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HAJTSD HOZZÁM FÜLEDET! 
 

Gyász, böjtölés és imádság ideje volt akkor Jeruzsálemben. Júda országa letiporva, elpusz-
títva, a főváros körülzárva. Szanhérib, Asszíria „nagy” királya a környező országokat mind elfog-
lalta már és azt üzente gőgösen: Egyik országot sem védhették meg az isteneik, Júda királya se 
számítson arra, hogy az ÚR majd megvédi őket. Ezékiás, Áház fia, Júda hívő királya tudta, hogy 
emberi segítség nincs. Hiába fizette meg az asszír uralkodó által kiszabott rettenetes adót, az 
ellenség még többet akar: Jeruzsálemet, az ÚR templomát és mindent, teljes behódolást. Az el-
lenség mindent akar! Ha előbb súlyos alkura kényszerített, az csupán átmeneti célt szolgált…  

Ezt nekünk is tudnunk kell, amikor gőgös, Isten kegyelmét megvető és az Ő jó parancsait sem-
mibe vevő, egyre több „jogot” követelő erők nyomulnak előre… Igen, az ellenség mindent akar: 
arra is igényt tart, ami szent. (Eközben oly sokan – mint akkor Asszíria királya – maguk sem tud-
ják, hogy csak bábjai a rettenetes ősellenségnek, a Sátánnak.) 

Mit tesz Ezékiás király? Mit tehet a hívő ember? Félelemmel és mégis gyermeki bizalommal 
imádkozik, s közben válaszra, igére vár. Olyan emberi és annyira gyermeki ez az imádság. Mint 
amikor a kisgyermek közvetlenül, fülbe súgva akar mondani valamit apjának, anyjának: „Hajtsd 
hozzám füledet!” És így tárja az ÚR szeme elé az asszír király levelét: „Nyisd ki a szemedet, és 
lásd!” Hiszen Téged gyaláz, Uram, ez a hivalkodó, fenyegetőző, elbizakodott ellenség… 

Nekünk is szabad mindazzal szemben, aki vagy ami fenyeget, ilyen kisgyermeki módon for-
dulnunk az élő Istenhez. Ha bűnbánatban fogant hittel engedtünk megtérésre hívó szavának, 
akkor Jézus Krisztusban Atyánknak ismerhettünk meg Őt! Szabad ilyen egyszerűen elébe tár-
nunk minden félelmünket, fájdalmunkat, aggodalmunkat és bánatunkat. Hogy aztán átforduljon 
az imádságunk hitvallásba, mint Ezékiás király gyermeki fohásza: „Igaz, URam, hogy Asszíria ki-
rályai elpusztították a pogány népeket és országaikat. Isteneiket tűzbe vetették, mert azok nem 
is voltak istenek, hanem csak emberi kéz alkotásai, fa és kő, azért pusztíthatták el azokat. De 
most te, URunk Istenünk, szabadíts meg bennünket az ő kezéből, hadd tudja meg a föld minden 
országa, hogy te vagy, URam, az egyedüli Isten!” (2Kir 19,17-19) 

Igen, Isten dicsőségéről van szó! Ő arra hívott el, hogy legyünk kegyelme dicsőségének ma-
gasztalására (vö. Ef 1,6). Ezért hallgat meg mindenféle veszedelemben, csak forduljunk kisgyer-
meki módon hozzá! Így imádkozott az újszövetségi kor kezdetén, az üldöztetés idején az ősgyü-
lekezet is Jeruzsálemben: „Most pedig, Urunk, tekints az ő fenyegetéseikre, és add meg szolgá-
idnak, hogy teljes bátorsággal hirdessék igédet!” (ApCsel 4,29) 

Ezt kérjük mi is! Hadd ismerjék meg még minél többen – velünk együtt – az egyedüli élő Istent, 
Szentlelke által Jézus Krisztusban az Ő szabadítását, hatalmát és kegyelmét! 

 

Adámi László lelkész  

 
„URam, fordulj hozzám figyelmesen, és hallgass meg! URam, 
nyisd ki a szemedet, és láss!”    (2Kir 19,16) 
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PRESBITERI ÜLÉS ÉS KÖZGYŰLÉS BESZÁMOLÓ 
 

2021. május 30-án lelkészválasztó közgyűlést tartottunk. Ezt megelőzően a Presbitérium vég-
legesítette a választói névjegyzéket, majd a Közgyűlés jóváhagyta a megválasztandó lelkész Díj-
levelét, és döntött arról, hogy az új lelkész augusztus 1-jén fog szolgálatba állni Nyíregyházán. 

A Közgyűlés 96 %-os többséggel Horváth-Hegyi Áront választotta meg az Egyházközség egyik 
parókus lelkészéül, akinek a III. körzet istentiszteleti-lelki életének irányítását is végeznie kell. 
 

Dr. Kovács László Attila            Veczánné Repka Jolán 
igazgatólelkész        egyházközségi felügyelő 
 

CÉLBA ÉRT LELKÉSZVÁLASZTÁS 
 

A Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség egy szokatlanul hosszú lelkészválasztási folyamat vé-
géhez érkezett, amikor a Nagytemplom szószékén 2021. augusztus 8-án Horváth-Hegyi Áron, 
már megválasztott, hivatalát elfoglalt lelkészként hirdethette Isten igéjét. 

Elődje, Adámi László evangélikus lelkész – az új lelkész apósa – 2020. májusában 18 és fél év 
nyíregyházi parókus lelkészi szolgálat után nyugdíjba vonult, de püspöki megbízással a lelkész-
választás megvalósulásáig – 1 és egynegyed évig – helyettes lelkészként folytatta szolgálatát. 
Arra a rendkívüli időszakra esett ez a választás, melyben a koronavírus járvány sok mindent át-
rendezett, így a lelkészválasztás egyébként sem rövid folyamatát egy évvel meghosszabbította. 
Bár a presbitérium már 2020 áprilisában határozott a jelöltről, a tényleges választás lebonyolí-
tására csak 2021 májusában kerülhetett sor. Ekkor a Nyíregyházi Evangélikus Gyülekezet köz-
gyűlése 96:4 arányban megválasztotta Horváth-Hegyi Áront a Gyülekezet parókus lelkészévé, 
aki 2021. augusztus 1-gyel foglalta el hivatalát, valamint új otthonukat is népes kis családjával: 
feleségével, Adámi Johannával, és 6 gyermekükkel. 

A Hírmondó hasábjain keresztül is kívánjuk életükre, szolgálatukra Isten áldását! 
Horváth-Hegyi Áron bemutatkozó igehirdetését 2021. május 9-én tartotta a Nagytemplom-

ban, amikor már – az online közvetítés mellett – a gyülekezeti tagok személyes jelenléttel is 
részt vehettek az istentiszteleten. Az igehirdetés alapigéje Lk.18,1-8, az Úr Jézusnak az imádko-
zásról szóló egyik példázata volt. 

Kiemelt üzenete imaéletünk állapotának vizsgálata volt. Záporoztak a kérdések: kivel beszél-
getünk, kit szólítunk meg? Keressük-e igazán a beszélő Istennel való találkozást? Szokás csupán, 
vagy igényeljük, szükségünk van rá? Miért fárasztó az imádkozás? Tudunk-e kitartóan imád-
kozni? Mit tehetünk a belefáradás ellen? Van-e megtapasztalás a közös imádság erejéről? Szün-
telen imádkozás: Vele kezdeni, végig járni, befejezni útjainkat, napjainkat; jó dolog! 

