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A BIZALOM KÜLDÖTTEI 
 

A 2022. év igéje: „Jézus Krisztus mondja: Aki énhozzám jön, azt én nem küldöm el.” (Jn 6,36) 
Jézus szava nagyszerű bíztatás ebben az évben is. Annak ellenére, hogy sokan úgy érezték, a 
járvány idején magukra maradtak. Súlyos szenvedésüket tetézte az egyedüllét, a teljes elszige-
teltség, a szeretteik hiánya. Az év igéje határozottan meggyőz arról, hogy az Ő jelenléte mindig, 
minden körülmények között valóságos szeretetbuborék. 

Ezáltal megtapasztalhatjuk, hogy mindig – a betegágyban is – biztonságot, támaszt, védelmet 
nyújt számunkra. Nem tudhatjuk, hogy mit hoz ez az esztendő: de reménységünk, hogy vele 
még szorosabbá fűzhetjük hitbeli kapcsolatunkat. Jézus senkit nem utasít el, senkit nem vet ki. 
A hitünk, bizalmunk iránta a legsötétebb magányt is felülírja. Ő jelen van, velünk marad mindenkor. 

Mindennapjainkat ezer veszély fenyegeti, amíg végig járjuk a számunkra kijelölt utat. De Jézus 
folyamatosan és hűségesen őrködik fölöttünk, védelmező, békességet ajándékozó szeretete 
megkérdőjelezhetetlen. Megannyiszor tapasztaljuk környezetünk elutasító, csalódást okozó 
magatartását. A bizalmatlanság, a gyűlölködés, az ellenséges indulatok tombolása kortünet lett. 

MÉGIS, ha megtorpanna hitünk, ha kiszolgáltatottnak, megalázottnak éreznénk magunkat, ha 
nem találjuk a menekülési útvonalat elveszettnek vélt helyzetünkből, Jézusra mindig, mint meg-
mentőre számíthatunk. Életünk során születésünktől halálunkig sokan kísérnek minket, de csak 
hosszabb-rövidebb útszakaszon. De állandó jelenléttel csak Jézus lehet mindvégig az útitársunk! 

Legyen mindennapi célunk és tapasztalatunk, hogy a Jézusba vetett bizalom csodákra képesít 
bennünket. Kizárhatunk életünkből minden más akadályozó tényezőt, ami bizalmunkat kórosan 
fenyegeti. Krisztus ígérete számunkra különleges csodák területe. Bizalmába fogad, szeretetét 
ajándékozza nekünk. A feltétel nélküli, velünk maradó irgalmas jóságát állítsuk a középre! Oda, 
ahol kétségek, nyomorúság, céltalan vánszorgás, eredménytelenség, az ellenségeskedés sötét-
sége uralkodik. 

A krisztusi szeretet bizalmának hatékony küldötteiként, vele szövetségben győzzük meg a ke-
resőket, kételkedőket, visszaesőket. Vele újra és folyamatosan járhatóvá válik a tökéletes biza-
lom hídja: ember – ember és ember – Isten között. Hány ajtón zörgettünk már, ahol elutasítás-
ban volt részünk? Hány embert kerestünk meg azzal a reménységgel, hogy biztosan segíteni 
fog? Aztán mégis az elutasítás, csalódás iszonyú ürességébe süllyedtünk. 

Jézus az, aki a keresőt nem küldi el, aki erősíti a reményt és felkészít arra a szolgálatra, hogy 
mi magunk is a saját területünkön a bizalom küldöttei legyünk! 

Formáljon bennünket a személyválogatást nem ismerő Jézus ebben az évben is! Így ragyoghat 
fel Isten irgalmas szeretete, amelyet az ember iránt érez. Teljesítsük megbízatásunkat a bizalom 
küldötteiként Isten országának építésében töretlenül! 

Sztankó Gyöngyi lelkész  

 

Jézus Krisztus mondja: 
 

„Aki énhozzám jön, azt én nem küldöm el.”    (Jn 6,36) 
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SABBAT – ISTEN RITMUSÁBAN ÉLNI 
ALIANSZ IMANYOLCAD VOLT NYÍREGYHÁZÁN 2022. JANUÁR 2-9 KÖZÖTT 

 

Az újesztendő első hetében, idén is online került megtartásra városunkban esténként a pro-
testáns felekezetek közös imaalkalma, melynek főtémája: az Isten ritmusa szerinti élet volt. Mit 
jelent a Sabbat, a nyugalomnap a modern ember számára? Krónikánkban szinte csak címsza-
vakban, néhány kulcsmondat felidézésével foglaljuk össze a videós igehirdetésekben elhangzott 
léleképítő gondolatokat, mert a tudósítás végén található linkek által mindegyik elérhető, az 
országos részletes programmal együtt. – „Szenteld meg az ünnepnapot!” 

1. nap: A SABBAT ÉS AZ IDENTITÁS – Malik Péter Károly evangélikus lelkész 2Móz 6,6 alapján 
ezt kérdezte a nyírteleki gyülekezetben: ki vagyok én? Az Úr Jézushoz tartozhatom, az övé lehe-
tek! Az Istennel járhatok; önazonosságunkat ez határozza meg! Kérhetjük: tégy Uram, engem 
áldássá! 

2. nap: A SABBAT ÉS ISTEN GONDOSKODÁSA – Nagy József református lelkész 2Móz 20,8-11 
alapján az örökösföldi templomból szólt a nyugalom napjáról, s idézte a Himnusz kezdő sorát. A 
ritmus, a rendezettség nyugalmat teremt. A bűn a nagy ritmusrontás. Gondviselő Istenünk Fiát 
adta; benne helyreállt a menny ritmusa. 

