOVÁBB! Ahogyan neked Krisztus-
ban van új életed, úgy másoknak, mindenkinek szintén Krisztus az egyedüli esélye! Légy tovább-
adója ennek az örömhírnek! 

4. nap (5Móz 6,20-21a.24-25) – Kertészné Iványi Ágnes (VISZ munkatárs): HÍVJ MEG 
MÁSOKAT! Ismerjék meg Isten örökkévaló ígéreteit; ezek: szabadság, gondoskodás, vele való 
személyes közösség. Ő hűséges, akkor miért is aggodalmaskodsz? A Szentírás ma is választ ad 
minden kérdésünkre! 

5. nap (Lk 10,27) – Katona Béla (református lelkész): GONDOLD ÁT! / GONDOLKOZZ! Az Úr 
Jézus azt szeretné, hogy az övéi okos, gondolkodó emberek legyenek. De naponként mennyit 
gondolunk Isten Igéjére? Ám ne csak tudjuk, hanem alkalmazzuk is az Igét. Keressük és szeressük 
az Urat teljes elménkből is egész életünkben! 

6. nap (Ézs 55,10-11; Zsolt 119,112; Mt 7,24-27) – Dr. Gaál Sándor (református esperes): 
GYAKOROLD! / TAPASZTALD MEG! Isten Igéjének a természetét; mert nem veszíti el az erejét. 
Ám az Igének nemcsak ereje van, hanem hatása is; véghezviszi akaratát; eléri célját: életet fa-
kaszt! Adjunk hálát a testté lett Igéért, és a két látható Igéért: szentségeiért is. 

7. nap (Lk 8,1-15) – Zsarnai Krisztián (evangélikus esperes): HALLGASD! / HALLD MEG! Mire 
tanít az Úr a magvető példázatával? Hallgass, légy csendben Isten előtt! Hallgasd s halld meg az 
Úr szavát, neked szóló üzenetét! Hallasd a hangodat, mondd el hitvalló életeddel Krisztus kije-
lentését másoknak is! Így lehetsz hűséges Jézushoz és az Igéhez. 

8. nap (Ézs 6,1-3; 2Tim 3,16-17) – Adámi László (evangélikus lelkész): IMÁDD! Csak az Urat, a 
te Istenedet; lélekben és igazságban! Őt a Fia, Jézus Krisztus által ismerheted meg. De honnan 
ismerhetem meg a Fiút? A Szent Írásokból! S az ezekben önmagát kinyilatkoztató Istent imádjuk: 
„Imádom azt a nagy szerelmet, Jézusba’ mely felém hajolt…”! Így legyen! 

Az Aliansz helyi, hívő népe! Soha ne feledjük: van örök kincsünk, az Ige kőszálként megáll, és 
a testté lett Ige a mi hűségünk alapja; ezért legyünk hűségesek Isten örök Igéjéhez, mert Igéjé-
ben: „Itt az Isten köztünk. Jertek őt imádni!” 

 

A 8 videó áhítat ITT és e tudósításban az igehirdető nevére kattintva érhető el. 
 

Összeállította: Garai András garainyh.hu  

https://abibliamindenkie.hu/
http://aliansz.hu/fooldal
https://www.facebook.com/AlianszNyiregyhaza
https://www.youtube.com/watch?v=ErzBjmO5CdM&list=PLizW8izschT-LYKk9y9a4j5htrSGqi0u6
https://nyiregyhazibaptista.hu/
https://www.youtube.com/watch?v=_opicGZHh30&list=PLizW8izschT-LYKk9y9a4j5htrSGqi0u6
https://nyiregyhazimetodista.hu/
https://www.youtube.com/watch?v=jrKRUqMuXQU&list=PLizW8izschT-LYKk9y9a4j5htrSGqi0u6
https://refnyiregyhaza.hu/
https://www.youtube.com/watch?v=2Ps5fN2-HdU&list=PLizW8izschT-LYKk9y9a4j5htrSGqi0u6
http://www.visz.org/
https://www.youtube.com/watch?v=7LBrHbUN23o&list=PLizW8izschT-LYKk9y9a4j5htrSGqi0u6
http://refnyirkertvaros.hu/
https://www.youtube.com/watch?v=4QSIr40a93g&list=PLizW8izschT-LYKk9y9a4j5htrSGqi0u6
https://refnyiregyhaza.hu/
https://www.youtube.com/watch?v=FV_Ayaes4Nc&list=PLizW8izschT-LYKk9y9a4j5htrSGqi0u6
https://mandabokor.lutheran.hu/
https://www.youtube.com/watch?v=yx69UmM6ojE&list=PLizW8izschT-LYKk9y9a4j5htrSGqi0u6
https://nyiregyhaza.lutheran.hu/
https://ekealapitvany.hu/enekeskonyv/198.html
https://enekek.lutheran.hu/enek280.htm
https://www.garainyh.hu/10/mynews.inc.php?hash=612aeae2e992c94b172fffbba6f79e82&mnid=5&page=
https://www.garainyh.hu/
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NEVEZETES ÉVFORDULÓK - TANÍT AZ EGYHÁZTÖRTÉNET 
 

Luther Márton 475 éve halt meg 
 

Szülővárosában, Eislebenben 1546. február 18-ra virradó éjjel hunyt el Luther Márton / Mar-
tin Luther (1483-1546), akit Isten a reformáció elindítójává tett. Utolsó óráiról Justus Jonas 
1546. február 18-i, ill. Michael Coelius február 20-i leveleiből tudhatunk meg fontos részleteket. 
Coelius írta a következőket, lejegyezve Luthernek a haldoklása közben mondott imádságát is: 

„Amikor az egyik orvos gyógyszert adott neki, ezt mondta: Hálát adok neked Istenem, a mi 
Urunk Jézus Krisztus Atyjának, hogy kinyilatkoztattad előttem a Te drága Fiadat, akiben én hit-
tem, akit én szerettem, akit prédikáltam, akiről bizonyságot tettem és akit dicsőítettem. Uram, 
Jézus Krisztusom, Neked ajánlom lelkemet. Óh mennyei Atyám, tudom, hogyha el is szakadok e 
testtől, Tenálad örökké fogok élni. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, 
hogy mindenki, aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. – Továbbá ezt mondta: 
Van Istenünk, aki megsegít és Urunk, aki a haláltól megment. – Amikor pedig érezte, hogy a vég 
közel van, háromszor így szólt: Atyám, a Te kezeidbe ajánlom lelkemet. Végezetül pedig: Békes-
ségben és szívesen távozom. Áldjon meg az Isten mindnyájatokat. Ezután elhallgatott. Felráztuk 
őt s Jónás doktor és én hangosan azt mondtuk: Tisztelendő Atyám, a mi Urunk Jézus Krisztusban 
való hitben hal-e meg és az ő nevében hirdetett tanítását vallja-e? – Igen – felelte s jobb oldalára 
fordulva, negyedórai alvásba kezdett. … Amint negyedórával hajnali három előtt a szemébe vi-
lágítottunk, mély lélegzetet vett és ezzel szelíden teljes csendben, nagy türelemmel kilehelte 
lelkét.” 

400 éve történt a csepregi vérfürdő! 
 

