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BÁTORSÁGOS SZÍV 
 

Az igazi szeretet meghatározása után így ír az apostol: „És erről ismerjük meg, hogy mi az 
igazságból vagyunk, és így tesszük bátorságosakká ő előtte a mi szíveinket. Hogy ha vádol min-
ket a szív, mivelhogy nagyobb az Isten a mi szívünknél, és mindent tud. Szeretteim, ha szívünk 
nem vádol minket, bizodalmunk van az Istenhez…” (19–21. v.) 

A bátorságos szív, az Istenben bízó lélek, a reménykedő ember az 
apostol szerint nem valami közönséges, mindennapi jelenség, ha-
nem kegyelmi ajándék. A természetes állapot az, hogy az ember 
nem mer s ezért nem tud bízni Istenben. Nincs bátorsága hozzá. Vá-

dolja a szíve, az élő lelkiismerete, s azt bizonygatja neki, hogy bünte-
tésnél egyebet nem érdemel Istentől. Az ítéletnek valami rettenetes 

várása nyugtalanítja (Zsid 10,27). Ezért fél ott is, ahol józan ésszel semmi 
félelemre sem volna ok. De hát a félelem nem a félelemgerjesztő körülmé-

nyekből, hanem a rossz lelkiismeretből születik meg. Ha a szívünk vádol és elmarasztal, nincs 
bátorságunk bízni Istenben. Tudjuk, hogy Krisztus vére kiengeszteli a bűnöst a szent Istennel, de 
még sincs elég hitünk, bátorságunk ahhoz, hogy ezt magunkra vonatkozólag is elhiggyük. 

Ezen a nyomorúságos állapoton segít Isten akkor, mikor a szeretet gyakorlása közben bátor-
ságos szívvel ajándékoz meg minket. A szeretet gyakorlása közben bizonyosodunk meg afelől, 
hogy Isten mindent tud. Amikor az ő indítására elindulunk valakihez a szeretet útján, sokszor 
nem tudjuk előre, hogy tulajdonképpen miért is kell megtennünk azt, amire Isten indít, de az-
után megdöbbenve látjuk be, hogy mindent tud. Jobban tudja, kinek mire van szüksége, mint 
mi magunk. Tudja a másik ember szeme elől elrejtett szükséget is, s megindítja feléje a segítsé-
get. Tömlőbe szedi a titkon elsírt könnyeket, számon tartja a sóhajokat is, s irgalmas szeretettel 
lehajol ahhoz, aki azt gondolja, hogy róla mindenki elfelejtkezett. Isten mindent tud, és senkit 
sem felejt el. 

A szeretet gyakorlása közben bizonyosodunk meg afelől, hogy milyen nagyszívű az Isten. 
„Méltatlanokra” pazaroltatja velünk a szeretetet, mert az ő szívébe sokkal több fér, mint az em-
beri szívbe. Ahol mi irgalmatlanok volnánk, ő ott is meg tud bocsátani. Bizony nagyobb az Isten 
a mi szívünknél. Ahol a mi szívünk elmarasztal, ő még mindig fel tud menteni.  

És a szeretet gyakorlása közben bizonyosodunk meg afelől is, hogy Isten elfogadott minket a 
magáénak, vagy amint az ige mondja, hogy az igazságból vagyunk. Belőle vagyunk. Felhasznál 
minket. Munkatársaivá tesz. Így bátorodik fel azután a saját szívünk is hitre, s kapunk ajándékba 
bátorságos szívet, mely saját vádjával szemben Isten irgalmára, Krisztus keresztjére mer apel-
lálni, s mer bízni abban az Istenben, aki nagyobb a mi szívünknél. 

†Túróczy Zoltán püspök  

 
„Ügyeljünk arra, hogy egymást szeretetre és jó cselekedetre 
buzdítsuk.”       (Zsid 10,24) 
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Túróczy Zoltán püspök úr életére, Isten embereként végzett 
ébresztő, hitvalló szolgálatára halálának (1971. november 22.) 
50. évfordulója kapcsán emlékezünk ebben az évben. Ebből az 
alkalomból egy bátorító, októberi havi igénkhez illeszkedő ige-
hirdetés részletet közlünk a Kiadók engedélyével, amely az Idő-
szerű szeretet (Túróczy-hagyaték Alapítvány és Luther Kiadó, Bu-
dapest, 2013.) c. kötet 297-298. oldalain jelent meg. A mellékelt 
fotón pedig a püspök úr nevét viselő általános iskolánkban tavaly 
felavatott, rá emlékeztető mellszobor látható. Isten igéje így biz-
tat és int: „Emlékezzetek meg a ti előljáróitokról, a kik szólották 
néktek az Isten beszédét, és figyelmezvén az ő életök végére, kö-
vessétek hitöket. Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké 
ugyanaz.” (Zsid 13,7-8 / Károli-ford.) 

 

TÚRÓCZY ZOLTÁN IGEHIRDETÉSEINEK ELÉRÉSE 
 

„2021. november 22-én emlékezünk Túróczy Zoltánra, halálának 50. évfordulóján. Ezért gon-
doltunk arra, hogy az új egyházi esztendő igehirdetési sorozatát Túróczy Zoltán több mint 50 
éves igehirdetői szolgálatának szenteljük. Egy olyan sorozatot állítunk össze, amelyben csak egy 
szempontot érvényesítettünk: kapjunk képet Túróczy Zoltán 1915-től 1968-ig tartó igehirdetői 
szolgálatának egészéről.” 

Forrás: zope.lutheran.hu/honlapok/turoczy Buzdítjuk gyülekezetünk tagjait, látogassák a 
Túróczy-hagyaték Alapítvány honlapját és olvassák igehirdetéseit rendszeresen! 

Garai András 
 

REFORMÁCIÓ ÉS ÉBREDÉS 
 

Fontos újra és újra tudatosítanunk: miért és hogyan indult a reformáció. Abban az esemény-
sorozatban ugyanis, ami 1517. október 31-én lavinaszerűen elindult, nem emberek nagyot aka-
rása vagy hírnévre törekvése érvényesült, hanem Isten embereken könyörülő irgalma és igéjé-
nek a Szentlélek megvilágosító munkája által megmutatkozó hatalma. A reformátorok – Luther, 
Melanchthon, Zwingli, Kálvin, Dévai, Huszár Gál, Sztárai, Méliusz, Bornemisza – nem maguk kö-
rül akartak valami új egyházat szervezni. Ezt mutatja az is, hogy milyen lassan lépnek rá a külön 
egyházi szervezet kialakításának útjára. A valódi mozgatórugó az isteni igazság megtalálása, 
majd a megtalált igazság terjesztése iránti égő vágy volt bennük! Luther erről így írt már 1516-
ban egy szerzetestársának: „Azért kedves testvérem, ismerd meg Krisztust, mégpedig a megfe-
szített Krisztust. Magasztald őt és kétségbeesvén magad felett így kiálts hozzá: »Úr Jézus, te 
vagy az én igazságom, én meg a te bűnöd vagyok. Magadra vetted az enyémet és nekem aján-
dékoztad a tiédet. Olyanná lettél, amilyen nem voltál s olyanná tettél, amilyen nem voltam.«” 