3. nap: A SABBAT ÉS A PIHENÉS – Hajdúné Csernák Erzsébet metodista lelkész 1Móz 2,2-3a 
alapján gyülekezetéből hirdette az igét a hetedik nap megszenteléséről. Ennek célja; hogy az ő 
népe emlékezzen Isten nagy tetteire, őt dicsőítse! Ő élő Úr, rábízhatom az egész életemet, tölt-
sek vele minőségi időt! 

4. nap: A SABBAT ÉS AZ EGYÜTTÉRZÉS – Jónás Miklós a Magyarországi Evangéliumi Testvér-
közösség (MET) helyi lelkésze Mt 12,11-12 alapján az irgalmas samaritánus tettére is emlékez-
tetett és Jézus szavaira: Szabad jót tenni szombaton! A törvény nem ellenünk van, hanem éret-
tünk. Gondoljunk Isten irgalmára és legyünk együttérző gyermekei! 

5. nap: A SABBAT ÉS AZ EMLÉKEZÉS – Papp Dániel baptista lelkész 5Móz 5,12-15 alapján az 
imaházból hirdette s kérdezte: az Úr a te Istened!? Emlékezz Isten szabadítására! Ő erős várunk, 
nem fogy el irgalma népe iránt. Imádkozzunk azokért is, akik bárhol a világon a hitük miatt van-
nak börtönben! 

6. nap: A SABBAT ÉS AZ ÖRÖM – Kertészné Iványi Ágnes VISZ munkatárs Zsolt 73,28 alapján 
kérdezte az evangélikus gyülekezeti teremből: Öröm számunkra a Sabbat? Találkoztunk az öröm 
forrásával, Jézussal? Teljes öröm van nála. Pál üzeni: Örüljetek az Úrban mindenkor! Örök Sab-
batunkban vele el nem múló örömben lehet részünk. 

7. nap: A SABBAT ÉS A NAGYLELKŰSÉG – Horváth-Hegyi Áron evangélikus lelkész 3Móz 25,10 
alapján a felújított Nagytemplomból prédikált: Isten véd minket a kőbe vésett törvényével; a 7., 
a szombatév és az elengedés, a jubileum 50. éve is ezt szolgálja. Mi azért lehetünk nagylelkűek, 
mert Isten igéje erre indított minket; Jézus tanítványai szeretik egymást. 

8. nap: A SABBAT ÉS A REMÉNY – Dr. Gaál Sándor református esperes lelkész Zsid 4,9-12 
alapján az evangélikus Nagytemplomban, a nagyszámú protestáns gyülekezet személyes jelen-
létével tartott záró alkalmon szolgált igehirdetéssel. A nyugalom napja Isten speciális ajándéka 
számunkra; ő vár minket örök nyugalmába. A hét első napja; a vasárnap a keresztyének ünnep-
napja e földön 1700 éve; szent idő a gyülekezet közösségében, az Ige és a szentségek vételére. 
Imádkozzatok és buzgón kérjetek! – Liturgusként Zsarnai Krisztián evangélikus esperes lelkész 
szolgált az élő, esti Aliansz istentiszteleten. 

https://filadelfia.lutheran.hu/
https://refnyiregyhaza.hu/oldal/orokosfold
https://nyiregyhazimetodista.hu/
http://metkapolna.hu/
https://nyiregyhazibaptista.hu/
https://www.visz.org/
https://nyiregyhaza.lutheran.hu/
https://refnyiregyhaza.hu/
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Linkajánló: 
- Az Imahét részletes, országos programja letölthető innen is, a 18. oldaltól: 

garainyh.hu/cikk/mynews.inc.php?mnid=1119 (Aliansz Hírlevél) 
- A nyolc igehirdetés videó felvétele elérhető az Aliansz Nyíregyháza nevű YouTube csatornán. 
 

Összeállította: Garai András (garainyh.hu) 
 

ÉVKEZDŐ IGEHIRDETÉSI SOROZAT AZ ÚR JÉZUS FÖLDI ÉLETÉNEK ELSŐ HARMINC ÉVÉRŐL 
 

„Jézus pedig gyarapodott bölcsességben, testben, Isten és emberek előtt való kedvességben.” 
Egyházközségünkben több évtizedes gyakorlat szerint az új esztendőt Isten élő és ható, újjá-

teremtő igéjével kezdi a gyülekezet. 2022. január 10-14. között dr. Kovács László Attila igazgató 
lelkész hirdette az örömhírt az Úr Jézus gyermekkoráról, Lukács evangéliumának kezdő fejeze-
teiből vett alapigék alapján a Nagytemplomban. A videofelvételek elérhetőek a gyülekezet és a 
tudósító honlapjáról is. Néhány kulcsmondat felidézésével bátorítunk ezek (újra) megtekinté-
sére. A 2022. évi Útmutató vezérigéjében Jézus Krisztus ezt üzeni: „Aki énhozzám jön, azt én nem 
küldöm el.” (Jn 6,37) – Jézus Krisztus ÚR, Isten Fia Megváltó! 

Jézus első tanúi (Lk 2,15-20) – Egyedül Jézus Krisztusban lehet megismerni Isten igazi arcát, 
üdvözítő szeretetét, kegyelmét. Ő a mi jó pásztorunk. Dávid pásztorból lett Izráel királya. A bet-
lehemi pásztorok voltak Jézus megszületésének első földi tanúi. A mi küldetésünk is ez: tovább-
adni a felülről kapott evangéliumot, hogy minél többen forgassák a szívükben: üdvözítő szüle-
tett a Dávid városában! 

A betlehemi gyermek nevet kap (Lk 2,21) – A körülmetélés a választott nép életében Isten-
nek az emberrel kötött szövetsége; az Isten népéhez tartozás ismertető jele volt. Számunkra a 
keresztség jelenti a Krisztushoz tartozás tényét. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül! Jézus 
neve szabadítót, üdvözítőt jelent. Van-e Isten igéjének életünket alakító, befolyásoló hatása, 
ereje? Vagy Jézusban bízom, vagy nélküle mindent elveszítek! 