A magyarországi evangélikusság történetének egyik legnagyobb tragédiája, a véres ellenre-
formáció nyitánya volt ez: 1621 januárjában, a Vízkereszt utáni napokban, a Habsburg császári 
zsoldosok legyilkolták a virágzó evangélikus iskolaváros lakosságának jelentős részét. Sokan ép-
pen a templomokban lelték halálukat! Előbb az alsóváros, majd a felsőváros került sorra… Zvo-
narics Imre lelkipásztort is a felsővárosi templomban ölték meg. A 3 napos borzalom után 1223 
fölismerhető holttestet helyeztek a visszamerészkedő túlélők közös tömegsírba… Az evangéli-
kus Csepreg még föléledt e szörnyűségeket követően egy időre (2 évtizedre), de Nádasdy Ferenc 
„rekatolizálása” után az ő birtokain tízezrével kényszerültek addig evangélikus jobbágyok pá-
pista járom alá. – Idén is, de már 25 évvel ezelőtt is szép, kölcsönös kiengesztelődést hirdető 

ünnepségek voltak a 
nevezetes templom-
ban, de a templom fa-
lán ma is ott van az 
evangélikusokat eret-
nekként minősítő 
tábla… A dunántúli 
evangélikusok pedig 
nemzedékeken át őriz-
ték a legendát, hogy a 
templom falainak fes-
tésén máig átüt az itt 
legyilkolt elődök vére…  
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220 éve halt meg Schmál Sámuel 
 

Ki volt ő? A nyíregyházi evangélikusság körében egyszerűen így emlegethetjük őt: a templom-
építő lelkész. Schmal András és Adami Anna gyermekeként született 1741. május 5-én. Édesapja 
akkor felsősajói (Vyšná Slaná) lelkész volt (aki később, 1751-től Ratkón szolgált és főesperes is 
lett – †1766). Édesapjáról azt is érdemes tudni, hogy több jelentős művet írt: pl. latinul megírta 
a magyarországi evangélikus szuperintendensek (püspökök) élettörténetét. 

Schmal Sámuel 20 évesen már kántorként és iskolai tanítóként szolgál Kassán. Magyarul, né-
metül és szlovákul (a valójában ócseh jellegű, irodalmi bibličtina nyelven) is jól tud; később is 
mindhárom nyelven prédikál. Lelkészi ordinációja 1765-ben történt. Előbb rövid ideig Gömör-
panyiton, majd (Balog)Pádáron (Padarovce), magyar gyülekezetekben szolgál: az utóbbi helyen 
15 és fél évig marad hűséggel és örömmel! Ezután (1783-ban) a felsősajói és a szomszédos sa-
jórédei (Redová) gyülekezetekbe kap meghívást, ahol azonban feszültségek vannak az anya- és 
leánygyülekezet között. 

Itt és ebben a helyzetben éri őt a nyíregyháziak hívása! Az elaggott, beteges Tapolcsányi 
György helyére kell jönnie. Lelkipásztornak („Kneze”), Isten igéje biblikus, hitvallásos hirdetőjé-
nek hívják meg őt, de az új lelkészt Nyíregyházán ekkor még mindig csak „rektor”, vagyis tanító 
címen alkalmazhatják („ale toliko pod jmenem Rectora”), noha II. József Türelmi Rendelete 
(1781) a protestánsoknak sokfelé új lehetőségeket nyitott már. 

Schmál Sámuel 1783. szeptember 26-án érkezik Nyíregyházára, hogy Isten színe előtti fele-
lősséggel vállalja az 5 és félezres lélekszámú nyíregyházi evangélikusság lelki irányítását. Ekkorra 
– sok küzdelem és a felségfolyamodvány nyomán – már megkapta a gyülekezet a templomépí-
tés engedélyét. Sokféle nehézséggel kellett azonban szembenézni az új lelkésznek és a közösség 
tetterős vezetőinek a következő hónapokban is. Nemrég olvashattunk pl. a Kelet-Magyarország 
c. napilapban arról (Mohácsi Endre írása – 2021. február 12.; 12. oldal), hogy 1784. januárjában 
még a Wienerblättchen is beszámolt az 1783. decemberi nyíregyházi óriási hóesésről, „ami-
lyenre még a legidősebb lakosok sem emlékeztek”. Képzelhetjük, micsoda sártenger lehetett 
azután tavasszal az utakon… Mégis módszeresen haladtak előre a teendőkkel, kötötték sorra a 
szerződéseket, és 1784. március 25-én – Mária örömhír-vételének, vagyis Jézus Szentlélektől 
való fogantatásának ünnepén! – Schmál Sámuel szolgálatával letették a templom alapkövét! 
Rendkívüli erőfeszítések, szervezés és áldozatvállalás nyomán, a nyíregyházi Evangélikus Nagy-
templom 1786. október 22-i fölszentelését követően, 1788-ra készül el először a templom teljes 
berendezése: máig tanúja ennek a kronosztikon (jelenleg a Nagytemplom északi sekrestyéjének 
bejárata fölött), valamint a keresztvíztartó fedelének felirata, az 1788 évszámmal és Mk 16,16 
(ószlovák nyelven fölvésett) igéjével. 

Megállás nincs azonban ezután sem a lelkipásztor és a gyülekezet számára: folytatódnia kell 
a lelki épülésnek és a külső szépülésnek! 1789-től már másik lelkész – Schulek János – is szolgál 
Schmál Sámuel mellett. Isten dicsőségére új oltárt készíttetnek 1796-ban, Reisinger János jolsvai 
fafaragó szobrásszal. Az oltár festése 1800-ban kezdődik: ezzel először Wurtzninger Mihályt bíz-
zák meg (később majd Kraudy Ignác fejezi be – a szószékkel együtt – az oltár munkálatait is). 
Egyházközségi Levéltárunkban, az 1790-1811. közötti iratokat őrző 2. „Leveleskönyvben” föllel-
hető az oltár festésére, aranyozására vonatkozó (bibličtina szövegű), 1800. június 14-én kötött 
megállapodás, Michael Wurtzninger aláírásával: arról is szó van benne, hogy milyen legyen az 
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„Obraz Krysta Pána”, vagyis Krisztus Urunk ábrázolása. Joggal gondolhatjuk, hogy Schmál Sá-
muel személyes hitvallása is az oltárkép fölé festett – és 2005 óta újra látható, a kralicei Bibliából 
idézett – ige (Zsid 9,12b), Krisztus Urunk örök érvényű váltsághaláláról! 

A túlnyomórészt tótnyelvű itteni evangélikusságra tekintettel a helyi egyházi adminisztrációt 
Schmál Sámuel a (cseh/tót) bibličtina nyelven vezette. Levéltárunkban fönnmaradt a többszáz 
oldalas óriási kéziratos műve is: a „Protocol”*, amelynek jellemzője, hogy minden dokumentu-
mot eredeti nyelven idéz, miközben a fő szöveg csehül / szlovákul van írva. (Ezt a művet ma-
gyarra kellene fordítani!) A díszesebben írt címlap alján – a háromságos egy Istent áldva – Isten 
ígéreteként alkalmazza saját életére és szolgálatára, de az egyház életére és jövőjére vonatko-
zóan is Ézs 65,23 igéjét: „szolgáim nem hiába fognak dolgozni”. 

Schmál Sámuel 17 és fél évig szolgált Nyíregyházán, közben 5 évig a hegyaljai egyházmegye 
esperese („senior”) is volt. 1800 novemberétől már betegeskedett. Nem láthatta készen azt az 
oltárt, amelynek szépségében – a restaurálás után – mi most újból gyönyörködhetünk. 1801. 
február 22-ére virradó éjjel halt meg, még nem volt 60 éves. Két nappal később temették. A 
Nagytemplomban Budaeus György tokaji lelkész prédikált magyarul, szlovákul mondta a paren-
tációt a nyíregyházi lelkésztárs, Schulek János az oltártól, verses búcsúbeszédet pedig Mihóky 
Mátyás helyi iskolai rektor szerkesztett. A koporsót hatalmas tömeg kísérte a Kállói út melletti 
temetőbe, még a Nyíregyházán állomásozó ulánusok parancsnoka, báró Johannes de Bazzio is 
kirendelt 100 katonát a temetési menethez díszkíséretnek. Utólag úgy tűnik: egy korszak zárult 
le ekkor a nyíregyházi evangélikusság történetében, az új évszázad kezdetén… 

Schmál Sámuel 
halálának 220. 
évfordulóján az 
Útmutató kije-
lölt igeszakasza-
inak egyikében 
az Úr Jézus sza-
vaként ezt ol-
vashattuk: „De 

ne annak örüljetek, hogy a lelkek engedelmeskednek nektek, inkább annak örüljetek, hogy a 
nevetek fel van írva a mennyben.” (Lk 10,20) – Krisztus Urunk örök érvényű váltságáért lehet 
fölírva ott a mi nevünk is, ha állhatatosan hiszünk benne: erre a hitre ösztönözzön minket a 
küzdelmes életű hitvalló elődök – köztük Schmál Sámuel – állhatatossága is! – Képünk nincs 
(hogy’ is lehetne?) a templomépítő lelkészről, a halotti anyakönyvi bejegyzését ide mellékeltem. 