A reformáció kirobbantó oka az volt, hogy deformálódott, eltorzult az egyház, nemcsak er-
kölcsi vonalon, hanem a tanításában is. Krisztushoz segítés helyett éppenséggel akadályozta már 
az emberek Krisztushoz találását. Az egyháznak reformációra – vagyis helyreállításra – volt szük-
sége, hogy tanításában és életében visszaigazodjon az eredeti, apostoli formához. Ezt nem egy-
szerűen a reformátorok akarták, hanem maga Isten. És Ő akarja ma is! Mert a deformáció, vagyis 
a torzulás veszélye állandóan kísért, sajnos. Az Úr viszont azt akarja, hogy amit egyháznak neve-
zünk, az valóban az Ő EGYHÁZA legyen: a Jézus Krisztusban hívők szent gyülekezete, amely az Ő 

https://zope.lutheran.hu/honlapok/turoczy
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evangéliuma világosságával és szeretete erejével szolgál e mulandó és egyre romlottabb világ-
ban! A reformációban mi Isten nagy egyháztisztító művét látjuk, s ennek örökségét kell őriznünk 
és átadnunk, megingathatatlanul ragaszkodva a tiszta evangéliumhoz. 

Igen ébresztő örökség ez, és nem véletlen, hogy a protestáns egyházakban lelki ébredési moz-
galmak jelentkeztek időről időre. Az egészséges, biblikus, egyházias ébredésben mindig újra a 
reformációban visszakapott tiszta evangélium ereje tör át: emberek élő hitre jutnak az Úr Jézus 
Krisztusban, megújul az életük, és fölveszik a harcot a korszellem rontásával szemben az eltor-
zult egyházban, az EGYHÁZÉRT! Reformáció és ébredés elválaszthatatlanul összetartozik ezért.  

Mi pedig most ismét emlékezhetünk Istennek egy olyan emberére, aki korban sokkal köze-
lebb áll hozzánk, mint a reformátorok, s akit a XX. századi magyar protestáns lelki ébredésben 
sokaknak máig hatóan(!) áldásul rendelt az egyház Ura. 

Túróczy Zoltán – aki 1893. október 23-án született Arnóton – nemcsak általánosságban volt 
az ébredés élenjáró munkása. Szívekbe hasító erővel szembesítette lelkésztársait is az élő Isten-
nel, a bűnkérdéssel és a bűnösök Megváltója iránti személyes hit igényével. 

Néhány életrajzi adat Túróczy püspök úrról: A gimnáziumot Rozsnyón végezte (1911), teoló-
giát Pozsonyban tanult (1911-15). Komáromban, Ózdon segédlelkész, 1917-től Arnóton, 1923-
tól Ózdon, 1927-től Győrött lelkipásztor. 1939-től nyíregyházi lelkész és a Tiszai Evangélikus Egy-
házkerület püspöke. 1945. május 22-én a rendőrség őrizetbe vette, május 31-én a népügyészség 
előzetes letartóztatásba helyezte. Június 25-én a Nyíregyházi Népbíróság „háborús bűntettek 
miatt” (a vád alapjául a püspöki jelentéseiben található, „háborús uszítónak” és „szovjetellenes-
nek” minősített kitételek szolgáltak) 10 évi fegyházbüntetésre, mint főbüntetésre, továbbá po-
litikai jogai gyakorlásának 10 évre való felfüggesztésére, végül állásvesztésre, mint mellékbün-
tetésre ítélte. 1946. március 1-jével azonban szabadlábra helyezték, és 1948. május 29-ével a 
köztársasági elnök az ellene folyamatban lévő bűnvádi eljárást kegyelmi úton megszüntette. 
Kapi Béla püspök nyugdíjba vonulása után a Dunántúli Evangélikus Egyházkerület választotta 
püspökévé 1948 késő őszén, és így Győrben lett lelkész ismét. 1948. december 14-én Mády Zol-
tán dunáninneni egyházkerületi felügyelővel együtt ő írta alá az evangélikus egyház képvisele-
tében az állammal kötött egyezményt. 1952-ben erős pártállami nyomásra nyugdíjazták. Vető 
Lajos 1956. november 1-jei lemondása után 1957 januárjában püspökké választották az Északi 
Evangélikus Egyházkerület gyülekezetei, de az Állami Egyházügyi Hivatal 1957 decemberében 
újra félreállította. 1963-ban a helsinki egyetem távollétében (mivel itthonról nem engedték ki-
utazni) tiszteletbeli díszdoktorátussal tüntette ki. Győrben hunyt el, 1971. november 22-én. 

Kovács Géza, az egykori győri szolgatárs ezt írta 1996-ban, a püspök halálának 25. évforduló-
ján: „Számára az ébredés szolgálata Isten parancsa, a mi dolgunk pedig az engedelmesség. … Az 
ébresztő igehirdető prédikátor kötött paranccsal, üzenettel érkezik. Mit üzen az Isten, nem 
könnyű megkapni, megtalálni, ki kell tusakodni. ... Nem szabad azonban elfelejteni azt sem, hogy 
amit az ébresztő igehirdető hirdet, az vallomás, bizonyságtétel. Mit tud mondani megtérésről, 
bűnbánatról, kegyelemről az a prédikátor, aki maga mindezt nem élte át személyesen gyötrel-
meivel és örömeivel? … Nem kell neki okvetlenül magáról beszélni. Amit azonban mond, abban 
benne kell lenni meggyőzően az átélt dolgok valóságának és bizonyságának.” 

A reformátori tanítás érvényesül és a reformáció tüze lobog abban, ahogyan Túróczy Zoltán 
minden szolgálata a megfeszített, megváltó, szabadító Krisztust hirdeti. Hadd álljanak itt a püs-
pök tulajdon szavai erről: „Lehet-e ennél többet tenni a bűnös ember megmentésére üdvössé-
günkért, örökéletünkért? Uram a kereszten mindent elvégezett érettem. Lehet-e nagyobb bűn, 
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mint nem törődni ilyen nagy üdvösséggel? Bizony a mi Istenünk bővölködik a megbocsátásban. 
Nem azért, mert ez a mestersége, hanem azért, mert ilyen a szíve.” 

Isten emberei, a reformátorok és azóta is oly sokan, mint köztük Túróczy Zoltán, átélték, hogy 
egyedül Krisztus üdvözíthet, ezért nem számított nékik semmi más, mint egyedül a kegyelem, 
egyedül a hit, egyedül a Szentírás és egyedül Isten dicsősége! Szeretnék én is ilyen „egy-ügyű”, 
Jézus Krisztusra néző ember maradni mindig! 

Adámi László 
 

ÖVEZD FEL DEREKADAT ÉS INDULJ, HIRDESD NEKIK MINDAZT, AMIT ÉN PARANCSOLOK! 
 