Jézus bemutatása a templomban (Lk 2,22-40) – A bűntelen Jézus azért jött, hogy Isten tör-
vényét maradéktalanul betöltse. Simeon várta a Messiás érkezését. Őt megismerni Isten kije-
lentett igéjéből lehet. Jézus mindenkit hív magához; még van lehetőségünk felismerni benne a 
világ üdvözítőjét! Simeon próféciája a golgotai keresztfán beteljesedett. S a Jézusról szóló öröm-
hír el kell, hogy jusson a föld végső határáig; egyedül benne van üdvösségünk, örök életünk! 

Jézus a templomba megy (Lk 2,41-52) – A szent család megtartotta a vallási szokásokat. Tir-
pák őseink még megszentelték az ünnepnapot. Mindenkinek arra van ideje, amit szíve szerint 
akar! Az első mondat, amit Jézustól hallhatunk az evangéliumokban, (válasz helyett) két kérdés: 
„Miért kerestetek engem? Nem tudtátok, hogy az én Atyám házában kell lennem?” (49. v. RÚF) 
A Jézust kereső ember fogadja hittel, forgassa és őrizze meg az ő szavait a szívében! 

Jézus megkeresztelkedik (Lk 3,21-22) – A keresztségben a mennyei Atya ajándékoz meg min-
ket kegyelmével. Jézussal kezdődik az új élet, az üdvösség! A Szentháromság mindhárom sze-
mélye jelen van Jézus megkeresztelkedésekor. Ő az egész emberiség Megváltója; senkit sem zár 
ki bűnbocsátó, üdvözítő szeretetéből, aki bűnbánattal és hittel keresi őt, annak benne örök élete 
van. – Az évkezdő igehirdetési sorozat a testté lett Ige által rendelt második szentség, az úrva-
csora vételével zárult. „Most bocsátod el, Uram, szolgádat beszéded szerint békességgel, mert 
meglátta szemem üdvösségedet, amelyet elkészítettél minden nép szeme láttára.” (Lk 2,29-31; 
RÚF, Simeon éneke) 

https://www.garainyh.hu/cikk/mynews.inc.php?mnid=1119
http://aliansz.hu/
https://www.youtube.com/channel/UCMPS_AVs5BQ1Ibm5NS-_Zjw/videos
https://www.garainyh.hu/
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Ajánlott linkek: 
Az alkalmak visszanézhetőek a „Nagytemplom Nyíregyháza” YouTube csatornán, 

- a nyiregyhaza.lutheran.hu/igehirdetesek-2022 és 
- a garainyh.hu/cikk/mynews.inc.php?mnid=1124 oldalakon. 

garainyh.hu/garainyh/cimlap/arany_ev.html (a HAL  <><  szimbólum jelentése) 
 

Összeállította: Garai András (garainyh.hu) 
 

„LÁTTUK AZ Ő CSILLAGÁT NAPKELETEN, ÉS ELJÖTTÜNK, HOGY IMÁDJUK ŐT.” (MT 2,2) 
 

A pandémia ebben az évben is beárnyékolta az ökumenikus imahétnek a több évtizedre visz-
szanyúló hagyományok szerinti megrendezését, de míg 2021-ben teljesen elmaradt, most ja-
nuár 16. és 18. között 3 alkalommal találkozhattak egymással Nyíregyháza belvárosában a kü-
lönböző felekezetekhez tartozó Krisztus-hívők. A keresztények egységéért felajánlott imahét té-
májául a közel-keleti testvéreink Máté evangéliumából a tudósítás címeként szereplő igesza-
kaszt választották. Az imaalkalmak 18.00 órakor kezdődtek a három helyszínen, a vírushelyzet 
miatt a megszokotthoz képest igen visszafogott személyes jelenléttel. Reménység szerint a tá-
volmaradók közül sokan éltek az élő közvetítéseknek, vagy az igehirdetések felvételének utóla-
gos megtekintésével is. 

A nyitó alkalomra vasárnap este az evangélikus Nagytemplomban került sor, az igehirdető 
Papp Dániel baptista lelkipásztor, a liturgus dr. Kruppa Tamás görögkatolikus parókus volt. Az 
igehirdető a szolgálatát Máté 2,1-2 versek alapján végezte, melyben a napkeleti bölcsektől elin-
dulva egészen napjainkig vezette végig, kik hogyan álltak a különleges égi jelenséghez: csak lát-
ták a feltűnését az égen, vagy el is jutottak a fény forrásához, Jézushoz magához, hogy imádják 
Őt? Hol jár ma az idő kereke? Ebben az utolsó időben, amit a próféták előre megjövendöltek, és 
az apostolok részletesen is leírtak számunkra, fontosnak tartjuk-e, hogy eljutottunk-e már Jé-
zushoz, hogy Ő van-e a mindennapjaink középpontjában? Fontos, hogy lássuk Őt magát, és hogy 
megláttassuk Őt másokkal is, Aki azért jött, hogy megváltson minket a sötétség hatalmából! Arra 
van szükségünk, hogy odaboruljunk Jézus Krisztus elé, az Ő tökéletes világosságába! Kell mene-
külés a csupán földi életből, a csak testi gyógyulásból az élő és örök Istenhez, amit közel-keleti 
testvéreink így fogalmaztak meg: „Kelts fel és vonj minket a Te tökéletes világosságodba!” 