 
* „Protocol aneb KNIHA CIRKEWNÍ … Samuel Schmál ...” (Protokollum 1753-1820) – Nyíregy-

házi Evangélikus Egyházközség Levéltára; a „Protocol” anyaga is elérhető már a „hungaricana” 
felületén: 

library.hungaricana.hu/hu/view/E_Nyiregyhaza_Vegyes_Jkv_1753_1820/?pg=4 
 

A Protocol-hoz képest kisebb terjedelmű (vegyes, cseh-tót ill. magyar nyelvű) forrás a levél-
tárunkban: Nyíregyháza története 1753-1858 (benne olvasható pl. az oltár története, és itt ta-
lálunk több adatot Schmál Sámuelről is) 

library.hungaricana.hu/hu/view/E_Nyiregyhaza_Kronika_Jkv_1753_1858/?pg=183 
 

Adámi László lelkipásztor  

Schulek János lelkész latin nyelvű temetési bejegyzése az anyakönyvből - 1801. febr. 24. 

https://library.hungaricana.hu/hu/view/E_Nyiregyhaza_Vegyes_Jkv_1753_1820/?pg=4
https://library.hungaricana.hu/hu/view/E_Nyiregyhaza_Kronika_Jkv_1753_1858/?pg=183&layout=s
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HÁLAADÓ ISTENTISZTELET A NAGYTEMPLOMBAN 
 

A Kormány jelentős támogatásával, a gyülekezet tagjainak adakozásával és az egyházközség 
alapítványainak hozzájárulásával megvalósult az Evangélikus Nagytemplom 2 évig tartó teljes 
belső felújítása, restaurálása. Ennek köszönhetően a megyeszékhely lakossága ismét birtokba 
vehette a megszépült Nagytemplomot, melyben január 31-én hálaadó ünnepi istentisztelet 
megtartására került sor. A városközpontból, a körzetekből és a bokortanyákból érkező hívek 
teljesen megtöltötték a hatalmas, újra a régi pompájában ragyogó épületet – természetesen a 
járványügyi előírások szigorú betartása mellett. 

A nagyszabású, ün-
nepi istentisztelet 
10.00 órakor az egy-
házközség lelkészei-
nek, felügyelőinek be-
vonulásával vette kez-
detét, csodálatosan 
szép orgonaszóló kísé-
retében. Dr. Kovács 
László Attila igazgató-
lelkész köszöntötte az 
egybegyűlteket, majd 
Veczánné Repka Jolán 
egyházközségi felü-
gyelő asszony köszöntő 
beszéde hangzott el a 

gyülekezet felé. Az oltár előtti felolvasásra kijelölt olvasmányt a Mt 20,1-16-ból Sztankó Gyöngyi 
lelkésznő olvasta fel. A hálaadó imádság szolgálatát, és a felújított Nagytemplom szentelését 
Zsarnai Krisztián, a Hajdú-Szabolcsi Egyházmegye esperese végezte. 

Az Igét Dr. Kovács 
László Attila igazgató-
lelkész hirdette az 1 Pt 
2,1-5 igeszakasz alap-
ján. Igehirdetésében 
megemlékezett a 
templomszentelés 
235. évfordulójáról is, 
valamint a 220 évvel 
ezelőtt elhunyt 
Schmál Sámuelről, aki 
a templomépítés ide-
jében volt a gyüleke-
zet lelkipásztora. Há-
lát adott a templom-
építő őseinkért, és a 
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templom mostani felújításáért, restaurálásáért is. Az igehirdetés után felolvasta dr. Fabiny Ta-
más püspökünk levelét, melyet a felújított templom ünnepélyes megnyitására küldött. 

A befejező imádságot és áldást Adámi László nyugalmazott lelkész két nyelven, mondaton-
ként váltva magyarul és a templomépítő őseink nyelvén, szlovákul is elmondta, ezzel fejeződött 
be a hálaadó, ünnepi istentisztelet.        Márk Borbála 
 

BÖJTI IGEHIRDETÉS SOROZAT VOLT A NAGYTEMPLOMBAN 
 

Február 22-26. között „Nikodémus beszélgetése Jézussal” címmel böjti igehirdetés sorozat 
megtartására került sor „élőben” és online közvetítés formájában is a felújított, és rövid időre 
újra megnyitott Nagytemplomban. Az alkalmakon Zsarnai Krisztián parókus lelkész, esperes hir-
dette Isten igéjét János Evangéliumának 3. fejezetéből az 1-21. versek alapján. Az énekszolgá-
latban Sztankó Gyöngyi lelkésznő és Hódi Eszter, Adámi Márti és Hódi Márta, valamint Fosztó 
Tímea egymást váltva vettek részt. Az orgonakíséretről minden alkalommal Dr. Kovács László 
Attila igazgatólelkész, orgonaművész gondoskodott. Az online közvetítés technikai lebonyolítá-
sát ifj. Nádasi Zoltán biztosította, a kivetítésért Jámbor-Dankó Barbarát, Hibjánné Szuchánszki 
Petrát és Zsarnai Annát illeti köszönet. A böjti sorozat igehirdetései megnézhetők YouTube csa-
tornánkon, az egyházközségünk honlapján, illetve kinyomtatott formában is kérni lehet az eljut-
tatásukat telefonon a Lelkészi Hivataltól. 

Az első na-
pon a teljes 
igeszakasz-
nak az 1-3. 
versei képez-
ték az igehir-
detés alap-
igéjét: Niko-
démus, a fari-
zeusok egyik 
vezető em-
bere éjjel el-
megy Jézus-
hoz, mert bár 
köztisztelet-
ben álló, megbecsülésnek örvendő, nagy tudású vallási vezető, mégis kínzó hiányérzete van az 
üdvösségével kapcsolatosan. Jézus egyértelművé teszi számára: ahhoz, hogy bemehessen az Is-
ten országába, újonnan kell születnie „felülről”, a Szentlélek munkája által. Ez ránk is ugyanúgy 
vonatkozik ma: mi is mindnyájan „Jézustalanul”, vallástalanul jöttünk a világba! A bűneset után 
az Istentől elszakadt embernek alaphelyzete az, hogy mindent megkérdőjelez, amit az Isten 
mond, és egyre messzebb kerül Istentől és a másik embertől is: önmagát fosztja meg Istentől. A 
vallásos ember a „maga módján hisz”, de az életét nem Isten igéjéhez igazítja. Azt hiszi magáról, 
hogy hisz, miközben élete teljesen távol van Isten szavától, a Szentírástól. Az ilyen vallásos em-
ber mindig másokhoz méri önmagát, mindig önmagát akarja igazolni. Jézus Nikodémusnak mon-
dott szavai megítélik a vallásos embert éppúgy, mint a Jézustalan, hitetlen embert: megtérés és 
újjászületés nélkül mindkettő elkárhozik! 
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A második nap nagy kérdése az volt, hogy „Kiút, de hogyan?” Az igehirdetés alapigéjéül ez 
alkalommal az igeszakasz 4. verse szolgált: Nikodémus ezt kérdezte tőle: „Hogyan születhetik az 
ember, amikor vén? Bemehet anyja méhébe és megszülethetik ismét?” A jó hír az, hogy Nikodé-
mushoz hasonlóan mi is bármikor odamehetünk Jézushoz a kérdéseinkkel, kétségeinkkel, szá-
mára nincs alkalmatlan idő, Ő ma is várja az őszinte keresőket! Jézus azért jött, hogy a bűnös 
embernek kiutat szerezzen az elveszett helyzetéből. Ő valóban az életét adta azért, hogy nekünk 
bűnbocsánatunk, üdvösségünk és örök életünk lehessen! Ha elfogadod Jézus helyetted való ha-
lálát, áldozatát, akkor megmenekülsz. Isten erre a helyettes áldozatra tekint: az ítélő Isten és 
közém, mint bűnös ember közé beállt Jézus, és engem az Atya Jézuson keresztül lát. Ehhez 
„csak” az kell, hogy behívjam Jézust az életembe, megvalljam a bűneimet, és egészen rábízzam 
az életemet! 