Horváth-Hegyi Áron parókus lelkészi beiktatása az ősi nyíregyházi gyülekezetben 
 

A cím a Meghívóban szereplő igevers első fele, a RÚF szerint (lásd Jer 1,17a). Tíz évvel ezelőtt, 
amikor Horváth-Hegyi Áron lelkésszé szenteléséről írhattam a tudósítást (lásd Nyíregyházi Hír-
mondó 2011. 08-09. szám 3. oldalán és az Evangélikus Portálon), még nem is sejthettem, hogy 

egy évtized múltán ugyanitt, a 235 éve felszentelt Nyíregyházi Evangélikus Nagytemplomban 
megtörténik a III. parókus lelkészi körzetbe történő beiktatása, amit ünnepi istentisztelet kere-
tében a Hajdú-Szabolcsi Evangélikus Egyházmegye esperese, Zsarnai Krisztián végzett 2021. 
szeptember 11-én. Majd a beiktatott lelkész a Meghívóban olvasható Jer 1,17 igevers alapján 
szólt a nagyszámú gyülekezethez. A nyíregyházi származású lelkipásztor elhívási s egyben szen-
telési igéje is ez volt: „Itt vagyok, engem küldj!” (Ézs, 6,8) Küldetésének jelenlegi állomása ez: a 
Nagytemplomban található márványtáblára az 1753-ban alapított Nyíregyházi Evangélikus Egy-
házközség 47. parókus lelkészeként kerül bevésésre a neve. Áron hazaérkezett! Isten hozott! 
Íme, a 150 perces ünnepi istentisztelet és közgyűlés krónikája ötezer karakterbe tömörítve: 

https://garainyh.blog.hu/2021/09/03/lelkeszbeiktatas_nyiregyhazan
https://abibliamindenkie.hu/uj/JER/1#17
https://medit.lutheran.hu/site/allomany/13436#book/3
https://medit.lutheran.hu/site/allomany/13436#book/3
https://archiv.evangelikus.hu/aktualis/201eitt-vagyok-engem-kuldj-201d-2013-lelkeszavatas-nyiregyhazan-2013-hangfajllal/?searchterm=%22Garai%20Andr%C3%A1s%22
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Zsarnai Krisztián „Add meg szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal hirdessék igédet!” (ApCsel 
4,29b) alapján a bátor igehirdetés következményeiről szólt. S ezt tanácsolta szolgatársának: Ne 
embereknek igyekezz tetszeni; krisztusi bátorsággal szolgálj; ne népszerű légy, hanem igeszerű! 
Légy bátor és erős Isten igéjének hirdetésére! S utalt Áron fontos igéire. Majd az iktatás során a 
lelkész „elhatároztam” kijelentése alapján átadta a gyülekezet lelkészi meghívó levelét. Az ősi 
Confirma éneket húsz lelkész énekelte, miután egy-egy bibliai igével megáldotta az új szolgálat-
tevőt. Ezután a Zsarnai és a Horváth-Hegyi házaspár közös énekszolgálatában gyönyörködhettek 
a jelenlévők: Meghívtál, hogy vízre lépjek… 

A beiktatott parókus a próféta meghívóban idézett szavai alapján az ünnepről szólt, melynek 
lényege: Isten szeretete, s az egyház feladatáról, ami a tanítvánnyá tétel és Isten akaratának 
hirdetése. Isten igéje kétélű kard. Felmutatott a szószéken ellenpéldaként egy megcsonkított, 
funkcióját vesztett régi kardot. A mi ellenségünk e világ fejedelme, ám a gonosz csak egyvalakitől 
fél: ő Jézus Krisztus, a mi Urunk! S utalt az igehirdetés előtti ének soraira: lehet a vízen járni, 
járjunk hát együtt a vízen! 

A hatgyermekes édesapa a szószékről jelentette be, hogy legkisebb leányuk, Salome keresz-
telője következik, a szolgálatot Czöndör István lelkész végzi, aki Mt 5,9 alapján szólt: Boldogok a 
békesség szerzők, a békekövetek; ez egyúttal megbízás is. A keresztanya, Mónika imádsága és 
éneke után az új lelkész így imádkozott: Istenünk, erősítsd meg a kereszténységet világszerte, 
hogy tudják szólni a te igédet, nem reményvesztett módon. Legyen bennünk féltő szeretet és 
végezzük a munkánkat hűséggel. 

Az ünnepi istentisztelet záró oltári szolgálata után az egyházi törvények értelmében ünnepi 
közgyűlés következett, amelyen jegyzőkönyvben rögzítették a lelkész beiktatás tényét. A gyüle-
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kezet igazgató lelkésze, dr. Kovács László Attila kérte fel a köszöntésre jelentkezetteket. A meg-
szólalás sorrendjében itt csak a neveiket említjük, a videofelvételen a teljes alkalom megtekint-
hető: Dr. Fabiny Tamás püspök levélben köszöntötte a beiktatott lelkészt, mert hivatali elfog-
laltsága nem tette lehetővé a személyes részvételt. Adámi László húsz éve itt szolgáló és nyug-
díjba vonult parókus lelkész búcsúztatására is csak most kerülhetett sor, aki viszont a vejét és 
egyben az utódját köszönthette. Veczánné Repka Jolán, a gyülekezet felügyelője folytatta a kö-
szöntések sorát, s adta át az egyházközség ajándékát Horváth-Hegyi Áronnak. Az előző szolgálati 
helye, Sámsonháza és Pásztó gyülekezetének képviselői, Pálik Pál sámsonházi és Lőrincz Lász-
lóné pásztói felügyelő is eljöttek. Dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza város polgármestere is szemé-
lyesen köszöntötte az evangélikusokat és az új lelkészt. Veczán László egyházmegyei felügyelő 
az esperessel együtt adta át köszöntését. Bozorády Zoltán nyugalmazott esperes megismételte 
az áldó igét: Isten ajándékai és elhívása visszavonhatatlan, megbánhatatlan! Hajduné Csernák 
Erzsébet lelkész a helyi metodista gyülekezet köszöntését hozta. Végül Papp Dániel helyi bap-
tista lelkipásztor mondta el üdvözlő szavait. Az ünnepeltet közös énekléssel köszöntötte a Hor-
váth-Hegyi népes család apraja és nagyja: „Tégy engem békeköveteddé!” Zárszavában Horváth-
Hegyi Áron elmondta: Én Jézusba kapaszkodok; ő mindörökké ugyanaz! Az igazgatólelkész min-
den jelenlévőt meghívott a gyülekezeti házban tartandó szeretetvendégségre, ahol kötetlenül 
folytatódott az együttlét. 

Ezt a tudósítást is ugyanazzal az ősi ároni áldásból (lásd 4Móz 6,24-26) vett mondattal zárom, 
mint a 10 évvel ezelőttit: Kedves Áron! Ragyogtassa rád orcáját az ÚR Isten! 

(Az ünnepi istentiszteleten készült video linkje elérhető a gyülekezet, valamint a tudósító hon-
lapjáról.) 

 

Garai András, fénykép: Csutkai Csaba 
 

235 ÉVES A NYÍREGYHÁZI EVANGÉLIKUS NAGYTEMPLOM 
 

Az öt évvel ezelőtti ünnepségsorozatról írt tudósításból most csak a TIRPÁKOK című eposz né-
hány sorát idézzük, amely a templomszentelésnek állít emléket. 