Miután a Hírmondó májusi számában megjelent egy hosszabb személyes bemutatkozás, most 
a befejező oltári szolgálat előtt feleségét, Adámi Johannát mutatta be, aki szintén jól ismert a 
nyíregyházi hívek előtt. Közös bizonyságtételük volt egy ének, melyet a Lelkész úr kísért elekt-
romos zongorán: 

 

„Kegyelmed nagy, és rám árad, hangod szívemhez ér. 
Mert vak voltam, de már látok, Megváltóm bennem él. 

Ezért éneklek én, ajkam Téged dicsér örökké. 
Erősségem és énekem, mindenem Tiéd, Istenem.” 

Bálint Éva  
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IFJÚSÁGI CSENDESNAP BIATORBÁGYON 
 

Idén Pünkösdhétfőn került megrendezésre az Országos Keresztény Ifjúsági Találkozó (OKIT) 
Biatorbágyon. Cselényi László, a biatorbágyi Magyar Belmisszió vezetője elhangzott igehirdeté-
sének a Filippi 3,17 volt az alapigéje: „Legyetek követőim, testvéreim, és figyeljetek azokra, 
akik úgy járnak, ahogy mi példát adtunk nektek.” 

Hallhattuk, hogy a gyermekeknek fontos a példakép. Pál apostol megtérése után maga is pél-
daként élt, hogy Krisztus kiábrázolódjék rajta keresztül. Azt is hallhattuk, hogy mennyire fontos, 
hogy a gyerekek jó példát lássanak a szüleiktől, környezetüktől. Statisztikákból kiderült, hogy a 
mai fiataloknak sokkal inkább egy-egy tulajdonság a „példaképük”, nem pedig mások. Például: 
„Anyukám szeretete, türelme, Apukám kitartása”. Nem egy-egy embert akarnak utánozni, ha-
nem ezeket a jó tulajdonságokat a saját életükben szeretnék alkalmazni. Nem másolni akarnak 
másokat, hanem válni akarnak valakivé. Jézus Krisztus példát mutatott egész lényével, alázatos-
ságával, állhatatosságával, az Atyával való kapcsolatával. 

Néha azonban a hívők is ellankadnak, hiszen folyamatosan nehézségekkel kell szembe néz-
niük, ez a Zsidókhoz írott levélből is kiderül, hiszen a kereszténnyé lett zsidóknak sok szenvedést 
kellett átélniük. Ezért mutatott rá a levél írója is, hogy vannak elődeink, vannak, akikre fel tu-
dunk nézni mindenkor, akkor is, ha kinevetnek, vagy üldöznek a hitünk miatt! Noé, Ábel, Énók, 
Ábrahám, Izsák, Jákób, Mózes, Ráháb, Gedeon, Bárák, Jefte, Dávid, Sámuel mind előttünk van-
nak, rájuk felnézhetünk minden nehézségek közepette, mint ahogy azt a Zsidókhoz írott levél 
11. fejezetében is olvashatjuk. Bármit is kell kiállnunk majd a hitünk miatt, tudnunk kell: Nem 
vagyunk egyedül! Elsősorban az Úrra kell tekinteni, és Rá, mint kősziklára építeni a házunkat. 
Fontos, hogy aki az Úrhoz megy, és hallja a beszédeit, cselekedje is azokat, így szeretve másokat 
is oda Jézus Krisztushoz. Ha a szívemben van változás, az az egész lényemre kihat, és mások is 
észre fogják azt venni. A hitben pedig mindenkor növekedni, erősödni és szolgálni kell –  ez el-
engedhetetlen. 

Az igehirdetés után csoportos beszélgetéseken vettünk részt, melyeknek a témái ezek voltak: 
1. Milyen támadások érik a Bibliát és milyen választ adjak erre? 
2. Munka, tanulás a Biblia tükrében 
3. A vágyaink. 

Én az első csoportot választottam, amelyet Ittzés István nyugalmazott evangélikus lelkész ve-
zetett. A 2Timóteus 3,10-17 volt az ige, amelyben szintén előjött a példakép. Pál apostol az Úrral 
való kapcsolatának az áldásait élte meg a nehézségek közepette is: szenvedésben, üldöztetés-
ben sem tántorodott el, hanem célegyenesen futott, „Isten felülről való elhívásának jutalmáért, 
amely a Krisztus Jézusban van”. Megtért hívőként mindig Isten oldalán kell állnunk, és a környe-
zetünkben jó példával kell elől járnunk. Ehhez elengedhetetlen feltétel, hogy a Bibliát nagyon 
kell ismernünk, és minden nap tanulmányoznunk kell! A mi fényünk forrása pedig az ÚR, a Vele 
való kapcsolatunkon keresztül világíthatunk az embertársaink felé is. 

Nem szabad elfelejtenünk azt sem, hogy ha támadnak is minket a hitünk miatt, a mi harcunk 
nem emberek, nem „test és vér ellen folyik”, hanem a sötétség világának urai ellen, így ereje 
annak lesz, ha az Igét hirdetem, hiszen: „A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a 
feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes, minden jó cseleke-
detre felkészített legyen Isten embere.” (2Timóteus 3,16-17). 
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Vegyük hát fel Isten teljes fegyverzetét, az igazság páncélját, a hit pajzsát, az üdvösség si-
sakját és a Lélek kardját, amely Isten beszéde, akkor fogunk győzedelmeskedni! Hordozzuk 
imádságban a környezetünket, ne csak a saját bajainkkal foglalkozzunk, hanem imádkozzunk 
ébredésért a gyülekezetben, lelkészeink és presbitereink szolgálatáért minden napon! 

 

Veczán Emese 
 

LÉGY ERŐS ÉS BÁTOR! 
 

Június 21-25 között gyermek-, kisifis, és konfirmandus tábort tartottunk a rozsréti Gyülekezeti 
házban. Dávid király életének fontosabb történeteit elemeztük. Az áhítatokon példázatokon ke-
resztül hangzott az élő evangélium. 

A szervezők és segítőik minden nap egyedi és színes programmal várták a táborba érkezőket. 
Körülbelül 60-an vettek részt az alkalmakon. A  reggeli  áhítatok után 4 csoportban folyt a 

tanítás. A kicsik számára is érdekes áhítatokon Sztankó Gyöngyi lelkész – a tábor vezetője – mel-
lett Jávori Fülöp és Breznyiczki Gabriella szolgáltak. A csoportokban a gyerekekkel Melichné Edit, 

Kocsár-Kozma Anett, Hódi Eszter, Jávori 
Fülöp, Breznyiczki Gabriella és Sztankó 
Gyöngyi dolgoztak. A csoportvezetők ovi-
soknak, általános iskolásoknak, a konfir-
mandusoknak és a már konfirmáltaknak 
tartottak foglalkozásokat. Segítők voltak 
még: Jávori Teofil és Hugyecz Péter. Némi 
szabadidő után hideg ebéddel lakhattak 
jól a résztvevők.  

A szerdai nap különbözött a többitől. 
Egésznapos kirándulás vette kezdetét. 
Ennek első úti célja Vizsoly volt, ahol a re-

formátus templomot néztük meg, illetve a Károli-Biblia történetével ismerkedhettek meg a gye-
rekek. Nagyon izgalmas élményt jelentett a Károli-Biblia korabeli nyomtatása testközelből. To-
vább haladva Göncön láthattunk interaktív kiállítást a Biblia Múzeumban. Ezt követően szabad-
téri játékok adtak felüdülést. A hosszú nap után hazafelé Nyírtelken finom fagylalt mellett pi-
henhettek meg a gyermekek.  