Másnap este a római katolikus társszékesegyházban dr. Gaál Sándor református esperes ige-
hirdetését hallgathattuk meg, Hajdúné Csernák Erzsébet metodista lelkipásztor liturgusi szolgá-
latával. Esperes úr a Máté 2,1-7 igeversek felolvasása után a „Hol és mikor?” kérdését tette fel 
a Zsidók Királya világra jöttével kapcsolatosan, amit a messziről érkezett napkeleti bölcsek, He-
ródes, a zsidó nép akkori uralkodója, és azóta is nagyon sokan tudni akarnak, csak nem ugyan-
abból az indíttatásból. A bölcsek egészen a jövetelük céljáig, személyesen Jézus Krisztusig, a világ 
Megváltójáig akartak eljutni, és el is jutottak Hozzá, hogy imádhassák. Heródest csak a saját 
hatalmának fenntartása motiválta a „Hol és mikor” kérdésének kutatásában, pusztán informá-
ciót akart szerezni a születés helyéről és idejéről, hogy intézkedhessen a „Krisztus ügyben”: meg-
öletett minden két év alatti fiúgyermeket Betlehemben és környékén. 

Ám ez a kérdés azóta is a legfontosabb kérdés, felekezeti hovatartozástól függetlenül minden 
keresztény számára: ha a „Hol van a Krisztus” kérdésre nem tudjuk megmondani a választ, akkor 
még bűnbocsánatot nem nyert, gyenge keresztények vagyunk. Erre a kérdésre határozott vá-
laszt kell tudni adni, és mások számára is felmutatni Jézus Krisztus valóságát az életünkben: az 
Úr Jézus Krisztus, a világ Megváltója itt van, bennem van! Az örök élet kulcsa, a királyok Királya, 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLi56mdhkUQvxBtl4iAN_hWJCNh3ICZhAZ
https://nyiregyhaza.lutheran.hu/igehirdetesek-2022/
https://www.garainyh.hu/cikk/mynews.inc.php?mnid=1124
https://www.garainyh.hu/garainyh/cimlap/arany_ev.html
https://www.garainyh.hu/
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az uraknak Ura, akinek nevére minden térd meg fog hajolni, feleld: itt van a szívemben, az éle-
tem középpontjában! 

Kedden este, a záró alkalmon a Kálvin-téri református templomban Csordás Gábor római ka-
tolikus plébános volt az igehirdető, liturgusként pedig dr. Kovács László Attila evangélikus igaz-
gató lelkész szolgált. Az igehirdetés alapigéje Máté 2,8-12 szakasza volt. A napkeleti bölcsek más 
úton tértek vissza hazájukba, így zárul az ő történetük. Kijelentést kaptak álomban, hogy ne 
menjenek vissza Heródeshez, így nem osztották meg az örömhírt, elmaradt a „happy-end”; sőt 
tudjuk, hogy látogatásukat mészárlás követte. A mai ember nehezen kell útra, az útra kelés sok 
kényelmetlenséggel is jár, inkább szeret leülni, megpihenni. Sokan mondják, hogy beülnek a 
templomba és ott nyugalmat találnak. Zakatoló világunkban jó a csend, a megnyugvás. 

Az Isten, amikor komolyan megszólítja az embert, akkor fel akarja állítani. Azt mondja: gyere, 
indulj el, majd én vezetlek. Sokszor azonban nehéz elindulni a kudarcok miatt. Nekünk, keresz-
tény felekezeteknek könnyebb szót érteni egymással, amióta látjuk a világban a gondokat, a 
nehézségeket, kríziseket, sikertelenségeket, látjuk milyen nehéz ebben a világban tanúságot 
tenni. Ez a helyzet összehoz bennünket, hogy osszuk meg a tapasztalatainkat, gondjainkat. A 
Szentlélek tesz képessé bennünket, hogy „feltaláljuk magunkat” a világban. Hiszen nekünk kell 
útmutatóknak lennünk. Mit vár tőlünk jelen pillanatban az Úr? Először is nyitott szívet, látó sze-
met, és a kudarcokból való tanulás képességét. 

Nagyon szép, ahogy a napkeleti bölcsek leborulnak a kisded és szülei előtt. Leborulnak, mert 
bennük van az alázat. Van-e bennünk alázat letenni a saját vágyainkat, elgondolásunkat? A meg-
újuláshoz elengedhetetlen, hogy ami nekem fontos volt, odategyem az Úr elé. A bölcsek viszik 
az ajándékaikat, én viszem az Úrhoz az én dolgaimat. Meg kell újulnunk egyéni szinten is, és 
közösségi szinten is, de igazán csak a Szentlélek képes minket megújítani! Rajtunk múlik, hogy 
engedjük-e? 

Márk Borbála 
 

MEGTÉRÉSEM TÖRTÉNETE 

 

10 éve vagyok a Túróczy Zoltán Evangélikus Általános Is-
kola tanítója, a gyerekek Emese néninek szólítanak. Abban a 
megtiszteltetésben részesültem, hogy leírhatom, hogyan vál-
toztatta meg életemet az ÚR Jézus. Gyermekkoromban szü-
leimtől nem láttam példát arra, hogy az életünkben milyen 
fontos szerepe van a Teremtő Istennek. A két nagymamám 
igyekezett erről gondoskodni, általuk jutottam Gyermekbibli-
ához. Amikor már tudtam olvasni, álmélkodással fedeztem fel 
a csodás történeteket, ám ekkor még nem kerültem élő kap-
csolatba Istennel. Keresztanyám egy éves koromban elvitt a 
templomba megkeresztelni, míg szüleim a földeken dolgoz-
tak. Édesanyám korai halála után – 14 éves voltam ekkor –, 
minden este megnyugvással töltött el, hogy elalvás előtt el-

mondtam a nagymamáimtól megtanult Miatyánkot. 
Középiskolai és tanárképzős éveim alatt kollégiumban laktam, mindig sokan voltak körülöt-

tem, a barátaim között jól éreztem magam, nem hiányoltam Isten közelgését. A főiskola befe-
jezése után hamarosan férjhez mentem, házasságkötésünk része volt az egyházi esküvő, melyet 
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megelőzött a jegyesoktatás. Ekkor még férjemmel együtt én is a római katolikus felekezethez 
tartoztam. Két gyermekünk született, akik részesültek a keresztség szentségében, mégsem vol-
tunk templomba járó emberek. 