A teljes tudósítás elérhető ezen a címen és linken: A reformáció öröksége a tirpákok között – 
„Bizony, őtőle, őáltala és őreá nézve van minden: Istené a dicsőség mindörökké.” (Róm 11,36)  

Forrás: evangelikus.hu/archiv/a-reformacio-oroksege-a-tirpakok-kozott-bizony-t-le-altala-
es-rea-nezve-van-minden-istene-a-dics-seg-mindorokke-rom-11-36 

 

TIRPÁKOK Életkép egy város hőskorából, írta: Vietórisz István dr. 
(Egy rövid, betű szerinti idézet a hősi eposz utolsó oldalairól; könyvként megjelent 1939-ben, 
Nyíregyházán; Forrás: 106. 107. 110. oldalak) 
 

HATODIK ÉNEK 
„Elhagyván a helyét, megy a ratkai esperes úr most 
A kis emelvényhez, mit az ő részére csináltak, 
S felmenvén, ott várt, míg az ének végire értek. 
Ekkor hálaimát mondott s olvasta a textust, 
Szent Pálnak levelét olvasta a rómaiakhoz, 
Tizenegyed részből az utolsó versszakot. Aztán 
 

Csendes hangon előbb, később hangját felemelve 
Lendületes szókkal szívükhöz szólt a hiveknek. 

https://abibliamindenkie.hu/uj/NUM/6#25
https://youtu.be/ITAc1PgGH4Y
https://www.garainyh.hu/10/mynews.inc.php?hash=612aeae2e992c94b172fffbba6f79e82&mnid=5&page=
https://www.evangelikus.hu/archiv/a-reformacio-oroksege-a-tirpakok-kozott-bizony-t-le-altala-es-rea-nezve-van-minden-istene-a-dics-seg-mindorokke-rom-11-36
https://www.evangelikus.hu/archiv/a-reformacio-oroksege-a-tirpakok-kozott-bizony-t-le-altala-es-rea-nezve-van-minden-istene-a-dics-seg-mindorokke-rom-11-36
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Áhitatos lelkek hallgatták épületükre. 
boldogan ejtőzvén az Igének az élvezetétől, 
Elgondolkodván mélységeiről a világnak 
És jóságáról, nagyságáról az Atyának... 
Coroni esperes úr a beszédét hogy berekeszté, 
Gyült az egész papság a kis oltárhoz Tedeum-ra, 
Ősi melódia szállt ajkukról a magas égbe, 
Hála, dicséret azért, hogy a jó munkát segitette. 
Végül az oltárnál Schmál esperes úr szava hangzott; 
Buzdító szavait küldötte a pásztor a nyájhoz: 
Hitben erős legyen és Istennek igaz hive mindig – 
És tisztelje a föld urait, kiket Isten előttük 
Járókká rendelt, – úgy élhetnek nyugalomban, 
S boldogságuk is úgy lesz teljes a földön, a mennyben. 
A Miatyánk s az Erős Várunk befejezte az órát...” 
UTÓHANG (részlet) 
… És ez a tirpák nép egyenesnek látja az útját, 
Jár a nyomon, mit előbb részére atyái tapostak. 
Mert ez a nyom biztos, nincs jobbra, se balra kilengés: 
Istenfélelem és szorgalmas munka siriglan.” 

 

Összeállította: Garai András garainyh.hu, fénykép: Nádasi Tamás 
 

PRESBITERI ÜLÉSRŐL BESZÁMOLÓ 
 

A Presbitérium 2021. szeptember 22-én tartott ülésén: 
 

- tájékoztatást fogadott el azokról az intézkedésekről, valamint döntésekről, amelyeket a 
„bezártság” alatt az Elnökség hozott, illetve amelyeket távszavazással tudtunk megoldani. 

- elfogadta az Egyházközség 2020. évi egyszerűsített (pénzügyi) beszámolóját 
- elfogadta az Egyházközség 2021. évi költségvetését 
- elfogadta a Túróczy Zoltán Evangélikus Óvoda és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általá-

nos Iskola (továbbiakban: Intézmény) 2020. évi egyszerűsített beszámolóját 

Cseh/szlovák nyelvű felirat az orgona mögött a templomépítésről és a templomépítő ősökről. 

https://www.garainyh.hu/
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- elfogadta az Intézmény 2021. évi költségvetését 
- jóváhagyta az Intézmény 2021/2022 tanév finanszírozott pedagógus álláshelyeinek számát 
- jóváhagyta az Intézmény 2021/2022. tanév alkalmazotti állomány tábláját 
- engedélyezte az Intézmény maximális osztály- és csoportlétszámok túllépését 
- jóváhagyta az Intézmény 2021/2022. tanévi tantárgyfelosztását 
- döntött az Intézményvezető Asszony ösztönzési keresetkiegészítésének - 2022. július 31-ig 

történő - meghosszabbításáról. 
 

Dr. Kovács László Attila            Veczánné Repka Jolán 
igazgatólelkész        egyházközségi felügyelő 

 

SZÜLETÉSNAPI BESZÉLGETÉS BOZORÁDY ZOLTÁNNÉ, JUTKA NÉNIVEL 
 

Október 6-án töltötte be a 80. évét a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség nyugalmazott 
lelkésze, Bozorády Zoltánné, Jutka néni, akit ebből az alkalomból a Hírmondó szerkesztőségének 
egyik tagjaként az Emmaus Szeretetotthonban kerestem fel születésnapi köszöntésre, és egy 
visszaemlékező beszélgetésre. 

Jutka néni, mikor, és hogyan indult a lelkészi szolgálatod a nyíregyházi egyházközségben? 
1978. nyarán költöztünk Nyíregyházára Őrimagyarósdról, előző szolgálati helyünkről, férjem-

mel és négy gyermekünkkel a Luther tér 12. szám alatti parókiára. Szeptember elsejétől segéd-
lelkészként és pénztárosként szolgáltam, vasárnaponként gyermek bibliaórákat tartottam, s oly-
kor a Kistemplomban helyettesítettem Megyer Lajos bácsit, ha szükség volt rá. Őrimagyarósdon 
egy biztonságos családi fészket hagytunk el. 43 év elteltével is hálás szívvel gondolok vissza arra, 
hogy az Úr áthozott minket egy másik biztonságos fészekbe, Nyíregyházára. 

Hogyan sikerült összeegyezteted a lelkészi és az anyai hivatást? 
Mindig volt egy nyomasztó érzésem, hogy kevés voltam anyának, kevés voltam feleségnek és 

kevés voltam lelkésznek. Nagy változás volt egy kis falu után a nagyváros, minden új és idegen 
volt, de a gyülekezetből sokan segítettek nekünk. Szeptember előtt érkeztünk ide két óvodás és 
két alsó tagozatos gyermekkel, s minden rendben, zökkenőmentesen ment, köszönhetően az 
óvónőknek és a tanítónőknek, meg azoknak a kedves gyülekezeti tagoknak, akik délutánonként 
segítették a gyermekeinket a tanulásban. Az Eötvös utcán lévő Szeretetotthonból kaptunk ebé-
det, ami szintén nagy segítséget jelentett. 

Kikre emlékszel vissza hálával, akiktől különösen sok segítséget kaptál lelkészi munkád során? 
Nagyon nagy hálával emlékszem az egyházközség akkori lelkészeire, Csizmazia Sándorra, Tar-

ján Bélára, Megyer Lajosra, Endreffy Zoltánra, Magyar Lászlóra, akik valamennyien elhívott szol-
gái voltak az Úrnak. Eltérő temperamentumú, de hiteles emberek voltak, akik versengés nélkül 
végezték a szolgálatukat. Isten törvénye és a kereszt ott élt mindannyiuk szívében. Nagy hálával 
gondolok mindazokra a szolgálattevőkre is, akik kitartó hűséggel végezték a kántori szolgálatot 
mellettem a temetések, tanyai istentiszteletek, házi alkalmak és az Élimben tartott szolgálataim 
alkalmával. Hálásan emlékszem a hittanórai helyettesítéseimet végző, és a távolabbi helyekre 
való eljuttatásomat rendszeresen vállaló gyülekezeti testvéreim áldozatos szolgálatára is. 