A harmadik napon az igeszakasz 5-8. versei alapján ez volt az igehirdetés témája: „A megol-
dás – Hogyan lehet az enyém?” Nikodémus a Jézussal való találkozás előtt csak vallásos volt, de 
nem jutott igazi, élő hitre, nem született újjá a Lélek által. Aki – mint Nikodémus is – megtapasz-
talta elveszett állapotát, de kapott bűnbocsánatot, és az életét Jézus Krisztushoz igazította, ab-
ban olyan mély hitet ébresztett Isten, hogy az egész élete megváltozott! Azt, hogy hogyan lehet 
egészen személyessé a megváltás, az igehirdető a saját példáján mutatta be, mert igazán hite-
lesen csak a saját megtéréséről tudott bizonyságot tenni. Személyesen megtapasztalta az Úr 
munkáját, azt, hogy Isten hogyan szólította meg, miből hívta ki, és hogyan adott neki új életet. 
Arra tette ezen az estén a hangsúlyt, hogy vajon mi is el tudjuk-e mondani, hogy miből mivé tett 
bennünket Isten? Van-e ilyen személyes példánk, ilyen személyes megtapasztalásunk Jézus 
Krisztus által, hogy teljes életváltozás következett-e be az életünkben? 

A negyedik alkalom ezt a címet kapta: „A nagy leleplezés – még nem a tiéd!” Az igehirdetés 
alapigéje az igeszakasz 9-15. verséig tartó rész volt, amelyben Jézus leleplezte, hogy Nikodémus 
még nem élte át a Lélek általi újjászületést. Ez a személyes ismeret, megtapasztalás hiányzott az 
életéből, ahogyan hiányozhat a mi életünkből is. Jézus nélkül nem tudja az ember, hogy mi a 
bocsánat, mi a megbocsátás, mi az isteni szeretet, és mi az örök élet! Krisztus nélkül senki sem 
fog tudni igazán megbocsátani, mert őbenne van az igazi bocsánat, a megbocsátás, az igazi sze-
retet. Isten a szeretet mércéjét nagyon magasra tette Krisztusban, az Ő szeretete feltétel nélküli, 
halálos szeretet, amire magától az emberi szeretet nem képes. Jézus nélkül nincs örök élet! Nél-
küle az ember a kárhozat állapotában van, és Őnélküle abban is marad, hiszen eleve mindenki 
a kárhozat állapotába születik bele. A lelki halál a kárhozat állapota. A testi halálban kilépünk 
ebből az életből, az örök halál pedig az elkárhozás, a kárhozatban maradás. 

Az utolsó, ötödik estén a Jn 3,15-21. versekig tartó igeszakaszból megtudhattuk, hogy Niko-
démus számára Jézus megteremtette az igazi élet, és az örök élet feltételeit. A mi számunkra is 
rendelkezésre állnak a megtérés, az újjászületés feltételei. Isten az életre szeretne hívni minden 
embert, a vallástalanságból és a vallásosságból egyaránt! Ma különösen is nagy szükség van a 
hitvalló keresztyénekre, a Krisztust követőkre! Ne „kényelmesedjünk” bele a hívő életbe, hanem 
adjuk tovább másoknak is, amit Isten ránk bízott! Legyen az életünk bizonyságtevő élet! 

Összefoglalta: M. B. 
 

„KEZEK EVANGÉLIUMA” – SÜTEMÉNYSZOLGÁLAT A KÓRHÁZI DOLGOZÓK FELÉ 
 

Ez év januárjában csatlakozott egyházközségünk a metodista testvéreink által már az elmúlt 
év végén elindított süteménysütési szolgálathoz. Ennek keretében szerdánként házilag készített 
süteményekkel igyekszünk megörvendeztetni a kórházi dolgozókat, biztosítva őket ezzel is a 
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nagyrabecsülésünkről és a köszönetünkről. Gyülekezetünk tagjai hetenkénti váltásban sütnek, 
egyik héten a nagytemplomi és a kistemplomi közösséghez, a másik héten a gyülekezetünkhöz 
tartozó, Kertvárosban és Mandabokorban élő testvéreink. Rajtunk kívül két református tagja is 
van lelkes csapatunknak. A sütemények csomagolása higiénikus körülmények között, egyforma, 
új, egyszer használatos műanyag dobozokba történik, s minden lezárt doboz tetejére egy-egy 
igés kártya is kerül, amiket szintén a gyülekezeti tagjaink készítenek nagy szeretettel. Azok akik 
nem tudnak sütni, pénzadománnyal járulnak hozzá, elsősorban a süteményes dobozok megvá-
sárlásához. A múlt héten a Dózsa György utcai Süti Szalon tulajdonosa is felajánlást tett: egy 
nagy doboz válogatott, finom aprósüteménnyel járult hozzá a szolgálatunkhoz. 

E hónap 10-én 
az alábbi sorokat 
jelentette meg a 
Megyei Kórház 
sajtóreferense a 
Facebook-on: 

„A Nyíregyházi 
Evangélikus Egy-
házközség min-
den héten házi 
süteményekkel 
kedveskedik a 
Jósa András Ok-
tatókórház dol-
gozóinak. 

Ezen a héten az oltópontok és a Koronavírus Ambulancia dolgozóihoz, illetve a triázsolást 
végző munkatársainkhoz jutottak el a finomságok, akik mindennap reggel 7 órától teljesítenek 
fáradhatatlanul szolgálatot mindannyian. 

Zsarnai Krisztián, a Hajdú-Szabolcsi Evangélikus Egyházmegye esperese egészségügyi dolgo-
zóknak írt levelében is köszönetet mondott munkatársainknak: ’Hálásak vagyunk fáradhatat-
lanságukért, önzetlenségükért, elköteleződésükért, ahogy életekért küzdve végzik szeretettel hi-
vatásukat. 

Engedjék meg, hogy ezzel az aprósággal, ha nem is tudunk enyhíteni fáradozásukon, de se-
gítsük munkájukat. Hétről-hétre asszonyok és férfiak sütnek, mert ilyen módon is szeretnék kife-
jezni megbecsülésüket. A 12 évestől a 84 éves korig tesszük ezt azért, mert tudjuk, hogy ebben 
a nagyon nehéz helyzetben (is) szükségünk van egymásra. 

Köszönjük, hogy számíthatunk Önökre és biztosítani szeretnénk Önöket, számíthatnak reánk is.’ 
Mi a szorgos kezek munkájáért és az erőt adó szavakért vagyunk hálásak! 
Köszönjük szépen mindannyiuknak, jó egészséget kívánunk!” (Eddig a megjelentett szöveg.) 
 

Ugyanaznap egy telefonüzenet is érkezett a kórház egyik dolgozójától az igés lapokkal kap-
csolatosan: „Köszönjük a finom süteményeket, és a csodás igét, mely megtalált. Isten áldása 
legyen gyülekezetükön és családtagjaikon.” 

Úgy gondoljuk, már csak ezért az egy visszajelzésért is megérte az egész eddigi, és a további 
szolgálatunk is! 

Liskányné Kovács Ildikó – M.B.  
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KARANTÉNBAN JÉZUSSAL 
 

Mondd, te meddig bírod egyedül? Töltöttél már akár csak egy napot teljesen egyedül? És 
napokat, heteket vagy hónapokat? Azt hiszem, egyedül én sem bírtam volna, de Jézussal sike-
rült. A 2020-as karantén idejét teljesen egyedül töltöttem. Emberi szemszögből tekintve borzal-
masan hangzik, Isten látóköréből tekintve azonban áldássá volt. Azt hiszem, a 2020-as karantén 
időszaka eddigi életem legszebb napjai, hetei, hónapjai voltak. Soha eddig nem tapasztaltam 
olyan tartós lelki békét, mint akkor. 