Amikor iskolába készült a lányunk, a választás az Evangélikus Általános Iskolára esett. Az in-
tézmény keresztény értékei gyermekeink itthoni életén is megmutatkoztak, étkezés előtt és es-
ténként együtt imádkoztam velük. Gyermekeim alsós tanító nénijének hívogatására elkísértem 
őket az evangélikus egyházközség gyermekmunkásai által szervezett karácsonyi készülődésre, 
majd később csendes napra is. Az akkori évek igen sok nehézséggel, fájdalommal teltek, ame-
lyek özvegy, beteg édesapám miatt nyomasztottak. Miután eltemettem édesapámat, egy újabb 
családi csendes napon szólított meg igéjén keresztül Isten: „Nem csak kenyérrel él az ember, 
hanem minden igével, amely az Isten szájából származik.” (Mt 4,4) 

Több alkalomra is ellátogattam lányunkkal, aki elsőáldozásra készült, így vasárnaponként el-
mentem vele a gyerekmisére, utána pedig szívesen vett részt az evangélikus gyerekórákon. Ele-
inte még ott hallgattam a gyereknyelven elmondott bibliai történeteket, később már a Nagy-
templomban az igehirdetéseket. Megértettem Isten igéin keresztül, hogy van élő, hatalmas 
Gondviselőm, akihez tartozhatom. Szívesen látogattam a gyerekórás vezető, Hajagos-Tóth Ka-
talin bibliaóráit és egyéb egyházi alkalmakat, mint a böjti és az adventi sorozatokat, ahol meg-
erősítést kaptam abban, hogy a Békesség Ura engem is gyermekévé fogad, ha elfogadom Jézus 
Krisztus megváltó művét. 

Megfogalmazódott bennem, hogy hiszem: Krisztus értem is meghalt. Felkerestem Labossa 
Pétert, aki felkészített a konfirmációra és egy augusztusi délután, családi hangulatú istentiszte-
leten a gyülekezeti teremben vallást tettem hitemről Isten színe és a jelenlévők előtt. Azóta már 
én is a gyerekórás közösség tagja vagyok. Fontosnak tartom, hogy tovább adjam mindazt, amit 
megismerek, megtapasztalok Istentől, Istenről. 

Urbán Miklósné tanítónő 
 

TÚRMEZEI ERZSÉBET 110 ÉVE SZÜLETETT 

 

Erzsébet testvér – hiszen sokan csak így emlegettük őt, a diakonissza költőnőt – 1912. február 
14-én született Tamásiban. Eredeti családi nevük Belák volt. Két bátyja – Túrmezei János és Sán-
dor – evangélikus lelkész lett. Erzsébet testvér is fiatalon élő hitre jutott Jézus Krisztusban, így 
lett később evangélikus diakonissza, a Fébé Evangélikus Diakonissza Egyesület tagja. Nyíregyhá-
zán, az Élim Evangélikus Szeretetotthon régi emlékkönyvében van egy fiatalkori bejegyzése is 
1932-ből, még Belák Erzsébet néven. Alább ezt közöljük, egy ma is aktuális versével együtt.  
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Kegyelem éve 
 

Új év — új titok. 
Mit hoz? Mi vár ránk: 
gyengék, szegények, 
kicsinyek, árvák?! 
S kórházból írta 
valaki nekem: 
„Így kezdődött új 
évem betegen, 
és mégis hittel 
hirdetem, hogy ez 
az Úrnak kedves 
esztendeje lesz! 
Bízó örömmel 
megyek elébe! 
Kedves esztendő! 
Kegyelem éve!“ 
 
Azóta telnek 
napok és hetek, 
de akárhányszor 
ezzel ébredek, 
s indulok bízva 
új nap elébe: 
Kedves esztendő! 
Kegyelem éve! 
 
Hiszed-e velem, 
vallod-e velem, 
ha mást mutat is 
sírva járt jelen? 
Ne csüggedj mégse! 
Ne lankadj mégse! 
Gyümölcsöt érlel 
könnyek vetése. 

Atyai háznak, 
dombos kenyérnek 
nagy bőségére 
boldogan térnek 
tékozló fiak, 
feledve vályút... 
s újra cserélik 
rongyos ruhájuk. 
 
Hogy megöleljen, 
áldjon, segítsen, 
tárt kapujában 
vár ránk az Isten. 
Tárva a kapu! 
Vár a kegyelem! 
Hiszed-e velem? 
Vallod-e velem? 
 
Akkor hallják meg 
minden szegények! 
Hirdessük ezt a 
kegyelmi évet! 
Hirdessük gondot 
bút félretéve: 
Kedves esztendő! 
Kegyelem éve! 
 

                  Túrmezei Erzsébet 
 

Megjelent:  
Evangélikus Élet XXII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM. 
1957. március 24., 3. oldal 

-------------------------------------------------------- 
Hadd álljon itt – 1962-ből – egy másik élimi 
bejegyzése, mely maga is egy rövid vers (a 
szerk.): 
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HÁROM 2021. DECEMBERI HÍR A III. KÖRZETBŐL 

 

Alig kezdődött meg a 
téli szünet, a kisiskolások 
újra együtt lehettek Bor-
bányán: persze nem is-
kolában, hanem művelő-
dési házban (annak is a 
könyvtárszobájában), 
nem tanórákra, de tanu-
lásra. Advent vége felé 
járva mi más, mint kará-
csony üzenete került a 
középpontba. Adámi 
Márti és Hódi Eszter hitoktatók Jézus megszületésének első szemtanúi, a pásztorok történetét 
idézték fel, és arra hívták fel a résztvevő 20 gyermek (és pár anyuka) figyelmét, hogy Isten a 
legkeményebb szívű és életű embert is meg tudja szólítani. Reménység szerint a közösen meg-
tanult aranymondás is erre fogja egy életen át emlékeztetni a gyermekeket: „Eltávolítom teste-
tekből a kőszívet, és hússzívet adok nektek.” (Ez 36,26b.) Csakúgy, mint a kézműveskedésen ké-
szített alkotás: egy kőre erősített (gyöngy)szív. 