Itteni életetek melyik eseményére emlékszel vissza a legszívesebben? 
Minden jelentősebb esemény, amelyekre ma is hálás szívvel gondolok vissza, a nyíregyházi 

Nagytemplomhoz kötődött. Közülük hármat emelek ki, mint legemlékezetesebbet: 1980. július 
29-én történt lelkésszé avatásomat, mind a négy gyermekünk konfirmációját, és András fiunk 
2000. július 29-én történt lelkésszé avatását. 
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Kiért, kikért, és miért vagy a leghálásabb Istennek? 
Legelsősorban Istennek vagyok hálás, mert Rajta keresztül kaptam azokat az embereket is, 

akik nagy szerepet játszottak az életemben. A kezdetekben is ott volt az Úr, gyermekkoromtól 
kezdve: hogyan szólított meg, hogyan hívott el, hogyan oltalmazott hadiárva gyermekként. A 
gyulai evangélikus templomért, az ottani lelkészekért, Lotz Tiborért és Benkő Istvánért, akik 
nagy szeretettel vettek körül. Az édesanyám hűséges szeretetéért, a családomért, a gyülekeze-
tekért. Mindezeken rajta ragyog az Úr kegyelme! 

Aktív lelkészi pályád lezárulta után milyen új lehetőséget kaptál az Úrtól a szolgálatra? 
Erről van egy új tapasztalatom: a készenlét szolgálatát kaptam. Aktív lelkészként mindketten 

önállóan végeztük a magunk munkáját, nem készültünk sosem közösen az alkalmainkra. Aztán 
Nagycserkeszen átéltük, hogy van egy újfajta szolgálat: jelen lenni a férjem igehirdetésein, mert 
egyik alkalommal a liturgia közben rosszul lett, s odaszólt nekem: „Jutka, folytasd!” Ez lett az én 
új szolgálatom: jelen lenni, ha kell, átvenni, folytatni a szolgálatot, akkor és addig, amíg arra 
szükség van. Az Úr mondja meg, hogy hol, mit és meddig végezzek. Most még nem látom, hogy 
meddig, de valami módon majd értésemre adja azt is. Én még nem látom azt a helyet, amit 
véglegesnek szánt, és amit az Örökkévalóságban elkészített számomra. 

Hogyan értékelnéd összességében a több, mint négy évtizedes nyíregyházi szolgálatodat? 
Sok emberi gyengeség volt a szolgálatomban, folyamatosan rászorultam Isten kegyelmére. 

Olyan hálás vagyok a kegyelmi időért, hogy a mulasztásaimra, a sértődéseimre, a bűneimre Isten 
kegyelmesen emlékeztet, és lehet ezekért bocsánatot kérni! Hálás vagyok azokért az Igékért, 
amelyeket kaptam Tőle: „Ne félj, csak higgy!” (Mk 5,36), „… én terólad el nem feledkezem.” (Ézs 
49,15b), „Mert kegyelmes és irgalmas az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy, és visszavonhatja 
még a veszedelmet!” (Jóel 2,13b). Ezzel az Igével szeretném befejezni ezt a beszélgetést, bele-
értve a családomat, és így gondolok a Testvérekre is. 

Gyülekezetünk vezetőségének, tagjainak, és a Hírmondó szerkesztőinek nevében életedre, 
családodra és további szolgálatodra Urunk gazdag áldását és megtartó kegyelmét kívánom! 
Köszönöm a beszélgetést! 

Márk Borbála 
 

KEDVES LACI BÁCSI, LELKÉSZ ÚR, AZ ÉLIM VOLT IGAZGATÓJA! 
 

Ezek a megszólítások is tükrözik Laci bácsi 
Élimmel való szoros kapcsolatát. 2021. augusztus 
19-én az Új kenyér ünnepére hívtuk meg Adámi 
László lelkész urat, hogy a munkatársak és lakó-
ink számára ünnepi áhítatot tartson. Ezen a meg-
hitt rendezvényen köszöntöttük nyugdíjba vonu-
lása alkalmából. Az intézményvezetői köszöntés 
után Balázsné István Edit idézett és elevenített 
fel emlékeket, emlékezetes pillanatokat, Laci bá-
csi és az Élim, az élimi lányok közös múltjából. 

A teljesség igénye nélkül néhány gondolatot 
szeretnénk megosztani a közös múltból: Laci bácsinak az Élim első emlékkönyvébe írt gondola-
tai, melyeket 1975. július 27-én írt a könyvbe: 

„Sokféle tapasztalattal gazdagodva, ezeket a gyermekeket megszeretve és általuk megsze-
retve mehetek két hét után haza azzal, hogy szeretnék még visszajönni, ha élünk és Isten is úgy 
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akarja. Az Ő keze vigyázzon továbbra is erre az otthonra!” A megfogalmazott két kérés mind-
egyike teljesült! Isten gondoskodott mind a mai napig Élimről, melyet megtapasztalhattunk min-
den nap. 

Laci bácsi évtizedeken keresztül számtalanszor megfordult az Élimben. Kirándulások alkalmá-
val, egyházi ünnepek 
idején, jubileumi al-
kalmakon, az intéz-
mény és az élimi lá-
nyok születésnapjain, 
csendesnapokon, 
ahol gyakran szolgált 
igemagyarázatokkal, 
anyák napi ünnepsé-
geken. 

A kérések mellé rá-
adást is kapott Isten-
től, mert itt ismer-
hette meg a felesé-
gét, Marikát. 

2001 őszén egy 
fontos döntés hely-
színe volt Élim: az itt töltött éjszaka során lett bizonyos abban, hogy az Úr akarata szerint csa-
ládjával Nyíregyházára költözik. Azóta itt él, és az élimi találkozások száma egyre több lett. 2002. 
január 1-től az Élim igazgató lelkésze lehetett, egy nem könnyű időszakban, hiszen az intézmény 
nagyszabású építkezés előtt állt. Ez a megbízatása 2007. június 15-ig szólt, mely időszak alatt 
Laci bácsi számtalan áhítatot, bibliaórát tartott, heti igéket és evangéliumi énekeket tanított.  

Az Élimmel való kapcsolata ezután sem szakadt meg. Minden málnaszüretkor hozott gondo-
san becsomagolt friss és fagyasztott málnát. Sokszor feleségével, Marikával együtt a kórházban 
betegeskedő lakóinkat meglátogatta, hirdette nekik az Úr igéjét és imádkozott értük.  