A csütörtök délutánt a rozsréti kondiparkban és játszótéren töltötték a táborlakók. 
Egész héten folyt az intenzív konfirmációi felkészítés. Péntek délután került sor a konfirmációi 

vizsgára, szép gyülekezeti közösségben. Áldásos, derűs alkalmon vehettünk részt. Hála Istennek 
és köszönet a szervezőknek, segítőknek, hogy ez a tábor létrejöhetett! Reménység szerint jövőre 
is várunk minden kedves érdeklődőt. 

Jávori Teofil 
 

KONFIRMANDUS TÁBOR MANDABOKORBAN 
 

Idén is megrendezésre került a konfirmáció vizsgát megelőző és arra felkészítő tábor, amit 
ezúttal - rendhagyó módon - a mandabokori imaházban tartottunk. A pandémia ugyan megne-
hezítette a konfirmációra való felkészülést, hiszen a felkészítő alkalmak többsége csak az online 
térben történhetett meg, de a tábor sokat segített a diákoknak abban, hogy ne csak elméleti 
szinten, hanem lelki értelemben is elsajátítsák a KÁTÉ tanait. A 2020-ban kialakult járványügyi 
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helyzet miatt tavaly elmaradt a konfirmáció a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség V. körze-
tében, ezért idén a tavalyi év konfirmandusai együtt készülhettek, s tehettek vizsgát az idei év 
konfirmandusaival. 

A tábor hétfő délben kezdődött adminisztrációval és a szállások elfoglalásával. A lányok az 
imaház jól felszerelt szobáiban szállhattak meg, míg a fiúk – bátorságukat és kitartásukat edzve 
– a nagyteremben matracokon és polifoam-okon aludtak, de akadtak néhányan olyanok is, akik 
az imaház udvarán sátorban töltötték az éjszakát. A nagy hőségben kellemes volt az imaház kli-
matizált nagyterme, ahol a tábori programok nagy része folyt. 

Az első napon a résztvevőket négy csoportra osztottuk a könnyebb foglalkoztatás érdekében. 
A csoportokat bibliai szereplőkről neveztük el – Debóra, Lídia, Bartimeus és Zákeus –, így két 
lány és két fiú csoportot különböztettünk meg. A konfirmandusok a kialakított csoportokban 
segítették az étkezések lebonyolítását, csoportokban dolgozták fel a bibliai történeteket, taní-
tásokat, és ebben a formában vetélkedtek egymással. 

A hét folyamán igyekeztünk nagy hangsúlyt fektetni a hitbeli nevelésre, így a reggeli és az esti 
áhítatok mellett bibliai történetekről szóló előadásokat, bizonyságtételeket hallgathattak a diá-

kok, de emellett na-
ponta időt szántunk a 
KÁTÉ kérdések gyakor-
lására is. Az áhítatok és 
igei előadások témáját 
a Szélrózsa által ki-
adott tematika alapján 
haladva tartottuk meg, 
ami nagy könnyebbsé-
get jelentett a tábor 
előkészítésében, az 
igei szolgálatokra való 
felkészülésben. A hit-

beli nevelés mellett élményekben is gazdagodhattak fiataljaink; többek között élményfestés-
ben, fáklyás felvonulásban, közös szurkolásban az EB-n harcoló focistáinknak, „egyperc és 
nyersz” vetélkedőn és a tábort záró közös szalonnasütésen is. A tábor utolsó napján, minden 
résztvevőt érmével jutalmaztunk meg, néhányakat pedig győzelmi kupával értékeltünk a tábor-
ban nyújtott kiemelkedő ügyességi és elméleti teljesítményükért. Mindemellett, nagy meglepe-
tésként érte a résztvevőket a Szélrózsa felirattal, Igével ellátott póló és táska, amit a Magyaror-
szági Evangélikus Egyház ajándékozott számukra. Ezúton is köszönjük nekik az Igével és logóval 
ellátott pólókat és táskákat! 

A tábor ideje alatt mindannyian megtapasztalhattuk, hogy a gyülekezeti közösség milyen erő-
vel bír, és a hosszas elzártság után az Úr előtti közösségben, biztonságban és szeretetben lehet-
tünk együtt. 

Őszintén reméljük és imádkozva kérjük, hogy konfirmandusaink vágyakozzanak az élő Isten 
után, s a gyülekezeti közösségbe tagolódva növekedjenek Jézus Krisztus ismeretében és kegyel-
mében. Hálásak vagyunk a táborban megtapasztalt áldásokért, ima meghallgatásokért, és a szol-
gálat öröméért. Mindezekért egyedül dicsőség legyen az Örökkévaló Istennek! Soli Deo Gloria! 

 

Fosztó Tímea hittan tanárnő  
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KONFIRMÁCIÓI ISTENTISZTELET A NAGYTEMPLOMBAN 
 

Június 27-én 10.00 órai kezdettel került sor a konfirmációi istentiszteletre, ami az egyházköz-
ség lelkészeinek, felügyelőinek és a konfirmandusok ünnepélyes bevonulásával vette kezdetét, 
szép evangélikus himnuszunk, az „Erős vár a mi Istenünk” kezdetű ének közös eléneklésével a 
zsúfolásig megtelt Nagytemplomban. Elsőként Dr. Kovács László Attila igazgatólelkész köszöntő 
szavai hangzottak el, hálát adva Istennek azért, hogy másfél év után ismét lehetővé tette a közös 
konfirmációi istentisztelet megtartását, és a járványügyi szabályok megtartásával az úrvacsorai 
közösség megélését is. 

Ezt követően Veczánné Repka Jolán egyházközségi felügyelő asszony mondott köszöntést a 
konfirmáló gyermekek, fiatalok, és az őket elkísérő családtagok, valamint a gyülekezet tagjai 
számára, melyet közreadunk a  következő oldalon. A konfirmandusok nevében Zsarnai Anna 
köszönő szavai hangzottak el a konfirmációra felkészítő lelkészeik, a táborok szervezői és lebo-
nyolítói, a szülők, nagyszülők, keresztszülők, és a gyülekezet egész közössége felé. Megköszönte 
az áldozatos felkészítést, a sok türelmet, segítséget és szeretetet, amelyekkel a konfirmációig 
elsegítették őket, és kérte a további támogatást, imádságos szeretetet a hit útján való járásuk-
hoz, és a gyülekezet közösségében való megmaradásukhoz. 

Az igehirdetés szolgálatát Zsarnai Krisztián esperes úr végezte a Gal 5,13-14 alapján. Édesapa-
ként, és az V. körzet gyermekeinek, fiataljainak felkészítő lelkészeként is meghatódottsággal, de 
Isten bűnbocsátó kegyelméért hálát adva emelte ki azokat a mérföldköveket, amelyeken ke-
resztül a konfirmációig eljutottak a gyermekek és a konfirmáló felnőttek. Kiemelte, hogy milyen 
hatalmas árat fizetett Isten a bűneik bocsánatáért, amelyet a konfirmandusok „dióhéjban” a 
János 3,16-ban ismerhettek meg. Óvott az igazi szabadság és az egyre jobban terjedő szabados-
ság felcserélésétől, mert a bűntől és a haláltól való igazi szabadságot egyedül csak az Úr jézus 
Krisztus, a Megváltó tud adni! 