Pár nappal ké-
sőbb, karácsony 
másodnapján, a hó-
nap utolsó vasár-
napja lévén családi 
istentiszteleten le-
hetett együtt a bor-
bányai gyülekezet: 
mintegy félszázan. A 
jelenlévő huszonegy 
gyermek ismét a 
pásztorokról hallha-
tott, ismét Adámi 
Márti tolmácsolásá-
ban. Az igehirdetés 

a 2. Zsoltár alapján Jézus messiás- és királyvoltára világított rá, mintegy „háttérbe szorítva” a 
jászolban fekvő „Kisjézust”. Aki megragad a karácsonyi történet idilljénél, és nem számol nagy-
péntek és húsvét erejével, az úgy jár, mint a zsoltárbeli lázadók: Isten ítélete alatt rekednek. Az 
alkalom végén – a már megszokott rend szerint – a hónap születésnaposai kaptak igei és ének-
ben felhangzó köszöntést. 

Novemberben évek óta várt pillanat jött el, amikoris a vargabokori imaház termét újra hasz-
nálatba vehette a gyülekezet. Az évekig tartó felújítások átmenetileg egy irodahelyiségbe szorí-
tották a vasárnapi istentiszteleteket. A nagy múltú pünkösdhétfői csendesnap pedig szünetelni 
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kényszerült. Az idei évben ez 
a szép tradíció is újra elevene-
dik, így reménységgel készül a 
közösség a június 6-i egészna-
pos alkalomra. Tervek szerint 
addigra a belső felújítás is tel-
jesen befejeződhet (festés, 
villanyszerelési munkák). És 
mindeközben új szolgáló ke-
rült bele a borbányai és var-
gabokori gyülekezetek vérke-
ringésébe: Jávori Teofil, mint 
kántor. Legyen áldás e kicsiny 
közösségek útján és megerő-
södésén. 

Horváth-Hegyi Áron lelkész 
 

INTÉZMÉNYI HÍREK 
 

Időutazás 
 

Egy kis időutazásra hívom most a kedves olvasókat. Emlékezzünk vissza a gyerekkorunkra, 
szüleinkre, nagyszüleinkre, családunkra és azokra a történetekre, amiket megosztottak velünk. 
Mennyi örömteli eseményt éltek meg, és mennyi nehézségen, betegségen, háborúkon és járvá-
nyokon mentek keresztül. Számomra fontos, hogy mindezek a családi történetek ne menjenek 
veszendőbe. Néhány éve kaptam egy Családom naplója című, fejezetekre osztott üres könyvet, 
melyet mi magunk írhatunk és tölthetünk ki. Valódi kutatómunka és persze idő kell ahhoz, hogy 
minden fejezetét kitöltsem, remélem sikerül majd egyszer. 

A történelmi kronológia számtalan adatot, eseményt, tényt és végkifejletet tár elénk. Ok és 
okozat, jó és rossz döntések sorozata befolyásolták családok, országok, hatalmak életét. Mi lett 
volna, ha nem gyilkolják meg Szarajevóban a trónörököst, mi lett volna, ha egyben maradt volna 
Magyarország, mi lett volna, ha nem védjük hősiesen a hazánkat 1400-1699-ig, és a török biro-
dalom elfoglalta volna egész Európát? Mi lett volna, ha Káin nem gyilkolja meg Ábelt, Ádám és 
Éva hűséges marad az ÚRhoz? Akkor bizony más történelmet írnánk, és ebben a történelemben 
nem lettek volna háborúk, éhínség és járvány, és Krisztust sem feszítettük volna keresztre. 
Mindazok, akik manapság azt kérdezik, hogy miért engedi meg Isten ezt a sok bajt, járványt és 
háborút, azoknak érdemes elgondolkodniuk a bűnbeesettségünkön, a következményeken és 
azon a lehetséges úton, ami segít kilábalni mindebből. 

Megszámolta-e már valaki, hogy hány felmenője van 500 évre visszamenőleg? Nekem is két 
szülő, négy nagyszülő, 8 dédszülő, 16 ükszülő, 32 szépszülő felmenőm van, így 1440-ig 2.045.072 
ősöm volt. Tovább gondolva: felmenőim testvérei és rokonságuk által semmi kétségem nem 
lehet afelől, hogy – kedves olvasó – mi rokonok vagyunk. Mindezt a genetika és az antropológia 
tudomány is alátámasztja. 

Milyen csodálatos hogy mi általunk is beteljesedhet Isten akarata, miszerint: ,,Szaporodjatok 
és sokasodjatok és töltsétek be a Földet.” (1Móz 9,1) A gyermekáldás, a gyermeknevelés egy 
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csodálatos lehetőség, hogy továbbadjuk a következő generációnak a tudást, tapasztalatot, tá-
mogassuk a tehetségeket, és segítsünk nehézségek esetén. Csodálatos, ha szülők és pedagógu-
sok egy csapatként elősegítik a gyermekek fejlődését. Az is csodálatos, hogy – ha az Úr akarja – 
500 év múlva 2 millió utódunk lehetne. Vegyük észre, hogy Isten nap, mint nap áldással halmoz 
el minket, támogat és utat mutat a Biblia és a teremtett világ megfigyelése által is! Vegyük észre, 
hogy csak szeretettel, hittel érdemes eredményeket, értékeket létrehozni, alkotni, fejlődni és a 
mi érdekünk az, hogy az Urat megtaláljuk és Ő szolgálatába hívjon! Az egyéni érdekeink ezáltal 
beleilleszkednek a közösség érdekeibe, hiszen cseppekből áll a tenger is. 