Kérdezted már Istent, hogy a védekezésen kívül mi célja van a karanténnal? A Bibliában sok 
ehhez hasonló élethelyzetről olvasunk: Noé és a családja a bárkában, Izrael népének pusztai 
vándorlása, Keresztelő János pusztai elvonulása és Jézus 40 napos böjtje is egy felkészítő időszak 
volt, amikor Isten mindannyiójukat arra készítette, hogy betölthessék küldetésüket. 

És azon elgondolkoztál már, hogy a te számodra vajon milyen célja van a karanténnak? Ne-
kem is a felkészülés időszaka volt. A tavalyi karantén alatt írtam meg a szakdolgozatomat, felké-
szültem az államvizsgámra, amit normális körülmények között – a munkám mellett – képtelen 
lettem volna teljesíteni. Az elzártság azonban nemcsak a munkámra, tanulmányaimra volt jó 
hatással, hanem leginkább lelki áldásokban volt gazdag időszak. Ezekben a hetekben annyira 
belesimultam Isten karjaiba, hogy nem éreztem az emberek hiányát. Természetesen sokat be-
szélgettem online vagy telefonon a szeretteimmel, de élőben csak néhány emberrel találkoz-
hattam. A karantén ideje alatt készített fel Isten arra, hogy egy új lakóhelyre, új munkahelyre és 
egy új gyülekezetbe vihessen. Azt hiszem, ha nem lett volna időm lélekben felkészülni egy ek-
kora váltásra, akkor sokkal nehezebben viseltem volna a változást. 

Az elzártságban azt is megtapasztaltam, hogy Isten tényleg csak a csendben szólal meg. So-
káig tartott, míg a pörgős életvitelemből, az érzelmeim hangos zsivajából kilépve végre teljesen 
elcsendesedtem. Sokszor úgy hittem, amikor csendességet tartok, nekem kell beszélnem Isten-
hez: hálát adni, megvallani a bűneimet vagy kérni valamit; ám ezúttal azt éltem meg, hogy én 
hallgatok, Ő pedig beszél hozzám. Beszélt, beszélt, s én csak ittam és ittam a szavait. Nem győz-
tem leírni a megértett igazságokat, a drágaköveket, amiket felfedezhettem. Ebben a folyamat-
ban a hitem rengeteget épült, és mélyült az Istenbe vetett bizalmam is; s olyan harmóniát él-
hettem meg Istennel, önmagammal és a természettel, amiben addig soha nem volt részem. 
Nem kínoztak a hiányaim, és nem keserített az elégedetlenség, mert annyira telve voltam Isten 
szeretetével. 

Emlékszem a közös kávézásokra Jézussal egy csodálatos folyó mellett. Elkezdtem megismerni 
a madarak hangját, hallottam, ahogy hálaéneket dalolnak az Élő Istennek; a vadkacsák bizal-
mukba fogadtak és büszkén hozták elém bemutatni nemrég kikelt kicsinyeiket. Olyan közel volt 
hozzám Isten, s ezúttal nem csak egy rövid imádság idejére, hanem órákra, napokra, hetekre. 
Nem, én nem voltam egyedül, az Isten szeretetében fürödhettem. Újra megtapasztalhattam, 
hogy minden ígéretét betartja, mert valósággá lett: „Nem hagylak titeket árván, eljövök hozzá-
tok.” (János evangéliuma 14,18) 

Az idei karantén számomra más, mint a tavalyi: más helyen élek, más munkát végzek, de 
ugyanazzal az Úrral lakom, aki tavaly is személyes bizalmába fogadott. Kíváncsi vagyok, hogy 
Isten ezúttal mire akar készíteni, de hiszem, hogy áldást tartogat. Kedves Olvasóm! Nem tudom, 
a te életedben mit akar kiformálni a Mindenható, de abban egészen biztos vagyok, hogy szá-
modra is van egy csodálatos karantén programterve. ☺     Fosztó Tímea  
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„SZENVED-E VALAKI KÖZÖTTETEK? IMÁDKOZZÉK! […] ÉS A HITBŐL FAKADÓ IMÁDSÁG 
MEGSZABADÍTJA A SZENVEDŐT, AZ ÚR FELSEGÍTI ŐT…” (JK 5,13A,15A) 

 

Hálaadással tekintünk vissza az elmúlt hetekre, hónapokra, hiszen egyházmegyénkben több 
aktív és nyugdíjas lelkész is megfertőződött a Covid 19-cel. Voltak, akiknek enyhébb, voltak, 
akiknek komolyabb tünettel járó megbetegedést okozott, és a kórházat is meg kellett járniuk. 
Hála legyen Istennek, hiszen a Krisztusban hívő nép újra megtapasztalhatta az imádság erejét és 
felépülhettek szolgatársaink! Továbbra is imádkozunk azon gyülekezeti tagjainkért, akik meg-
fertőződtek, akik kórházban vannak, esetleg olyan családtagokért – mert sajnos vannak ilyenek 
is köztünk –, akik elveszítették hozzátartozóikat. 

Isten adjon számukra erőt, vigasztalást, bátorítást. Imádságban hordozzuk továbbá azokat az 
egészségügyben dolgozókat is, akik nap, mint nap életekért küzdenek fáradhatatlanul. Isten ad-
jon nekik kitartást, bölcsességet! Hordozzuk őket is imádságban! 

 

Szeretettel és hálaadással Zsarnai Krisztián 
 

KRISZTUS FELTÁMADT - EGY KÖZÉPKORI KANCIÓ ÉVEZREDES ÚTJA 
 

Az evangélikus énekeskönyv 
213. Krisztus feltámadt kezdetű 
éneke könnyen énekelhető dal-
lama és a húsvéti örömhírt ha-
tásosan megjelenítő volta révén 
vált kedveltté. Az alábbiakban 
ennek az éneknek az évszázado-

kon keresztül, felekezeteken és nemzeteken felül átívelő útját szeretném röviden bemutatni. 
A kutatók szerint az ének eredeti változata latinul (Christus surrexit) és németül (Christ ist 

erstanden) már az első ezredforduló környékén is jól ismert volt. Dallama a „Victimae paschali” 
sequentia utolsó, „Scimus Christum” szakaszához (kottapélda) köthető. Ez a strófikus középkori 
ének (kanció) a középkori katolikus liturgiában, mint betoldás kaphatott helyet a virrasztó zso-
lozsma végén zárásként, vagy a „Victimae paschali” húsvéti sequentiában. 

Szövege a 15. századi magyarországi kéziratban, a Zsigmond-kori töredék-ben magyarul, né-
metül, szlovákul és lengyelül is olvasható. Ebből arra következtethetünk, hogy a latin nyelvű 
liturgiában a fent említett helyeken ez az ének népnyelven szólalhatott meg. A középkori ének 
alakját valószínűleg a katolikus Éneklő Egyház (1984) 98. számú éneke őrizte meg. Az énekes-
könyv forrásként a Zsigmond-kori töredéket, a Kájoni Kancionálét (17. század) és a Cantus Cat-
holicit (1651) jelöli meg. 

Az evangélikus Eperjesi graduálban (1635) az éneket a húsvéti sequentiába (Proza) illesztve 
találjuk „Christus Feltamada” szövegkezdettel.  

A fentebb tárgyalt középkori ének dallami bővítésekkel, német evangélikus közvetítéssel ké-
sőbb újra megjelent a magyarországi énekeskönyvekben. Az Evangélikus énekeskönyv (1981) 
ezt a dallamot közli úgy, hogy két versszakkal megtoldja az eredeti szöveget. 

Remélem, hogy húsvét ünnepén a világjárvány fogságából szabadulva ismét együtt énekel-
hetjük ezt az éneket a gyülekezetben. 