Az igehirdetés után a konfirmandusok fogadalomtételére került sor, majd az oltár előtt letér-
delve mindnyájan áldást és egy-egy személyes igét kaptak lelkészeiktől. A rozsréti körzetből 13 
fő, a mandabokori körzetből pedig a tavaly elmaradt konfirmáció miatt összesen 48 fő konfir-
mált. Az áldást köve-
tően először a konfir-
mált fiatalok, majd a ju-
biláns konfirmandusok, 
végül pedig a gyüleke-
zet tagjai vehettek úr-
vacsorát, a járványügyi 
előírások betartásával. 
A felemelően szép, ün-
nepi istentisztelet a 
záró áldás után kivonu-
lással, és közös fotózás-
sal zárult. 

Isten áldása és meg-
őrző kegyelme kísérje a krisztusi úton elindult fiatalok és családjaik, valamint gyülekezetünk ve-
zetőségének, lelkészeinek, szolgálattevőinek és a gyülekezet minden tagjának életét! 

 

Márk Borbála, fotó: Csutkai Csaba  
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KEDVES MOST KONFIRMÁLÓ FIATALOK! 
 

Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, és az egyházközség vezetősége nevében nagyon sok 
szeretettel köszöntelek Benneteket konfirmálásotok alkalmával. 

Így elnézve az arcokat elgondolkodtam azon, hogy 12 éves kor körül, amiben most ti vagytok, 
(tudom, hogy van néhány fiatal felnőtt is, de a konfirmálók többsége 12 év körüli,) kicsit még 
gyermek, kicsit már kamaszodó, kicsit a felnőtté válás útjára lépve mennyit ért meg egy fiatal 
abból, ami ma itt történik. Mennyit értettetek meg a felkészülés során a tanult igékből?  Bizto-
san nagyon sok ismeretre tettetek szert az elmúlt hónapokban; tanulmányoztátok a BIBLIÁT, 
mint a Szentírást, tanultatok az egyházról, az evangélikusságról, gyülekezetről. S a konfirmációi 
vizsgátokon bizonyságot is tettetek arról, hogy ismeritek az evangélikus egyház tanítását. 

De talán nem is kellene ezen ennyit polemizálni, hiszen nekünk felnőtteknek is sokszor érthe-
tetlen, és felfoghatatlan az a SZERETET, ahogy csak Isten tud szeretni, és az Ő mérhetetlen ke-
gyelme, ahogy csak Ő tud az emberhez viszonyulni. Hiszen nekünk is olyan felfoghatatlan, hogy 
„…Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta…” érte. 

Kedves Fiatalok! Az elmúlt napokban a vizsgákon nagy erőpróbán jutottatok túl, akár fel is 
lélegezhettek; mégis szeretnélek emlékeztetni benneteket: a mostani konfirmációval nem „va-
lami véget ért”, nem a célba értetek, hanem ráléptetek egy olyan ösvényre, amelyen még hosz-
szú utat kell bejárnotok. Előttetek ma nem a célvonal áll, hanem a startvonal, amit átlépve elin-
dultok Krisztus követése útján, a HIT útján! 

Jézus követése döntésre hív: a most kimondott igenetek egy életre szól, és ne sértődjön meg 
senki, csak jegyezzétek meg jól: Ő sokkal komolyabban veszi ezt, mint ti.  Azért jegyezzétek meg 
ezt jól, mert ez tart meg benneteket a jövőben! Jézus követése közösségre hív: örökké tartó 
közösséget kínál nektek. 

Jézus követése bizonyságtételre hív: aki igazán Krisztus mellett döntött, az nem tud erről 
többé hallgatni, annak szavain, de még inkább életén és viselkedésén keresztül árad a bizony-
ságtétel! Legyetek hűségesek az Úrhoz, mert Ő hűséges, Hűséges az Isten, aki elhívott titeket az 
ő Fiával, Jézus Krisztussal, a mi Urunkkal való közösségre. (1Kor 1,9) A Szentlélek Isten adjon 
erőt, bátorságot, hogy végigjárjátok ezt az utat. 

Kedves Szülők, kedves Nagyszülők, kedves Keresztszülők! 
Amikor a szent keresztségben részesültek ezek a fiatalok, ti hoztátok el őket. Vállaltátok, hogy 

az evangélikus egyház segítségével gondoskodtok a gyermek hívő kereszténnyé neveléséről. A 
konfirmációra is ti hoztátok el őket, hoztátok az órákra, gondoskodtatok, hogy ne hiányozzanak 
egyetlen alkalomról sem. De nem pipálhatjátok ki, mint elvégzett feladatot, hiszen a munka na-
gyobb része még hátravan. Olyan életszakaszban vannak a konfirmandus gyermekek, amikor 
egyre gyakrabban, és egyre távolabb merészkednek a szülői háztól, egyre többször kell elen-
gedni a kezüket, és egyre több külső hatás éri őket egyre nagyobb veszélynek vannak kitéve, 
gondoljunk csak a Gender ideológiára, az LMBTQ-ra és még mennyi egyéb ideológiára, sorolhat-
nám. Fiataljaink óriási veszélynek vannak kitéve! 

Drága Gyülekezet! Hordozzuk fiatal konfirmandusainkat imáinkban. Gondoljuk át, szoktunk-
e imádkozni a konfirmandusainkért, az intézményeinkben tanulókért, a Túróczy Zoltán Általá-
nos Iskola tanulóiért, óvodásaiért, a Kossuth Lajos Gimnázium diákjaiért, de ugyanígy a teológu-
sainkért? Ha szoktunk, akkor jó, ha pedig nem, akkor miért nem?! Hordozzuk őket imádságban, 
mert nagy szükség van rá! 
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Kedves Jubiláló Konfirmandusok! Olyan jó, hogy sokadszorra mondhatjuk ki: hálát adok Is-
tennek, az én Teremtőmnek, hogy engem a keresztség által gyermekévé fogadott. Ugye 
eszünkbe jut gyakran ezért hálát adni? Ha nem, akkor tegyük meg! Bennünket az tartott meg, 
hogy akkor Ő komolyabban vette a fogadalmunkat, mint mi magunk. Bizony sokszor elbuktunk, 
sokszor eltávolodtunk az Atyai háztól, de Isten hűsége, Isten kegyelme megtartott minket. 
Mondjuk ki: Hálát adunk neked, Urunk, hogy naponként megújuló kegyelmedet ma is kiárasz-
tottad reánk, mint ahogy annak idején megáldottál bennünket konfirmációnk napján! 

 

Veczánné Repka Jolán egyházközségi felügyelő 
 

VOLT KONFIRMANDUS TÁRSAIM EMLÉKÉRE 
 

1949-ben 57 társammal együtt – köztük volt Edit nővérem is – Joób Olivér lelkész úr készített 
fel a konfirmációra. Mi voltunk a városi lányok, de voltak városi fiúk, tanyai lányok és tanyai fiúk 
is, összesen 238 konfirmandus, 4 lelkész keze alatt. 

1999-ben volt ennek az 50 éves jubileuma, és Tomasovszki Istvánné Bánszki Marikának jutott 
eszébe a gondolat, hogy jöjjünk össze, és a kis konfirmandusokkal együtt mi jubilánsok is adjunk 
hálát Istennek, és vegyünk együtt úrvacsorát. Ilyen megemlékezés azelőtt nem fordult elő gyü-
lekezetünkben, így Marika, a nagyon agilis nővére, Baloghné Bánszki Zsuzsi, dr. Szabó Józsefné 
Sallai Rózsika, és jómagam hozzáfogtunk már márciusban a kutatásnak. Sallai Rózsika a Hír-
mondó 1999. pünkösdi számában erről így írt: „ Olyan volt a munkánk, mint amikor egy elsza-
kadt lánc szemei a tengerpart homokjába szóródnak. Nem könnyű megtalálni, de annál nagyobb 
örömöt jelentett egy-egy gyöngyszemre rátalálni”. 