Hatással vagyunk egymásra, és éppen ezért nem mindegy, hogyan viszonyulunk egymáshoz, 
közösségünkhöz, hazánkhoz. Sajnos, az ember tragédiája az, hogy újra és újra minden színen 
vakmerően próbálkozik és elbukik a történelem színpadán, sokszor másra hallgat és nem a Te-
remtőre, de az ÚR szava mindig vezet: ,,Mondottam, ember: küzdj és bízva bízzál!” (Madách I.) 

 

Kovácsné Mráz Ágnes óvodai intézményegység vezető 
 

Az általános iskola hírei 
 

Az idei tanévben december 11-én szombat délelőtt tartottuk pedagógus csendesnapunkat 
online térben, a fokozódó járványügyi helyzetre való tekintettel. Dr. Fabiny Tamás püspök úr 
köszöntő szavai és reggeli áhítata nyitotta meg alkalmunkat. Az igei szolgálat alapigéje az Útmu-
tatóból 1Kor 1,20 volt: „Hol a bölcs? Hol az írástudó? Hol e világ vitázója? Nem tette-e bolond-
sággá Isten a világ bölcsességét?” Igei szolgálatában elhangzott, hogy a zsidók jelt kívánnak, a 
görögök bölcsességet keresnek, de a kereszt, amit mi hirdetünk a szégyen fája. A világ bölcses-
sége szerint ez bolondság, aki követi ezt, az is bolond. A bolondságot is kell, hogy vállaljuk Krisz-
tusért; Luther is azt mondja magáról, hogy ő Isten udvari bolondja. A világ szerinti bölcsesség és 
a Krisztus szerinti bölcsesség között kell döntenünk. Ezt követően együttlétünk alkalmával meg-
tekintettük a dr. Pécsi Rita neveléskutató és Uzsaly Zoltán házaspárral készített interjút, mely-
ben sok hasznos gondolatot hallhattunk a nevelésre vonatkozóan. Az ott elhangzottak adták az 
ezt követő csoportos beszélgetés alapját. Iskolánk pedagógusi köréből ez alkalommal Urbán 
Miklósné tett tanúbizonyságot hitéről, és arról, hogyan ismerte meg Jézus Krisztust, mint meg-

váltóját. A záró igei alkal-
mat gyülekezetünk igaz-
gató lelkésze dr. Kovács 
László Attila tartotta. 

Iskolánkban december 
17-én, a téli szünet előtti 
utolsó tanítási napon tar-
tottuk ünnepi együttlétün-
ket 10.00 órai kezdettel a 
Nagytemplomban. Az ün-
nepi istentisztelet igehirde-
tési alapigéje Ézs 9,1-5: „A 
nép, amely sötétségben jár, 
nagy világosságot lát, a ha-
lál árnyékának földjén la-
kókra világosság ragyog. 
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Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják 
nevezni: Csodálatos Tanácsos, Erős Isten, Örökkévaló Atya, Békesség Fejedelme!” alapján hir-
dette az intézmény lelkésze Isten igéjét. A karácsonyi műsor elkészítését Fosztó Tímea hitoktató 
vállalta magára. A 4/a. és 4/b. osztályos gyermekek versekkel, énekekkel és citerával szolgáltak. 
A felkészítésben és előkészületekben segítségére volt Kolosné Csesznák Orsolya osztályfőnök, 
Urbán Miklósné énekkar vezető és az intézmény lelkésze. Örömünk volt, hogy idén először 
szenteste a Nagytemplomban is szolgáltak a gyermekek. A családtagok közül is sokan eljöttek 
és együtt ünnepelhettük a gyülekezet közösségében Urunk születését. 

Januártól áttértünk a lelki alkalmak online közvetítésére, a Nagytemplomban beállt hideg mi-
att. A vízkereszti alkalmat a gyülekezettel közösen tartottuk január 6-án, a gyülekezet imater-
mében. Élőben közvetítettük az iskolába az istentiszteletet, melyen az énekkar is szolgált Urbán 
Miklósné tanárnő vezetésével. Az igehirdetés alapigéje, 1Kir 10,1-9 alapján hirdette az igét az 
intézmény lelkésze. Istené legyen a dicsőség minden alkalomért, melyen hirdettetik igéje, mely 
formálja szívünket. 

Zsarnainé Urbán Nóra iskolalelkész 
 

Központi írásbeli felvételi a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnáziumban 
 

Országszerte január 22-én szervezték meg az idei központi írásbeli felvételit. Gimnáziumunk-
ban 174 nyolcadikos diák írta meg belépőjét a középiskolai intézményekbe. 

A járványügyi helyzetnek megfelelően – akárcsak tavaly – ebben az évben is tíz diákot helyez-
tünk el egy tanteremben. Az iskolába testhőmérséklet mérés és kézfertőtlenítő használata után 
léphettek be a diákok. A maszk használata mindenki számára kötelező volt. A tanulási nehezí-
tettséggel küzdő tanulók számára külön épületrészben nyugodt körülményeket biztosítottunk: 
többletidőt és egyes esetekben az engedélyezett segédeszköz használatát. 

A felvételi dolgozatokat iskolánk magyar- és matematikatanárai napokon belül kijavították, 
melyeket január 28-án, pénteken tekinthettek meg a felvételizők, illetve szüleik. 