Itt szeretnénk megemlíteni a legutóbbi jubileumi születésnapot, mely a pandémiás időszak 
után volt. A kápolnában ünnepeltük 2020 augusztusában Sovány Mária – Bimbó – 70. 
születésnapját. Laci bácsi itt, ezen az ünnepségen mesélte el, hogy 20 éves korában találkozott 
először Bimbóval, aki akkor 25 éves volt. Visszaemlékezett Bimbó 60 éves születésnapjára, ahol 
azt emelte ki: 

”De aki az Úrban bízik, oltalmat talál…” (Péld 29,25). A 70. születésnapján a napi igével – Jézus 
Krisztus szavával – köszöntötte: „Ha valaki szomjazik, akkor jöjjön hozzám és igyék…” (Jn 7,37 b) 

Mi is sok mindenre szomjazunk, legfőként az életre és a vigasztalásra. 
Szokás nálunk, hogy a nyugdíjasokat elbúcsúztassuk. Igaz, Hegymegi Ilus néni azt mondta: 

„Istennél nincs nyugdíjas, csak más feladat.” Mi is így gondoljuk. 
Kívánjuk továbbra is Isten áldását életére és szolgálatára a nagy családjával együtt! Élim ka-

puja mindig nyitva áll Laci bácsi és családja számára. 
Erős vár a mi Istenünk!            Sipos Ilona intézményvezető 

Balázsné István Edit intézményi referens 
minden munkatárs és lakó nevében  
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CSALÁDI NAP MANDABOKORBAN 
 

Hálásak vagyunk Istennek, hogy a tavalyi pandémia miatti kihagyás után idén, szeptember 4-
én a Mandabokori Imaházban újból megrendezhettük az V. Körzet Családi napját, amelyen több, 
mint 250-en vettek részt. A gyerekeket arcfestés, hajfonoda, lufihajtogatás, csillámtetoválás, 
kézműves foglalkozások, trambulin és ugrálóvár várta, és nagy sikert aratott körükben a Tanyasi-
Mandasi MiniExatlon is, ahol változatos akadályok és ügyességi feladatok leküzdésével bizonyít-
hatták ügyességüket. 

A kilátogatott érdeklődők lovas- és pónifogat kocsikázás során tekinthették meg Mandabokor 
utcáit a napsütéses, nyárias időben. A láthatatlan színházban az érintésen, tapintáson, szaglá-
son, halláson és ízlelésen keresztül egészen különleges élmény során kerülhettünk közelebb a 
Zsoltárok könyve 23. fejezetének megnyugtató szavaihoz. 

A gyerekórákon a Szavak Nélküli Könyv segítségével hoztuk közel a kicsiknek a Szentírás üze-
netét számukra is befogadható módon a „Biblia dióhéjban” történet segítségével. A foglalkozá-
sok végén korosztályuknak megfelelően az „Üzenet Istentől neked”, és a „Gyerekek Bibliája” 
című könyvvel lettek gazdagabbak a kicsinyek. A nap során lehetőség volt kisállat simogató és 
terápiás kutyás bemutató megtekintésére, a sportolásra vágyók pedig az íjászat, kosár- és röp-
labda, pingpong, valamint csocsó közül választhattak. 

A házi készítésű szappan bemutató és vásár során olyan saját kezűleg előállított szépségápo-
lási termékekkel találkozhattunk, mint az antibakteriális légfrissítők, ajakírek, testhabok és a kü-
lönféle bőrtípusoknak megfelelő illatos szappanok. Az ÉLIM Evangélikus Szeretetotthon lakóinak 
kézműves munkáit is meg lehetett vásárolni, valamint az ott folyó munkát jobban megismerni 
az intézmény bemutatkozó sátrában. Délben bográcsban főtt gulyásleves várta a Családi nap 
minden résztvevőjét. 

Őszintén reméljük, hogy felejthetetlen lelki és fizikai élményt nyújthattunk a nap során, hi-
szen a rendezvény célja, hogy a gyülekezethez tartozó, és az érdeklődő családokat is megszólít-
suk, és bekapcsoljuk gyülekezetünk vérkeringésébe. Odaszerethessük Urunkhoz, Akit imád-
kozva kérünk, hogy az elvetett Igemagok előbb-utóbb szárba szökkenve sokszoros termést és 
áldást hozzanak hitéletükben és mindennapjaikban, vágyakozzanak az élő Isten után, s a gyüle-
kezeti közösségbe tagolódva növekedjenek Jézus Krisztus ismeretében és kegyelmében. 

 

ifj. Nádasi Zoltán 
 

INTÉZMÉNYI HÍREK 
 

Tanévkezdő csendesnapok a Túróczyban 
 

Ép testben ép lélek? – címmel tartottunk augusztus 29-31. között Pedagógus Csendesnapokat 
immáron 3. alkalommal. A számunkra két éjszakára szállást adó vadászkastély a Huták szívében 
csodálatos környezetben található. Mindenkinek lehetősége nyílt – ha csak egy rövid kis időre 
is – a tanév kezdete előtt elcsendesedni és töltekezni, egymással beszélgetni és Isten Igéjére 
figyelni. A természet szépségén keresztül is megérezhettük a teremtő Isten nagyságát és fensé-
gét. A Nyíregyházi Gyülekezet lelkészein keresztül pedig hirdettetett az evangélium üzenete. Jn 
6,63 alapján azt hallottuk: „a Lélek az, aki életre kelt, a test nem használ semmit: azok a beszé-
dek, amelyeket én mondtam nektek: Lélek és élet” – mondja Jézus. Máshol azt olvassuk a Bibli-
ában: „A ti testetek a Szentlélek temploma…” (1Kor 6,19). 
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Hogy is van ez akkor? Kime-
rítő tanításokat kaptunk ezzel 
kapcsolatban a lelkészek szol-
gálatain keresztül. Bemutat-
kozott, és szolgált közöttünk 
Horváth-Hegyi Áron, a gyüle-
kezet újonnan megválasztott 
parókus lelkésze, Dr. Kovács 
László Attila igazgató lelkész 
reggeli áhítattal, az egyház-
megye esperese, Zsarnai 
Krisztián pedig esti áhítattal. A 
záró istentiszteleti alkalmat az 
intézmény lelkésze tartotta. 
Bozorády András, az Emmaus 
Evangélikus Gyülekezet lelké-
sze „A covid okozta traumák 
lélekre gyakorolt hatása” cím-
mel tartott előadást. 

Öröm volt, hogy a hétfői teljes napon sokan tudtak csatlakozni az intézmény óvodájából is. A 
tervezett kirándulásaink a rossz idő miatt elmaradtak, – csupán egy 4 fős lelkes csapat indult el 
a Sólyom-bércre a szakadó esőben – de cseppet sem bánkódtunk, mert elhatároztuk, jó lenne 
ide visszajönni, még esőben is gyönyörű itt minden! Csendesnapunkat a Magyarországi Evangé-
likus Egyház Oktatási Osztálya által kiírt kulturális pályázat keretén belül elnyert támogatásából 
és intézményünk saját forrásából tudtuk megvalósítani. Reméljük, hogy nem szakad meg ez a 
szép hagyomány és jövőre is találkozunk, így is, ilyen formában is, kicsit kötetlenül!  

Zsarnainé Urbán Nóra iskolalelkész 
 

Óvodások megáldása a Nagytemplomban 
 

Intézményünk hagyományához híven, a Túróczy Zoltán 
Evangélikus Óvodába beiratkozott gyermekek, az óvódai dolgo-
zókkal együtt minden év szeptemberében ünnepi istentisztele-
ten vesznek részt, melynek keretében áldásban részesülnek. Az 
idei évben a tavalyi esztendőben beiratkozott gyermekek is ál-
dásban részesültek, mivel a pandémia miatt a múlt évben ez is 
elmaradt. 