Végül negyvenen jöttünk össze, és április 25-én mindenki kész volt megújítani, megerősíteni 
a szövetséget, amit Isten nyújtott örök váltságul számunkra. Nagy örömöt okozott, hogy Joób 
Olivér, zürichi lelkész és Joób Máté, Oli bácsink unokája is elfogadta meghívásunkat, és ők osz-
tották nekünk az úrvacsorát. Együtt ünnepelt velünk özvegy Joób Olivérné Juckó néni is. Az em-
lékezetes alkalmat szeretetvendégség és záró áhítat követte, melyen szintén Joób Olivér szolgált. 

2019. június 2-án a 70 éves jubileumunkon már csak öten tudtunk részt venni a konfirmációi 
istentiszteleten. Fájó szívvel kell elmondanom, hogy közülük hárman már elmentek a minden 
halandók útján: 2019. november 13-án Sipos Ferencné Kusnyerik Erzsébet a rozsréti és butykai 
gyülekezet buzgó tagja, 2020. október 30-án az ötletadó, kezdeményező Tomasovszkiné Bánszki 
Marika, végül 2021. március 20-án a nyolc évig nagyon szeretett volt osztálytársam, Nádasi Zol-
tánné Jaczkó Julianna földi élete zárult le. 

Reménységem, hogy Jézus érdeméért bűnbocsátó kegyelméért egyszer az előre mentekkel 
együtt fogjuk dicsőíteni az Urat, az Ő színe előtt. 

Demcsákné Balczó Ildikó 
 

KÖSZÖNTÉSEK 
 

Egyházközségünk két kiemelkedő „oszlopos tagját” köszöntjük születésnapjuk alkalmából. 
Demcsákné Balczó Ildikó, gyülekezetünk volt felügyelője, a „Nagytemplomért Alapítvány” volt 
kuratóriumi elnöke, hosszú időn keresztül presbitere, és számos szolgálat szervezője augusztus 
20-án ünnepli 85. születésnapját. 

Bencsik András, Egyházközségünk korábbi volt főállású gondnoka, nyugdíjba vonulását köve-
tően az Egyházközség Közgyűlésének döntése alapján gyülekezetünk „Örökös Tiszteletbeli 
Gondnoka” július 14-én töltöttbe be 95. életévét. Életükre Urunk megőrző kegyelmét kívánjuk! 
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INTÉZMÉNYI HÍREK 
 

Óvodai hírek 
 

Óvodánk egy rendkí-
vül nehéz, de áldások-
ban gazdag és gyümöl-
csöző nevelési évet zárt. 
A pandémia alatt a szü-
lők sajnos nem jöhettek 
be az épületbe, így a 
közvetlen kapcsolattar-
tás, kommunikáció és 
segítségnyújtás formái 
csökkentek, de az online 
információátadás for-
máit bővítettük, rend-
szeresen e-mailben tájé-
koztattuk a szülőket. 
Nagy terhet rótt ránk, hogy minden gyermeket magunk öltöztettünk, és láttuk el, ill. segítettük 
őket a mindennapi tevékenységek által, hogy fejlődjenek testileg, lelkileg. Sokat fejlődött önál-
lóságuk, problémamegoldó gondolkodásuk, arra ösztönöztük őket, hogy amit csak tudnak, ma-
guk végezzenek el. 

Óvodánk folyamatosan ügyeletet biztosított a gyermekek számára a korlátozások alatt is. Óri-
ási volt az öröm, amikor a kis csoporttársakkal, óvónénikkel újra találkoztak a nyitás után! Örö-
mükben minden csoportban hálát adtak azért, hogy megőrzött bennünket az Úr, és a betegség-
gel érintett szülők, dolgozók meggyógyultak. Ismét megtapasztaltuk, hogy a sok változás és bi-
zonytalanság ellenére van egy biztos pontunk, egy kapaszkodó, egy reménység az életünkben! 

Stílusos szófordulattal élve, a nevelési évünket a ballagási ünnepi istentisztelet koronázta 
meg, a gyönyörűen megújult evangélikus Nagytemplomban 2021. június 11-én. 

Harminc ballagó óvodásunkat búcsúztattunk el, akik énekes, - verses szolgálatukkal adtak há-
lát életükért, közösségünkért. Az ünnepi istentiszteleten Zsarnainé Urbán Nóra intézményi lel-
kész és Dr. Kovács László Attila igazgató lelkész szolgált, amit ezúton is hálásan köszönünk. Az 
elhangzott igei vezetés utat mutat gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt! 

Egész életünkért és a ránk bízottakért hálát adva hittel valljuk: 
„Az Úr a mi királyunk, Ő megsegít bennünket.” (Ézs 33,22) 
„Jézus megkérdezte a tanítványoktól: Hát ti kinek mondotok engem? Péter így felelt: Az Isten 

Krisztusának.” (Luk 9,20) Erős vár a mi Istenünk! 
 

Kovácsné Mráz Ágnes óvodai intézményegység vezető, fotó: Csutkai Csaba 
 

Hírek az általános iskolából 
 

Öröm számunkra, hogy az idén is sikeres tanévet zártunk. A tanév végén most is két osztály 
diákjai vettek búcsút iskolánktól. A Nagytemplomban tartott ballagási és tanévzáró ünnepség 
igehirdetését és színvonalas műsorát a ballagó diákok és hozzátartozóik személyesen, a többi 
évfolyam tanulói és pedagógusai pedig zárt online csatornán követték nyomon az osztályter-
mekből. 
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Ebben a tanévben többen is nagyon igé-
nyes pályamunkát nyújtottak be 7. osztályos 
tanulóink közül a Talentum „Szülők a gyerme-
keinkért alapítvány” pályázatának anyagi tá-
mogatására, amely 100.000 forinttal segíti a 
nyertes tanuló jövőbeni középiskolai felvéte-
lire való felkészülését, tanulmányi hátterét. A 
tanévzáró ünnepségen elhangzott a nyertes 
neve, Krisztyián Beatrix Evelin, 7.b osztályos 
tanuló terveit szolgálja ez az összeg. 

A digitális térbe szorult oktatás idején is jól vették tanulóink az akadályokat, az év végi jó tanul-
mányi eredmények minősítik mind a diákok, a szülők és a felkészült pedagógusok munkáját. 

 

Urbán Miklósné tanítónő 
 

Csendesnap az Általános Iskolában 
 

Az idei tanévben a kialakult járványhelyzet sok többlet nehézséget rótt tanárokra és diákokra 
egyaránt. Ezért különösen is hálásak vagyunk Istennek, hogy a tanév végéhez közeledve lehető-
séget adott számunkra az elcsendesedésre, a lelki feltöltődésre. 

Június 2-án megtartott csendesnapunk címe ez volt: Mire építész? Témáját az Útmutatóban 
aznapra kijelölt igeszakaszból merítettük: „Megmutatom nektek kihez hasonló az, aki hozzám 
jön, hallja beszédeimet, és cselekszi azokat. Hasonló ahhoz a házépítő emberhez, aki mélyre 
ásott, és a kősziklára alapozott…” (Lk 6,47-48). A lelki napot egy közös áhítattal kezdtük, amit 
két felvonásban tartottunk meg. Reggel 8 órakor a felső tagozatos diákok hallgatták meg Malik 
Péter evangélikus lelkipásztor igei szolgálatát, majd pedig 9 órától az alsó tagozatos diákok ve-
hettek részt a reggeli áhítaton. 