Kiss Zoltán 
a Nyíregyházi Evangélikus Nagytemplom orgonistája  
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BIZONYSÁGTÉTEL 
 

Végzős diák vagyok a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth La-
jos Gimnáziumban. Egy minden felmenői ágon evangélikus 
családban születtem, és azok közé tartozom, akik az egyházba 
beleszülettek. Ám nem csak a formaságokat örököltem, mert 
szüleim komolyan vették a hitüket, és a keskeny út követé-
sére neveltek. 

Már gyerekkoromtól kezdve a családdal rendszeresen szol-
gáltunk az evangélikus egyházban, mint korálokat polifon fel-
dolgozásban éneklő kamarakórus. Végigjártuk a nyíregyházi 
és a környékéhez tartozó evangélikus gyülekezeteket, és emi-
att is nagyon sok istentiszteleten vettem részt, a korálokat pe-
dig ezekben az időkben ismertem meg. Emellett otthon, csa-
ládi körben rendszeresen előkerült a Biblia, az Útmutató, és 
megismertem a bibliai történeteket is. 

Az általános iskolai éveimben hittan órákra jártam, aminek nem szakított véget a gimnázium 
kezdete. A gimnáziumomban heti rendszerességgel vannak áhítatok – amiken énekszolgálattal 
segítek, valamint jelenleg is hittan érettségire készülök –, mely sok Biblia forgatást igényel. E 
kettő hatására a hitem egyre csak mélyül(t). Továbbá, iskola mellett korálokat gyakorlok orgo-
nán, a blattolási tudásom fejlesztésére. A korálok játszása és szövegének tanulmányozása töb-
bet jelent, mint csupán nosztalgiát a gyermekkoromról, hiszen új korálokat is megismerek, ame-
lyek szövege és dallama tartalmi mélységének megértése – a régiekkel együtt – hitélményekre 
vezetik a lelkem. 

Kicsivel több, mint egy éve indult el bennem egy erős mentalitási változás, melynek alapja az 
első, még kiskoromban megtanult ige, s amely talán a mai napig a kedvencem: ez az ige volt az, 
ami feléledt bennem: „Nem jó fa az, amely romlott gyümölcsöt terem; és nem romlott fa az, 
amely jó gyümölcsöt terem. Mert minden fa az ő tulajdon gyümölcséről ismertetik meg; mert a 
tövisről nem szednek fügét, sem a szederindáról nem szednek szőlőt.” (Lukács 6, 43-44) 

Közvetlen előttem jelenleg az érettségi áll, majd akárcsak a bátyám, Fülöp, én is a teológiára 
szeretnék menni. Ha sikeres lesz a felvételi, majd az egyetem elvégzése, a lelkészi állás szá-
momra nem munka, hanem mint hivatás lesz jelen az életemben. Személyesen és szomorúan 
érint, amikor egyes gyülekezeteket aligha fiatalokat megszólítónak, elöregedőnek, vagy lelki-
pásztor nélkülinek, s így lassan leépülőnek látok. Várom, hogy megmérettessek, és ha Isten is 
úgy akarja, az említett területeken is virágzó gyülekezetet építhessek. 

Mert merni kell nagyot álmodni, az igét megszívlelve hitünket megerősíteni, és Istent buzgón 
kérve, belé vetett bizalommal a tőle kapott álmoknak nekirugaszkodni! 

 

Jávori Teofil (18) végzős gimnazista 
Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 

 

EGY SZÜLETÉSNAP MARGÓJÁRA… 
 

Idén március 4-én lett 80 éves a nyíregyházi központi gyülekezet egykori lelkésze, Bozorády 
Zoltán, sokunk Zoli bácsija. Meghatározó személyisége a városnak, hűséges pásztora a gyüleke-
zetnek, áldott lelki vezető ő ma is sokunk számára. Március első vasárnapján az általa alapított 
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Emmaus Egyházközségben köszöntöttük őt, nagy szeretetben, emlékeinket felidézve, talán 
kissé megilletődve is. Számtalan esemény, személyes kötődésű emlék adódott össze díszes cso-
korba kötve a köszöntők részéről. Hosszú idő lenne felsorolni mindazt, amiért általa köszönettel 
és hálával tartozunk az élő Istennek. 

Az egyházmegye esperesének, valamint a gyülekezet felügyelőjének   szeretetteljes visszaem-
lékezései, presbitertársam, Zsóka imádsága, e sorok írója által elmondott vers mind azt szeret-
ték volna kifejezni, hogy áldott az Örökkévaló, aki megteremtette, és az élő Krisztusba gyöke-
rező szolgálattal bízta meg több talentumos szolgáját. Az Úristen adjon neki teljes egészséget, 
hosszú életet, töretlen evangéliumi lelkületet: lelkipásztoromnak, fogadott atyámnak. Legyen 
sokunk nevében áldáskívánás az a vers, amivel köszöntöttem őt. „Szeretetünk mi jobbat kíván-
hatna? Egy kis fénysugarat, minden napra! Friss erőt, ha napi munkád kezded! Szeretettel mun-
kálkodó jókedvet! Örömben és bajban erős szívet, mely megőriz hűséget és hitet, boldogan ha-
zatart a földi úton át, s Isten hű kezére bízza magát.” Isten éltesse! 

Melich Mihály 
 

100. SZÜLETÉSNAP 
 

„… hanem hogy Ő szolgáljon” (Mk 10,45) 
 

2021. március 2-án lett volna Ilus néni (Hegymegi Ilona ny. pedagógus) 100. születésnapja. 
Amikor a 98.-at vele együtt ünnepeltük, titokban reménykedtünk, hogy erre a szép jubileumra 
is sor kerülhet az ő részvételével. Valószínű, hogy Ilus néni sem kérette volna magát. Szívesen 
fogadta a meghívásokat családi, gyülekezeti hálaadó alkalmakra, nagyon tudott örülni mások 
örömének. A szakmai elismerést is boldogan átvette: rendre ezüst, arany, gyémánt… diploma 
színesítette amúgy sem szürke, nyugdíjas évtizedeit. Minden ilyen alkalom lehetőség volt arra, 
hogy régi és új ismerősökkel találkozzon, érdeklődjön felőlük, és frissítse az emlékezetében 
őrzött imalistát. 

Bár voltak neki is az idős korból fakadó gyengeségei, de nem sokat időzött maga körül.  
Hangzottak kérdései: „Mi van veled? Mit tudsz Erről, Arról?...Hogy imádkozhassam értük!” Úgy 
szolgált, ahogy képessége engedte. Sokáig kerékpáron járva tanyát, várost, betegtől betegig, 
családtól családig. Később a Szeretetotthonban szobáról szobára, betegágytól betegágyig ment. 
Majd, - egyre többször, - foteljében ülve, már „csak” imádkozva, de szolgált. Hordozott ügyeket, 
emberéleteket. Járta a Jézustól tanult, tanítványhoz méltó életutat. 

Eljött az ideje annak is, amikor egy ünnepi hívásra így válaszolt: „Mennék én szívesen, de 
tudom, hogy nincs már ott a helyem. Köszönöm, itthon maradok.” Önsajnálat nélkül lemondott 
a részvételről; de tudtuk, mégis velünk van: imádkozik. 

El tudom képzelni, milyen boldogan vett volna részt a 100. születésnapi ünnepségén, ha itt 
lett volna a helye. Urunk azonban jónak látta, és 2019. június 18-án hazaszólította. Azt már 
elképzelni sem tudom, hogy minden földi jubiláláshoz képest mekkora az a boldogság, sőt 
dicsőség, melyben Jézus Krisztus érdeméért részesül! De sokakkal együtt hálásan énekeljük: 

 

„Fenn a mennyben az Úr minden győztesnek ád, Aki Jézussal járt, Benne hitt: 
Aranyból koronát, fehér égi ruhát, Hárfa húrjait pengethetik.  
Igen, ott minden kész, Igen, ott minden kész, Minden győztesnek jár örök rész,  
Boldog, véghetetlen öröm vár odafenn, Jézusért én is elnyerhetem.” 