Az istentisztelet elején a nagycsoportos gyermekek keresz-
tény énekekkel és rövid hitvallással szolgáltak a gyülekezet felé, 
melyre az óvónénik készítették fel őket, megörvendeztetve ez-
zel az egybegyűlteket. Mindig megható és szívet melengető, 
amikor kicsi gyermekek ajkáról hangzik az Istent magasztaló 
ének! A Nagytemplom alsó hajói szinte teljesen megteltek 
gyermekekkel és családjaikkal. Az óvodánk kötelékéhez tartozó 
családokból közel 100 gyermek vett részt, és mindemellett 5 
keresztelő is volt az istentiszteleten. 
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Az igehirdetési alapige az efezusi levélből lett választva (Ef 6,1-4), melyben mind a gyermekek, 
mind pedig a szülők meg vannak szólítva! „Gyermekek! Engedelmeskedjetek szüleiteknek az Úr-
ban, mert ez a helyes. Tiszteld apádat és anyádat! Ti apák pedig ne ingereljétek gyermekeiteket, 
hanem neveljétek az Úr tanítása szerint fegyelemmel és intéssel.” – hangzott a szószékről az 
igehirdetés. 

Az ünnepi alkalom végén minden gyermek ajándékkal ment haza. Az istentiszteleten Zsarnai 
Krisztián esperes és Zsarnainé Urbán Nóra intézmény lelkész szolgáltak. Az élményekkel, impul-
zusokkal teli alkalmon hisszük, hogy Isten Lelke is munkálkodott a  szívekben, és formálta mind 
a hallgatók, mind a szolgálattevők életét a mi Urunk Jézus Krisztus dicsőségére. 

 

Zsarnainé Urbán Nóra, fénykép: Csutkai Csaba 
 

Tanévnyitó ünnepség az Általános Iskolában 
 

A 25. jubileumi tanév-
nyitó ünnepi istentisztele-
tét a Túróczy Zoltán Evan-
gélikus Óvoda és Magyar-
Angol Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola a Nyíregy-
házi Evangélikus Egyház-
község gyönyörűen felújí-
tott Nagytemplomában 
tartotta szeptember 1-én. 
A jelenleg fennálló járvány-
ügyi szabályozások miatt 
külön-külön lett megtartva 
a felső és az alsó tagozaton 
tanuló diákok ünnepi al-

kalma. Az első osztályokban 59 kicsiny gyermeket köszöntöttünk. Iskolánk legfiatalabb tanulói-
nak osztályfőnökeik és a végzős nyolcadikos diákok kötötték meg intézményünk nyakkendőjét, 
ezt követően pedig személyes áldásban részesültek. A Palánta Sorsfordító Alapítvány jóvoltából 
minden elsős tanuló ajándékba kapta a „Gyerekek Bibliája” című kiadványt. Az áldásra az újon-
nan beiratkozott tanulók és iskolánk pedagógusai is előre jöttek az Úr oltárához térdelve. 

Az évindító igei üzenet középpontjában az imádság állt. „Amit csak kértek az Atyától az én 
nevemben, megadja nektek.” – hangzott János evangéliumából Jézus szava (Jn 16,23b). Legyünk 
mi, evangélikus iskolába járó diákok és pedagógusok imádkozó emberek és imádkozó közösség, 
akik megtapasztalják annak erejét! Az igazgatói beszédben intézményünk vezetője által min-
denki megszólítottnak érezhette magát. 

Örömmel hallottuk, hogy iskolánk épülete folyamatosan épül és szépül. Jelenleg a díszterem 
restaurálása zajlik és reménység szerint a homlokzat is megújul ezt követően. Mind az egyház-
község, mind az intézmény Igazgatója megköszönte Vargáné Szerencsi Edit tanítói, nevelői mun-
káját, melyet több mint négy évtizeden át hűségesen végzett a gyermekek között. Hittel, re-
ménnyel és örömmel a szívünkben indultunk a 2021/2022-es tanévnek. Őrizzen bennünket a 
mindenható Isten és kezeink munkáját tegye maradandóvá! 

 

Zsarnainé Urbán Nóra iskolalelkész, fénykép: Csutkai Csaba  
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GYERMEKOLDAL 
 

Olvasd, hidd, éld III. – Kettő az egyben (2. 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. Ez a 2 szövetség valójában egyetlen akarat kétféle megnyilvánulása. Isten szereti az 
embert, ezért az az elhatározása, hogy szeretetével megkeresi. Mivel szeretetközösségben is 
szeretne maradni, ezért szövetséget köt vele. 

Az Isten és ember közötti szövetség egyoldalú szövetség, és mindig Isten a kezdeményező! 
Szomorú tény, hogy a bűn bejött a világba. Ennek az a következménye, hogy az ember csak úgy, 
mert gondol egyet, nem léphet Isten jelenlétébe, szentségébe! Maga az ember is érzi ezt: „Ki 
állhat meg az ÚRnak, e szent Istennek a színe előtt?” (1 Sám 6,20) A bűn zsoldja (bére, díja) 
ugyanis a halál. A bűn tehát halál által távolítható el (fizethető ki). Isten kijelenti a Bibliában, 
hogy az élet a vérben van, és a vért az Úr az oltárra adta, hogy engesztelésül szolgáljon. Így 
érthetjük meg azt is, hogy vér kiontása nélkül nincs bűnbocsánat! Ne feledd, Isten szabja meg 
annak a feltételét, hogyan közeledhet hozzá az ember! Ez nem egy válaszható lehetőség. Így 
megérted, hogy miért nem tudja az ember „kivásárolni”, „bekedveskedni” magát jó cselekede-
tekkel Istennél. 

Az Ószövetségben Isten Izráellel a Sinai hegyen kötött szövetségét olvasva megdöbbenve lát-
hatjuk az áldozatok sokféleségét, melyeknek a nagy része (lényegében az étel- és italáldozat 
kivételével minden áldozat) vér kiontásával együtt járó áldozat volt. Ebben érzékelhetjük a bűn 
szédítő mélységét, azt az áthidalhatatlan szakadékot, amely Isten és az ember között tátong 
a bűn miatt! De az állatok kiontott vére nem képes a bűnt eltörölni, csak időleges megoldást 
jelentett. Szükség volt egy végleges, mindent elsöprő megoldásra! 

Az Újszövetségben olvashatunk arról, hogy amikor eljött 
az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született 
a törvénynek alávetve. Jézus Krisztusban emberré lett az Is-
ten! Az Úr Jézus bűn nélküli természete, tökéletesen enge-
delmes élete, és az Ő dicsőséges megváltó műve a kereszten 
megfelelő volt arra, hogy eleget tegyen Isten igazságosságá-
nak. Az Ő kiontott vére szükséges és elégséges ahhoz, hogy 
örökre üdvözíteni tudja azokat, akik általa járulnak Isten-
hez, hiszen Ő mindenkor él, hogy esedezzék értük! Mert 
Jézus nem maradt a sírban, hanem feltámadt, felment a mennybe és az Atya jobbjára ült. 