Az áhítat után a felső tagozatos diákok négy helyre, a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség 
2 körzetébe (Mandabokor, Borbánya), valamint a kertvárosi és a nyírteleki (Filadelfia) egyház-
községekbe látogathattak el, ahol megismerhették a gyülekezet vezetőségét, a gyülekezet tör-
ténetét, a hozzá tartozó szolgálatokat és intézményeket egyaránt. Az alsó tagozat diákjai aka-
dályversenyen vehettek részt, amelynek keretén belül az 1-2. osztályok 5, a 3-4. osztályok pedig 6 
állomáson bizonyíthatták különböző erősségeiket. 

A csendesnapot a Nagytemplomban fejeztük be, ahol a felső tagozatos diákok egy Bibliát, az 
alsósok pedig oklevelet, Luther-rózsa domborműves vaníliás kekszet, és Gyermekbibliát kaptak 
ajándékba. A gyerekek nagyon boldogok és hálásak voltak. Úgy hiszem, mindannyian ugyanazt 
élhettük meg ezen a csodálatos napon: milyen jó együtt lennünk az Úr közelében! 

Ezúttal is szeretettel köszönjük meg iskolelkészünknek, Zsarnainé Urbán Nórának a csendes-
nap megtervezését, megszervezését és nagyon hálásak vagyunk iskolánk vezetőinek, hogy min-
den támogatással hozzájárultak a programok létrejöttéhez. S mindezért legyen áldott a mi 
Urunk, akié a dicsőség örökkön-örökké! 
 

Fosztó Tímea hittan tanárnő 
 

Búcsú a ballagóktól és közösségépítés az új diákoknak 
 

A középiskolás diákok két legemlékezetesebb ünnepe a szalagavató és a ballagás. Az idei 
tanévben mindkét esemény megrendezése kétségessé vált, azonban a Nyíregyházi Evangélikus 
Kossuth Lajos Gimnáziumban végzőseinknek nem kellett lemondaniuk egyik alkalomról sem. 
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A szeptemberi szalagavató forgatókönyve alapján a ballagást is osztályonként szerveztük 
meg. Külön öröm volt számunkra, hogy az Evangélikus Nagytemplom adott otthont az 
emlékezetes eseménynek. Bozorády Ildikó, iskolalelkész és Babicz Gyöngyi, igazgatónő 
elköszönő szavai, a tizenegyedikes tanulók elköszönése és a végzős diákok búcsúbeszéde most 
osztályonként hangzott el. Szokatlan volt, hogy az érettségi időpontja megelőzte a ballagásét, 
de talán éppen ezért a megmérettetés izgalma nem zavarta ezeket a perceket, és a diákok 
jobban át tudták érezni a búcsú pillanatát. 

A nyár még javában tart, de már a következő tanév előkészületein dolgozunk. Augusztus 30-
31-én kerül sor a kilencedikes diákjaink számára szervezett hagyományos közösségépítő 
napokra, melyet ebben az évben sem tervezhetünk a megszokott módon. Az idén két különálló 
napra hívjuk diákjainkat, hogy jobban megismerjék egymást, osztálytársaikat, évfolyamtársaikat 
és osztályfőnöküket. A részvétel önkéntes, ezért örülünk, hogy szinte a teljes évfolyam jelezte 
részvételét. A kilencedikesek az egyik napot Szabolcsban, szabolcsvári kalandozásokon, 
kincskereséssel, íjászkodással töltik, a másikat Nyíregyházán, ahol játékos formában megismerik 
az iskolájukat, a Nyíregyházi Evangélikus Nagytemplom gyönyörűen felújított épületét és 
történetét. Az osztályoknak lesz lehetőségük különvonulni osztályfőnökeikkel, hogy a 
szeptemberi évkezdésre már jó ismerősként üdvözölhessék egymást majd cserélnek. 

Homoródi Antalné igazgatóhelyettes 
 

FELEJTHETETLEN ÉLMÉNYEKKEL TÉRTEK HAZA A GYEREKEK 
A MANDABOKORI NAPKÖZIS TÁBORBÓL 

 

Hosszú közösségi nélkülözés után újra szervezhettünk tábort a Nyíregyházi Evangélikus Egy-
házközség Mandabokori Gyülekezetében. Így került megrendezésre július 19. és 23. között a 
Mandabokori Napközis Tábor. 

A 3-12 év közötti gyerekekkel, akiknek a létszáma 125 főre nőtt, közel 40 vezető és segítő 
foglalkozott. Reggelenként játékos, zenés tornával kezdtünk, majd a reggelit követően egy rövid 
szabadjáték után lelki gyermek énekeket énekeltünk, hangolódva a gyermektanításra. Az ember 
szíve örömre de-
rül, mikor a 125 
gyermeket hallja 
harsányan, önfe-
ledten énekelni. 
A közös éneklés-
nek különösen 
közösségépítő 
szerepe van a tá-
borban. 

A héten az 
imádság volt a 
téma. Történetek 
és példák segítsé-
gével hoztuk egé-
szen közel a gyermekekhez a hálaadó, a magasztaló, kérő, bűnbánó imádságokat. A tanítás után 
aranymondásokat tanultunk a gyermekekkel. Ezt követően a négy csoport forgásban vett részt 
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a különböző délelőtti programokon. Kézműveskedtünk, sportvetélkedőn vettünk részt, és ter-
mészetesen a szabad játékra is jutott idő minden nap. Ebéd után csendespihenőt tartottunk, ami-
kor az egészen kicsi gyermekek egy része alszik, a nagyobbak pedig a nagyteremben vagy sátrakban 
pihennek. 

A csendespihenő után minden nap délutánjára külön programmal készültünk, amikor min-
denkink lehetősége volt felmondani a megtanult aranymondást, játszottunk, kézműveskedtünk. 
Volt hajfonás, és tanyasi exatlon pályán is kipróbálhatták magukat a gyerekek. Egyik délután a 
Tűzoltóság egy óriási habpartyt rendezett, ahol játszva élvezhették a habfürdő igazi különlegességét. 

Napról-napra a délutáni uzsonna után ért véget a tábor, s a gyermekek nagyon fáradtan, de 
sok-sok gazdag élménnyel térhettek haza, mesélhettek szüleiknek a táborban szerzett öröme-
ikről. Reméljük, feledhetetlen lelki és fizikai élményt nyújthattunk, hiszen a célunk, hogy ezeket 
a drága gyermekeket oda szerethessük Urunkhoz. 

Zsarnai Krisztián lelkész, fotó: Nádasi Tamás 
 

MAGASSÁGOK ÉS MÉLYSÉGEK KÖZT HÁROMHUTÁN 
 

Családos és ifjúsági héten vehettünk részt július 26. és 30. között 32 fővel gyülekezetünk V. 
körzetéből a zempléni Óhután. A gyönyörű, hegyekkel és völgyekkel tarkított tájakon tett ke-
rékpáros és gyalogos túrák segítettek minket a hétköznapokból való kikapcsolódásban, a lelki 
töltekezést pedig a reggeli és esti áhítatok biztosították, ahol a Zsarnai lelkész házaspár, vala-
mint ifj. Veczán László szolgáltak Igével. 