Bálint Éva  
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INTÉZMÉNYI HÍREK 
 

Óvodai hírek 
 

A Túróczy Zoltán Evangélikus Óvoda és Ma-
gyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
óvodai intézményegységében a tél végén is tar-
talmas, vidám tevékenységeket szerveztünk 
óvodásaink számára. Minden csoportban na-
gyon kedveltek a kézműves-kézimunka tevé-
kenységek. Készítettünk farsangi dekorációt, ál-
arcokat, bohócot, kalapokat. A kézműves kuckó 
foglalkozáson kis dobok, nőnapi asztali díszek, 
ceruzatartók készültek, a gyermekek által gyűj-
tött újra felhasználható anyagokból. A tavasz 
első napjaiban már minden csoportban zajlott a 
magvak vetése, ágak hajtatása. Sok kis búza-
mag, virágmag, kukorica, és babszem került 

földbe, a későbbiekben pedig a gyermekek saját maguk gondoskodnak róla. Kísérletképpen 
megfigyeljük, hogy mi lesz abból a magból, amit nem gondoznak, vagy amely kövek közé került. 

Isten igéje is egy mag, 
amely így szól hozzánk: „Ha 
a földbe vetett búzaszem 
nem hal meg egymaga ma-
rad, de ha meghal sokszo-
ros termést hoz.” (Jn 12,24) 

Óvodánkban március 8-
tól április 7-ig rendkívüli 
szünet van érvényben, és ez 
idő alatt az óvodapedagó-
gusok segítik a szülőket és a 
gyermekeket az otthoni te-
vékenységek megszervezé-
sében. Tavaszi csicsergő versmondó versenyt hirdettünk, melynek lebonyolítása digitális formá-

ban valósul meg. A résztvevő gyermekek ok-
levélben, dicséretben és jutalomban is része-
sülnek. Bízunk abban, hogy a járványhelyzet 
elmúltával újra találkozhatunk, és a gyerme-
kek együtt lehetnek társaikkal és az óvodape-
dagógusokkal, dajkákkal. 

 

Áldott Húsvéti Ünnepeket kívánunk min-
denkinek sok szeretettel! 

 

Kovácsné Mráz Ágnes óvodai intézmény-
egység vezető és az óvoda dolgozói  
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Online projektzárás és előkészítő foglalkozások az általános Iskolában 
 

Intézményünk egyik jelenleg is zajló eseménye a beiskolázási programunk utolsó szakasza. 
Idén a helyzet úgy követelte meg, hogy személyesen nem vehettük fel a kapcsolatot az első 
osztályba készülő óvodásokkal és szüleikkel. A tantestület tagjai, leendő elsős tanítónénik inter-
netes felületen, mint iskolánk Facebook oldala, illetve a megújult honlapunk segítségével vették 
fel és tartják a mai napig a kapcsolatot azzal a 97 családdal, akik nyilatkozataik alapján iskolánkat 
kívánják választani csemetéjük számára a 2021/2022. tanévre. Az előkészítő foglalkozásokat in-
teraktív feladatok közzététele és megoldása helyettesítette, a tanítónénik pedig videók segítsé-
gével mutatkoztak be, virtuális sétára invitálva az érdeklődőket. 

Február 24-én a Digitális 
környezet a köznevelés-
ben „Hármas kötés” - digi-
tális környezetben gyer-
mekeink jövőjéért című 
EFOP pályázat projektzáró 
alkalmára gyűlt össze a vir-
tuális térben a három pá-
lyázatot megvalósító in-
tézmény, melynek a Kos-
suth Lajos Evangélikus 
Gimnázium és a Szőlős-
györöki Gárdonyi Géza 

Evangélikus Általános Iskola mellett mi is részesei voltunk. Az 1.a osztály tavaszváró képével 
kívánunk a gyülekezet számára Áldott Feltámadás Ünnepet! 

Urbán Miklósné tanítónő 
 

Végéhez ért az idei „Kossuthos levelezős verseny” 
 

A Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium a 2020/2021-es tanévben is megszer-
vezte a „Kossuthos levelezős versenyt”, amely 2021. január 26-án zárult a döntővel. A 23. alka-
lommal megrendezett verseny célja, hogy lehetőséget biztosítson a város és a megye tehetsé-
ges tanulói számára a fejlődésre, és a megmérettetésre. 

A 7-8. osztályos tanulók három fordulóban adhatnak számot felkészültségükről magyarból, 
matematikából, angol, német nyelvből, fizikából, biológiából, történelemből, földrajzból és in-
formatikából. 

Az első fordulóban a diákok hosszabb ideig dolgozhatnak a feladatlapokon, bármilyen segít-
séget felhasználhatnak, akár az interneten is kutathatnak.  A második fordulóban valamennyi 
versenyző egy adott időpontban oldja meg a feladatokat tanári felügyelettel, de segítség nélkül. 
A harmadik forduló, a döntő eddig hagyományosan iskolánkban zajlott, ahova már csak a leg-
jobb eredményt elérők jutottak be. 

Ebben az évben rendhagyó módon alakult a verseny menete. Az egészségügyi helyzetre való 
tekintettel sajnálatos módon nem volt alkalmunk személyesen találkozni a döntőben a legered-
ményesebb diákokkal, hiszen mindannyian saját iskolájukban töltötték ki a feladatlapokat. Ezért 
köszönettel tartozunk a résztvevő iskoláknak a verseny lebonyolításában vállalt munkájukért. 

Az idei tanévben a 7-8. évfolyamos diákokat megszólító versenyre 43 iskola 732 tanulója ne-
vezett be, a döntő feladatlapjait már csak a legjobbak, 304 tanuló írta meg. 
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Az idén a korábbi évektől eltérően nem 1-10. helyezésekkel rangsoroltuk a versenyzőket, ha-
nem arany, ezüst vagy bronz minősítésben részesültek. Arany minősítést kaphatott néhány 
résztvevő iskolája legeredményesebb versenyzőjeként is. 

Gratulálunk a döntőbe jutott diákok teljesítményéhez! 
A gimnázium honlapján (eklg.hu) megtalálhatóak a döntő feladatlapjai és a megoldókulcsok. 
 

Felvételi elbeszélgetések a Kossuth Gimnáziumban 
 

Idén február 24. és március 2. között zajlottak a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gim-
náziumban a szóbeli felvételi el-
beszélgetések. A legtöbb diákkal 
személyesen találkozhattak a 
felvételiztető bizottságok, azon-
ban a nyolcadikosok egy része az 
egészségügyi karantén miatt 
nem lehetett jelen. Őket online 
felvételi elbeszélgetés kereté-
ben hallgatták meg a pedagógu-
sok. 

Török Marianna 
EKLG igazgatóhelyettes 

Luther Márton Evangélikus Kollégium 
 

Továbbra is digitális formában (a Google Meet-en és a közösségi oldalakon keresztül) zajlanak 
a csoportfoglalkozások, a szakkörök, a felzárkóztatás, a tehetséggondozás, a tanulókkal való 
egyéni törődés. 

Január 14-én valamennyi diákkal együtt online évnyitó áhítaton vettünk részt, amelyen La-
borczi Géza lelkész szolgált. 

Egyik 9. évfolyamos „kossuthos” diákunk, Tóth Boglárka népszerűsíti az EPSZTI új rajzpályá-
zatát egy kisfilmben, mely az Evangélikus nevelés Facebook-oldalán megtekinthető. 

A kollégium dolgozói és tanulói részt vettek a januári ökumenikus imahét alkalmain, termé-
szetesen online módon. 

Február 25-én barátságos hangulatú, játékos vetélkedő zajlott a budapesti evangélikus kollé-
giummal az éteren keresztül. A technikai nehézségek ellenére a 3-3 fős csapatok ügyesen vették 
az akadályokat. Végül a „lutheresek” nyertek. 

Színjátszóink most sem pihennek: ismét felolvasószínházat szervezünk, s ezúttal a szegedi 
kollégiummal zajlanak a közös próbák. 