Az Úr Jézus áldozata olyan tökéletes volt, hogy Istennek tetszett, hogy ezt az áldozatot ránk 
nézve elfogadja. Azért, hogy aki hisz Jézusban, annak örök élete legyen! Jézus Krisztus kiontott 
vére az, ami megteremti a hívő ember számára az Istenhez való közeledés lehetőségét! Az 
ószövetség (a régi, az első) ilyen értelemben tehát elavult, mert többé bűnért való áldozatra 
nincs szükség! Ugyanakkor az ószövetségi áldozatokban (melyeket Izráelnek rendelt), Isten az 
eljövendő Messiásra (=Krisztus), Jézusra mutat, ez tehát örökérvényű. 

 

„Jézus Krisztust rendelte Isten engesztelő áldozatul az ő vére által azoknak, akik hisznek. 
Ebben mutatta meg igazságát… mert ő igaz, és igazzá teszi azt is, aki Jézusban hisz.” 

 

(Róm 3,25;26) 
 

Hajagos-Tóth Katalin  
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ANYAKÖNYVI HÍREK 
 

Keresztelések: „Bizony az ÚR ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom.” 
Varga Alíz, Budaházi Nara, Palicz Petra, Keczkó Emilia, Keczkó Levente, Kárpa Krisztina, 
Csomós Péter, Botos Izabella, Tóth Kristóf Ferenc, Hollai Balázs, Horváth-Hegyi Salomé, 
Dankó Lara, Bogár Lia, Csonka Mia Dorina, Gabulya Barbara, Jónás Luca, Drotácsik 
Bella, Vabják Teo, Szabó Attila, Szabó Szofi, Pristyák Zalán, Garaj Anna, Baraksó Alex, 
Zomborszki Mihály, Garai Lilien, Nagy Lara, Nyüsti Dóra, Dankó Zoé, Juhász Zalán, Kiss 
Gabriella, Veres Levente, Csonka Erik. 
Felnőtt keresztség és konfirmáció: Csonka Sándor 

 

Házasságkötések: „…Amit tehát az Isten egybekötött, ember el ne válassza.” 
Tomku Gergely és Magyar Zsófia, Gerardo D’Angeló és Kovács Adél Fruzsina, Erdős 
Lajos és Benyó Judit, Barzó Gergő és Molnár Éva, Bartha Dénes Attila és Zajácz Zsanett, 
Kozicsek Ferenc Krisztián és Pánczél Diána Ágnes, Radvánszki Tibor és Csernák Nóra, 
Hok János és Hok-Balogh Emese, Márton Barnabás és Juhász Hajnalka, Márkus Dávid 
és Kiss Franciska. 

 

Halálozások: „Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg…” 
Gutyán Jánosné Nagy Ilona (75), Gyureskó Istvánné Csernyik Erzsébet (100), Liskány 
András (80), Kusnyerik Mária (68), Markov Ferenc (59), Huczman Mihály (85), Szakos 
József (82), Bálint Zoltán (64), Ferencz Andrásné Jenei Zsuzsanna (85), Bartal Róbert 
(74), Pálfi Károlyné Török Irén (73), Mező Sándor (60), Bencsik Mihály (82). 

Összeállította: Horváth Csabáné 
 

Szeretettel felhívjuk a szülők, keresztszülők figyelmét, hogy elkezdődött a konfirmációi okta-
tás, melyre még lehet jelentkezni az alábbi alkalmak valamelyikén: 

Dr. Kovács László Attila: Széna téri kistemplom,   csütörtök 16:00 óra, 
Sztankó Gyöngyi:  Gyülekezeti ház (Luther tér 14.), péntek 14:00 óra, 
Horváth-Hegyi Áron:  Gyülekezeti ház (Luther tér 14.), péntek 14:30 óra, 
Zsarnai Krisztián:  Gyülekezeti ház (Luther tér 14.), péntek 15:00 óra. 
 

A III. körzetben az istentiszteleti rend az alábbiak szerint változott októbertől: hónap 1. és 3. 
vasárnapján Vargabokorban 15:00 órától; hónap 2. és 4. vasárnapján Érpatakon 15:00 órától 
tartunk istentiszteletet. 

 

Október havi előzetes 

❖ Október 25. és 29. között (hétfőtől péntekig) Reformációi igehirdetési sorozatot tartunk 
a gyülekezet lelkészeinek szolgálatával a nagytemplomban, minden este 18:00 órától. 
❖ Október 31-én 10:30 órai kezdettel a nagykállói református templomban úrvacsorás Re-

formáció ünnepi istentiszteletet tartunk a református testvérekkel közösen. 
❖ Október 31-én, vasárnap este Nyíregyházán 17:30-kor gyülekezünk a Kálvin téren a refor-

mátus templom előtt, ahonnan énekelve és fáklyákkal átvonulunk az evangélikus nagytemp-
lomba, ahol 18:00 órai kezdettel a református hittestvéreinkkel közös Reformáció-ünnepi is-
tentiszteleten veszünk részt. 

November havi előzetes 

❖ November 13-án, szombaton 10:00 órakor ünnepi istentisztelet keretében adunk hálát 
Istennek a Magyar Kormány által nyújtott támogatásból megszépült nagytemplomunkért. Igét 

 

 

 



16 Hírmondó 2021. október 
  

hirdet: dr. Fabiny Tamás püspök. Az ünnepi istentisztelet után 12:00 órakor szabadtéri fogadást 
tartunk a Túróczy Zoltán Evangélikus Iskola udvarán. 
❖ November 21-én, örök élet vasárnapján a 10:00 órakor kezdődő nagytemplomi istentisz-

teleten név szerint megemlékezünk az elmúlt egyházi esztendőben elhunyt testvéreinkről.  
❖ November 29. és december 3. között (hétfőtől péntekig) Ádventi igehirdetési sorozatot 

tartunk, minden nap 17:00 órától a nagytemplomban. 

December havi előzetes 

❖ December 12-én a rozsréti gyülekezeti házban 9:00 órától gyülekezeti napot tartunk Ád-
venti fények címmel a szeptember 19-i elmaradt program pótlásaként. 
❖ December 13. és 17. között (hétfőtől péntekig) 17:30-tól Ádventi esték sorozatot tartunk 

a rozsréti gyülekezeti házban intézményeink és lelkészeik szolgálatával. 
❖ December 18-án a mandabokori imaházban 16:00 órától Gyermekkarácsonyt tartunk. 
Meghirdetett programjaink az aktuális járványügyi helyzet függvényében változhatnak! 

 

Október 3-tól a nagytemplomi és mandabokori istentiszteleteket élőben nem közvetítjük, 
ezekről felvétel készül, amely aznap későbbi időpontban visszanézhető a YouTube csatornáin-
kon: a Nagytemplomi istentisztelet vasárnap 15:00 órától, a mandabokori pedig vasárnap 17:00 
órától tekinthető meg az adott gyülekezet YouTube csatornáján. 

 

Istentiszteleti és egyéb alkalmaink online 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). 

 

Októbertől jelenléti Gyermekfoglalkozást tartunk párhuzamosan a 10:00 órai nagytemplomi isten-
tisztelettel, a Gyülekezeti teremben, így az online gyerektanítás egyelőre szünetel. 

 

 

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. december 23. 
Lapzárta: 2021. december 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. 

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