A magas csúcsok és mély völgyek nem csak a minket körülvevő csodálatos tájon voltak látha-
tóak, hanem lelki szemeink elé is ezek tárultak több bibliai szereplő példáján keresztül, ugyanis 
a hét témája a "Magasságok és mélységek" témaköre volt. Ezzel a szemmel jártuk körbe a Té-
kozló fiú, Pál apostol, Ezékiás, Dávid, Júdás és Péter életének egy-egy mozzanatát, mégpedig 
azt, hogy az Istenhez közeli kezdeti magasságból mi és hogyan billentette ki őket, milyen mélyre 
kerültek a mélyrepülés során, majd utána mi volt a lelki völgyben az a fordulópont, amely újból 
az Istenhez közeli lelki magaslatot hozta meg a számukra. 

Láthattuk, hogy minden 
ember életében vannak ki-
sebb, valamint rendkívülibb 
magasságok és mélységek, 
de nem mindegy, hogy mi-
ként viselkedünk ezekben a 
helyzetekben. A nem Krisz-
tusra figyelő élet, a vagyon, 
a fényűzés, a kényelem, az 
elbizakodottság, az öntelt-
ség, a hálátlanság, a sikerek, 

a felfuvalkodottság, a kapzsiság, a kísértések, stb, mind-mind el tudják indítani az Istenhez közeli 
embert a lejtőn, mint a lavinát, aminek azután a mély szakadékban a következménye többek 
között lecsúszottság, kiégés, elkeseredés, paráznaság, (ön)gyilkosság, kilátástalanság stb. lehet. 
Viszont Isten csodálatos kegyelme is elénk tárult ezekben a történetekben, ahogy féltő szere-
tettel utána ment a szereplőknek a legnagyobb mélységeikbe is, hogy szembesítse őket valódi 
önmagukkal, és ezáltal cselekedeteiket megbánva, a bűnbocsánat révén újból a Hozzá közeli 



 Hírmondó 2021. augusztus 13 
  

lelki magaslatra állíthassa őket, csak jusson eszünkbe időben, hogy Kihez kell forduljunk a leg-
nagyobb mélységeinkben is, és a mélyrepülést elkerülendő legyünk éberek az Istennel való szo-
ros kapcsolatunk ápolásában. 

Istennek hála jó idő kísérte a hetet, így sok szép helyet meg tudtunk látogatni. Gyalogtúrák 
során meghódítottuk a Kiskirályos, a Róka pihenő, valamint a Sólyombérc csodálatos kilátást 
nyújtó pontjait, a Szelekfej szakadékban pedig - egy akkor éppen víz nélküli - gyönyörű sziklás 
patakvölgyben kapaszkodtunk végig a fölénk magasodó hatalmas fák hűs árnyékában. Kirándu-
lásaink alatt szomjunkat sok forrás friss vizével olthattuk. Kerékpárral meglátogattuk a regéci 
várat, máskor pedig a Mlaka rétről indulva élvezetes szerpentines utak mentén, Újhuta és Kö-
zéphuta hangulatos falvain keresztül gurulva ereszkedtünk le óhutai szállásunkra. 

A korán kelőket a gyönyörű napfelkelte mellett a szabadban mászkáló őz, és szorgos harkály 
látványával is megörvendeztette a Teremtő. Neki legyen hála a hétért, valamint, hogy kisebb 
horzsolásokat leszámítva megőrzött kicsinyeket és nagyokat is utunk során! 

ifj. Nádasi Zoltán 
 

„HA NYÁR, AKKOR 5 NAPOS KLUB!” 
 

Idén 4 helyszínen tudtunk a gyerme-
keknek klubot tartani. Érpatakon az 
óvodában, Nagycserkeszen és Borbá-
nyán az evangélikus templomban, Var-
gabokorban az imaházban. 

A klubok témája a „Nagy változás” 
volt. Hogyan lesz egy hernyóból pil-
langó? Hogyan lesz egy haszontalan 
életű emberből valaki Isten családjába 
tartozó? A gyermekek arról hallhattak, 
hogyan változhat meg az élete mindazoknak, akik az Úr Jézussal találkoznak. Isten hogyan ad új 
életet azoknak, aki az Ő Fiában, mint Megváltóban hisznek. Zákeus, Mefibóset, Noé, Saul, az 
etióp kincstárnok mind példák arra, hogyan élhetünk Istennel közösségben. 

Minden nap megjegyeztünk egy bibliaverset, missziós történetként pedig Corrie Ten Boom 
életét hallhattuk. 80 gyermek mellett anyukák és nagymamák, óvónénik és nyugdíjasok hallhat-
ták az evangélium üzenetét. A gyerekek közti szolgálatban Kertészné Ági néni (VISZ munkatárs) 
mellett Hódi Eszter hitoktatónk, Hajdú János metodista, Sápi Anna és Vass Noémi református 
VISZ önkéntesek segítettek, valamint gyülekezetünk fiataljai közül Tekse Mátyás. 

Adámi Márti  
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GYERMEKOLDAL 
 

Olvasd, hidd, éld III. – Kettő az egyben (1. rész) 
 

Amikor leveszed a Bibliát a könyvespolcról, akkor 1 darab könyvet tartasz a kezedben. Ha 
azonban kinyitod, akkor azonnal feltűnik, hogy 2 nagy részre van felosztva: Ószövetség és Új-
szövetség. Az Ószövetség az Úr Jézus földi életét megelőző történelmi időszakot fogja át, míg az 
Újszöveteség az Úr Jézus földi életéről, ill. a mennybemenetele után az evangélium terjedéséről 
számol be. 

Az Ószövetség általánosan elfogadott rövidítése: ÓSZ, az Újszövetségé pedig ÚSZ. 
Az Ó jelentése régi. De mit jelent maga a szövetség szó? 
A SZÖVETSÉG két vagy több személy közt létrejött kölcsönös megállapodás bizonyos dolgok 

véghezvitelére, megengedésére vagy mellőzésére, amely néha csak az egyik félre kötelező. A 
bibliai időkben a szövetségi viszonynak a létrejötte a feleket nagyon szoros kapcsolatba hozta 
egymással. A szövetségkötés felért a vérrokoni kapcsolattal, és mindig a HŰSÉGre épült! A szö-
vetségkötést rendszerint eskü kísérte, sőt általános gyakorlat volt a szövetségi szerződés írás-
ban való rögzítése is. Gyakran közösen mutattak be áldoza-
tot, ez volt a SZÖVETSÉG VÉRe. Illetve különös jelentőséget 
kapott még a só, ez volt a SZÖVETSÉG SÓja. A szövetségkötés 
megerősítése végett sor kerülhetett kölcsönös ajándéko-
zásra, a fegyverek és ruhadarabok cseréjére, kézfogásra. 

A szövetségkötés lehetett kétoldalú vagy egyoldalú. A két-
oldalú szövetség mindig emberi felek között jön létre, amikor 
mindkét fél önkéntesen megegyezett bizonyos pontokban. 
Az egymással szövetségre lépő felek ember-ember viszony-
latban sem szükségszerűen kellett, hogy egyrangúak legye-
nek, ez volt az egyoldalú szövetség. Ezt mindig a fölényben 
levő fél kezdeményezte, és a benne szereplő megállapodás a 
kedvezőtlenebb helyzetben lévő fél számára írt elő kötele-
zettségeket. 

Az Isten és ember közötti szövetség is egyoldalú szövetség, 
és mindig Isten a kezdeményező! 