Március 5-6-án néptáncosainkkal „lélekben” ismét jelen lehettünk a Magyarországi Evangéli-
kus Gimnáziumok Népművészeti Találkozóján, ugyanis online megtekintettük dr. Sándor Ildikó 
néprajzkutató előadását, valamint a Romengo együttes műsorát. 

Kollégiumunk részt vesz a „Befogadó szemlélet az evangélikus nevelési–oktatási intézmé-
nyekben” elnevezésű programban. Ennek keretén belül a második félévben is folytatjuk hátrá-
nyos helyzetű, tehetséges tanulóink mentorálását az Evangélikus Roma Szakkollégiummal közö-
sen, valamint a nehéz életutakat bemutató „Élőkönyvtár” sorozatunkat. 

Borza Tünde 
kollégiumi nevelő  

http://www.eklg.hu/
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GYERMEKOLDAL 
 

Olvasd, hidd, éld I. – A világ legszebb története 
 

A világ legszebb, és egyben a legmegrázóbb történetét a Bibliában találod megírva. 
Talán most arra gondolsz: vajon a Biblia melyik története nyerte el ezt az igazán megtisztelő 

címet? Meglepő lesz talán a válaszom, de a Biblia, bár sok eseményt ír le, mégis egyetlen törté-
netről szól: a te személyes megmentési tervedről, melyet Isten talált ki, szervezett meg, és vitt 
véghez JÉZUS KRISZTUSban. Isten szeretetteljes szándékáról szól az egész Szentírás, ahogyan 
Téged meg akar nyerni az Ő örök országa számára. Ez a fő cél vonul végig mind az Ó-, mind az 
Újszövetségen: a te kimenekítésed az Isten nélküli, örök elveszettséged helyzetéből, és végleges 
beviteled az Istennel való közösségbe JÉZUS KRISZTUS által. A tét: élet vagy halál! 

A Biblia Isten csodálatos, és szeretetteljes vallomása feléd, ezért a világ legszebb története. 
Egy szívdobbanás, mely azt mondja neked: szeretlek, és arra vágyom, hogy velem élj örökké! És 
ezt Isten mondja az embernek – felnőtteknek és gyerekeknek egyaránt -, neked is! 

Mivel pedig itt a te örök életedről van szó, annak végső következményeivel együtt, ezért a 
Biblia az igazság kérdésében nem szépíti a dolgokat, és az üdvösségnek minden JÉZUS KRISZTU-
Son kívüli, emberi elképzelésen alapuló útját, és minden másféle kinyilatkoztatási szándékát 
tévútnak bélyegez, amelynek végén a kárhozat áll. Isten volt, aki megtervezte a te kimenekíté-
sedet – mert te képtelen vagy a szent Istenhez méltó cselekedeteket véghezvinni. Ezért maga 
Isten volt, aki nemcsak megtervezte, de a kivitelezést is magára vállalta JÉZUS KRISZTUSban. 

A Biblia középpontja, szíve tehát egy személy: JÉZUS KRISZTUS! Ő a testté lett Ige, a Biblia 
főszereplője. Mert minden általa és reá nézve teremtetett, és mert Isten Őt rendelte engesztelő 
áldozatul azoknak, akik az Ő vérében hisznek. Minél több időt fordítasz Isten igéjének a megis-
merésére, és minél jobban meghatározza életedet annak ismerete, annál hatalmasabb, dicső-
ségesebb és csodálatosabb lesz számodra az, Aki azt adta, Akiről az beszél, és Aki az egészet 
önmagában egyesíti: JÉZUS KRISZTUS! 

„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne 
vesszen, hanem örök élete legyen.” János evangéliuma 3,16 

Hajagos-Tóth Katalin 
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FELHÍVÁS 
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ANYAKÖNYVI HÍREK 
 

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

Franczel Márk, Bagaméry Zente, Wégner Adél Panna, Faragó Zsombor István, Gula 
Vencel, Gula Móric. 
 

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

Melich Attila és Szollár Beáta. 
 
 

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

Balázs Istvánné Garai Zsuzsanna (88), Bodnár Sándorné Csesznák Julianna (76), dr. Ke-
resztyén Istvánné Miholecz Katalin (80), Jónás Jánosné Holecskó Julianna (86), Szabó 
István (71), Benkó Gábor (64), Légrádi Richárdné Kerti Judit (69), Tomasovszki Pálné 
Biri Zsuzsanna (92), Henzsel Andrásné Bárdi Julianna (84), Jenei Mihály (82), Koska 
András (79), Sajben András (69), Szabó Lászlóné Szamosszegi Ilona (85), Szabó Lajosné 
Lukács Magdolna (89), Fazekas András (76), Miklós Lászlóné Pradlik Ilona (77), Tálas 
László (76), Morauszki Istvánné Bodnár Julianna (72), Szloboda Lajosné Kárpa Katalin 
(61), Tótfalusi Barnabásné Pivnyik Julianna (90), Szmolár Andrásné Járosi Erzsébet 
(85), Kerekréti János (58), Megyeri Andrásné Dér Erzsébet (77), dr. Orosz-Tóth Mik-
lósné Lajtai Ildikó (79), Kresztyankó József (71), Bálint Józsefné Bogár Erzsébet (83), 
Török Mária (81), Jávor Zsuzsanna (73), Katkó Sándorné Augusztinyi Zsuzsanna (95), 
Zsiros János Attila (58), Garai József (85), Mezősi Tibor (75), Tömböl Dénesné Bánszki 
Erzsébet (77), Tömböl Balázs (42), Jávor György (76), Légrádi Ágnes (52), Csernák Já-
nos (55), Ordián Jánosné Kordován Zsuzsanna (69), Zajácz András (74), Lőrincz Já-
nosné Ferkó Erzsébet (95), Megyeri István (91). 
 

Összeállította: Horváth Csabáné 
 

Március 27-éről 28-ára virradóan 02.00 óráról 03.00 órára kell állítani az órákat. 
 

Március - április havi előzetes 
 

❖ Március 28-án 10.00 órától Virágvasárnapi online istentiszteletet közvetítünk a Nagytem-
polomból. 
❖ Március 29 és április 1 között 18.00 órai kezdettel Nagyheti igehirdetési sorozatot közve-

títünk a Nagytemplomból. 
❖ Április 2-án, pénteken, Nagypénteki istentiszteletet közvetítünk 10.00 órától a Nagytemp-

lomból, és 18.00 órai kezdettel passiói istentisztelet online közvetítésére kerül sor. 
❖ Április 4-én 10.00 órától Húsvétvasárnapi istentiszteletet közvetítünk a Nagytemplomból, 

amely 15.00 órától a Nyíregyházi Televízió adásában is megtekinthető lesz. 
❖ Április 5-én 10.00 órától Húsvéthétfői istentiszteletet közvetítünk a Nagytemplomból. 

 

Május havi előzetes 
 

❖ Május 13-án, csütörtökön, Mennybemenetel ünnepén 10.00 órától online istentiszteletet 
közvetítünk a Nagytempolomból.  
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Istentiszteleti alkalmaink online élőben megtekinthetőek valamint 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). 

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

 

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. 

 
 

Még tart az adóbevallás időszaka 2021. május 20-ig. Kérjük, hogy adójuk 1-1%-ával gon-
doljanak a Magyarországi Evangélikus Egyházra és alapítványainkra! 

 
A Magyarországi Evangélikus Egyház technikai száma: 0035 

 

A másik 1 % a következő alapítványainkra adható: 
„Nyíregyházi Evangélikus Nagytemplomért” alapítvány, mely templomunk felújítását szolgálja. 

Adószám: 18801703-1-15 
„Segítség Háza a tirpák utódokért” alapítvány, mely gyülekezeti - és missziói programokat tá-

mogat. Adószám: 18151053-1-15 
 
 

 
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: 2021. május 21. 

Lapzárta: 2021. május 11. 
 

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 1000 példányban. 
(A jelen helyzetben elsősorban digitálisan tesszük elérhetővé lapunkat!) 

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