A Biblia Istent mindig az emberrel való kapcsolatában te-
kinti. Isten mindig valakinek az Istene (pl.: Ábrahám Istene), 
aki kapcsolatban áll az emberrel. Mivel kapcsolatban is sze-
retne maradni, ezért szövetséget köt vele. Az Isten és ember 
között létrejövő szövetség különbözik az ember-ember kö-
zötti szövetségtől: Isten ugyanis szent, az ember pedig bű-
nös. De Isten lehajol az emberhez, áthidalva az Isten és az 
ember közötti szakadékot, és felfoghatatlan szeretettel ma-
gához emeli, vagyis kapcsolatba lép vele. 

(folytatás következik) 
 

Ezt mondta Isten Ábrahámnak: „Szövetségre lépek veled, sőt utódaiddal is, örök szövetségre 
minden nemzedékükkel. Mert Istened leszek, és utódaidnak is.” (1Móz 17,7) 

 

Hajagos-Tóth Katalin  
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ANYAKÖNYVI HÍREK 
 

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

Gyurcsán Szabolcs, Iski-Szikora Bulcsú, Pristyák Hanna, Kovács Botond, Páll Barnabás, 
Páll Szabolcs, Papp Olívia, Bellus Bella, Jónás Zsolt Dániel, Király Sára, Szilágyi Bence, 
Nagy Nina, Nagy Nara, Haburcsák Nolen Dániel, Pelyach Léna, Németh Soma, Huczman 
Lea, Kapczár László, Gégény Dóra, Harman Mihály, Hibján Hanna, Csajbók Bálint, Incze 
Kristóf, István Olívia, Német Milán, Koza Vanda, Tóth Míra Dorka, Bellus Eliána, Jávor 
Ábel, Pálvölgyi Sára, Nagy Márkó, Amelia Kreki Figeczky, Orbán Johanna, Agócs Anna, 
Szekeres Lóránt, Cserepánya Luca, Pampuch Patrik, Mester Noel, Szalóki Zsófi, Szalóki 
Petra, Liskány Botond, Fekete Liza Dorottya. 
Felnőtt keresztség és konfirmáció: dr. Orbán Szabolcs, Balogh-Kiss Zita, Lakatos 
Szabolcs, Pannuska Marcell. 

 

Konfirmáltak:   IV. körzet – lelkész Sztankó Gyöngyi 
Elek Lara, Keczkó Roland István, Kozák Dóra, Liskány Panna, Majoros Míra, Mató Réka, 
Monyók Jázmin, Szakács-Békési Boldizsár, Szilágyi Patrik, Szilágyi Petra, Szurovcsák 
Gábor, Tóth Eszter, Tóth Viktória (2021-ben indult konfirmációs csoport tagjai). 

 

      V. körzet  - lelkész Zsarnai Krisztián 
Bálint Edina, Bartha Janka Flóra, Bogár Laura, Fekete Roland, Hibján Gréta Fanni, Hibján 
Róbert, Járosi Botond, Ling Balázs, Markovics Lea Csenge, Ménesi Levente, Máté Kevin 
Krisztofer, Mogyorósi Dominik, Mokánszki Jázmin, Molnár Míra Valéria, Németi 
Nándor, Novák Nelli, Ordián Nikoletta, Puhl Panna Zsuzsanna (2020-ban indított 
konfirmációs csoport tagjai). 
Bodnár Bianka, Bogár Nikoletta, Bohács Liza, Bukovinszki Dóra, Dankó Bence, Gyureskó 
Szabolcs, Hibján Ádám, Hibján Lilla Bianka, Jónás Zsolt Dániel, Király Sára, Kulifai Kitti, 
Laskay Ákos, Lippa Eszter Hanna, Lippa Kitti, Makszim Tímea, Nagy Dorina, Nagy János, 
Pócsik Bence, Pristyák Jázmin, Somogyi Zsolt, Szilágyi Ábel, Szlávik Emma, Török Lotti, 
Turcsán Veronika, Varga Dániel, Zsarnai Anna Olivia (2021-ben indult konfirmációs 
csoport tagjai). 

 

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

Kovács Gábor és Barabás Dóra, Oláh Szabolcs és Gurzó Beáta, Sárkány Norbert és 
Dankó Kitti, Nagy Ferenc és Zagyva Babett Izabella, Pannuska Marcell és Liskány Petra, 
Horváth János és Újj Boglárka, Garai Richárd és Besenyei Fanni, Jakubcsák István és 
Lubiczki Gréta, Heiner Ferenc és Tamás Melinda, Henyusz János és Márkus Tünde, 
Marozsi Gábor Bence és Csanda Zsuzsanna, Lukács Roland és Teremi Petra, Zajácz 
Tamás László és Szentpéteri Anikó, dr. Fekete Dániel és dr. Hevér Anett, Bereczki Dávid 
és Bendzsák Brigitta, Jámbrik József és Jámbrik -Tóth Fanni. 

 

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

Prékopa Jánosné Kresztyankó Julianna (78), Kukucska Jánosné Riskó Julianna (91), Nagy 
Erzsébet (76), Smid Istvánné Kovács Ilona (81), Ferencz András (89), Kovács Mihály (76), 
Tomasovszki Istvánné Kukucska Julianna (94), Zajácz István (66), Hugyecz Pál József 
(78), Magyar József (79), Simcsik József László (65), Gerhard Anikó (42), Hugyecz Já-
nosné Sallai Ilona (84), Tamás Ferencné Hogyan Ilona (84), Hrenkó Lászlóné Majoros 
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Erika (62), Szilágyi Margit (93), Bogár Mihály (75), Simkó József (78), Prékopa Lászlóné 
Varga Ilona (90), Zsiros István (64), Szikora András (80), Melnik Józsefné Somogyi Ilona 
(67), Barnai István (52), Pék Istvánné Ströbik Mária (82), Török László (69), Jánosi–
Szatke Julianna (77), dr. Csáscsu Ferencné Lehel Margit (67), Mócsán Józsefné Mócsán 
Julianna (83), Nagyfeő Gáborné Sramkó Ilona (85), Belus Pál (94), Pilinszky Andrásné 
Szilvasán Katalin (89), Marcsek Mihály (82), Lakatos János Mátyásné Karasz Erzsébet (81). 

Összeállította: Horváth Csabáné 
 

 

Szeptember havi előzetes 
 

❖ Szeptember 4-én, szombaton Családi napot tartunk. 
❖ Szeptember 11-én, szombaton 10:00 órától Horváth-Hegyi Áron parókus lelkész nyíregy-

házi szolgálatába való beiktatására kerül sor a Nagytemplomban. Az istentisztelet utáni szere-
tetvendégségre sütemény és gyümölcs adományokat szívesen fogadunk. 
❖ Szeptember 19-én, vasárnap 9:00 órától aratási hálaadó istentiszteletet és Gyülekezeti 

napot tartunk Rozsrétszőlőn, a Betlehem gyülekezeti házban vendéglelkészek szolgálatával és 
gyermekprogramokkal. 
❖ Szeptember 19-én, vasárnap 18:00 órától Zenés áhítatot tartunk a Nagytemplomban, 

ahol a Tóth-Vajna testvérek fognak fellépni Miskolcról. 
 

Meghirdetett programjaink az aktuális járványügyi helyzet függvényében változhatnak! 
 

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). A közvetítések az istentisztelet előtti 5-10. perctől kezdődően érhetők el! 

 

Lelkészeink elérhetősége: 
 

Horváth-Hegyi Áron: +36 20/824-2795      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: 2021. október 22. 

Lapzárta: 2021. október 14. 
 

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 900 példányban. 
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https://mandabokor.lutheran.hu/
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