A középiskolai jelentkezéseket február 15-ig vártuk gimnáziumunkba. Azok a tanulók, akik 
nálunk szeretnék folytatni tanulmányaikat, szóbeli felvételin vesznek részt, melynek keretében 
általános, kötetlen beszélgetés során ismerjük meg a nyolcadikosokat. Az angol és német tago-
zatra jelentkezőket idegen nyelvből is meghallgatjuk. 

A felvételivel kapcsolatos részletek megtalálhatóak honlapunkon: eklg.hu 
Minden nyolcadikos diáknak sok sikert kívánunk! 
 

Homoródi Antalné Török Marianna igazgatóhelyettes 
 

Kossuthos levelezős verseny 
 

A Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium a 2021/2022-es tanévben is megszer-
vezte a „Kossuthos levelezős versenyt”, amely 2022. január 25-én zárult a döntővel. A 24. alka-
lommal megrendezett verseny célja, hogy lehetőséget biztosítson a város és a megye tehetsé-
ges tanulói számára a fejlődésre és a megmérettetésre. 

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

http://www.eklg.hu/
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Az első fordulóban a diákok több hétig dolgozhatnak a feladatlapokon, bármilyen segítséget 
felhasználhatnak, akár az interneten is kutathatnak. A második fordulóban valamennyi ver-
senyző egy adott időpontban oldja meg a feladatokat, tanári felügyelettel, segítség nélkül. A 
harmadik forduló, a döntő a korábbi években hagyományosan iskolánkban zajlott, ahova már 
csak a legjobb eredményt elérők jutottak be. 

Ebben az évben – a tavalyi évhez hasonlóan – az egészségügyi helyzetre való tekintettel, saj-
nos nem volt alkalmunk személyesen találkozni a döntőben a legeredményesebb diákokkal. 
Mindannyian saját iskolájukban töltötték ki a feladatlapokat, ezért köszönettel tartozunk a 
résztvevő iskoláknak a verseny lebonyolításában vállalt munkájukért. 

Az idei tanévben a 7-8. évfolyamos diákokat megszólító versenyre 49 iskola 1286 tanulója 
nevezett be, a döntő feladatlapjait már csak a legjobbak, 304 tanuló írta meg. 

Az idén a korábbi évektől eltérően nem 1-10. helyezésekkel rangsoroljuk a versenyzőket, ha-
nem arany, ezüst vagy bronz minősítésben részesülnek. Arany minősítést kaphat néhány részt-
vevő az iskolája legeredményesebb versenyzőjeként is. 

Február 4-től a gimnázium honlapján (eklg.hu) megtalálhatóak az eredmények, a döntő fel-
adatlapjai és a megoldókulcsok. 

Gratulálunk a versenyző diákok teljesítményéhez és a felkészítő tanárok munkájához! 
 

Homoródi Antalné Török Marianna igazgatóhelyettes 
 

A Luther Márton Evangélikus Kollégium decemberi–januári hírei 
 

December 13-
án este részt vet-
tünk a Nyíregy-
háza-Kertvárosi 
Ágostai Hitval-
lású Evangélikus 
Egyház adventi 
sorozatán. Dec-
ember 15-én a 
kollégium udva-
rán rendhagyó, 
meghitt karácso-
nyi áhítatot tar-
tott Laborczi Géza lelkész. Az ünnep zárásaként az ínycsiklandó vacsora után elfogyasztottuk az 
általunk készített mézeskalácsokat. Január 17–18-án online – az eseményeket a gyülekezeti te-
remben található kivetítő segítségével követve – vettünk részt az ökumenikus imahéten. 

Egyik végzős diákunk, Papp Lajos Károly az Implom József Középiskolai Helyesírási Verseny 
megyei fordulóján, a gimnáziumi kategóriában 2. helyezést ért el, így bejutott a 2022. február-
jában megrendezendő Kárpát-medencei döntőbe. Néptánccsoportunk ismét készül a MEGiNT-
re (a Magyarországi Evangélikus Gimnáziumok Népművészeti Találkozójára), amely várhatóan 
április 8–9-én lesz Budapesten. 

A hideg ellenére a rendszeres testedzés sem marad ki a programjaink közül: szerdánként a 
Városi Jégpályára járunk korcsolyázni. 

Borza Tünde nevelőtanár  

http://www.eklg.hu/
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GYERMEKOLDAL 
 

Olvasd, hidd, éld V. – Hol „lakik” az IGE? 
 

Most nem a nyelvtanban jól ismert szófajra gondolok! Amikor ugyanis a gyermekórán az igé-
ről beszélünk, akkor Isten szavát értjük alatta, melyet aranymondásnak is nevezünk. 

Hol „lakik” az ige? Isten igéjét a Bibliában találod meg. A Biblia szó a görög βιβλίον (ejtsd: 
biblion), azaz tekercs szóból származik, annak 
többes száma. Jelentése: könyvek. Ezek a köny-
vek azoknak az írásoknak a gyűjteménye, me-
lyeket Isten adott nekünk. Kb. 40 szerző nagy-
jából 1500 év leforgása alatt jegyezte le. A Bib-
lia 2 részből áll: Ó-, és Újszövetségből. Az Ószö-
vetség 39 könyvet, az Újszövetség pedig 27 
könyvet foglal magában, így a teljes Biblia 66 
könyvből áll. Azt is pontosan meg tudjuk mon-
dani, hogy Isten egy igéje hol található a Biblián 
belül. Hasonló módon, mint ahogyan egy leve-
let címezünk: Város, utca, házszám. Csak itt 
①könyv, ②fejezet, ③versnek nevezzük az 
ige „lakcímét”. 

A Biblia könyveit az első nyomtatott bibliakiadások idején számozott fejezetekre és úgyneve-
zett versekre osztották, amelyeket szintén számok jelölnek. A fejezetek általában a bibliai köny-
vek tartalmilag elkülönülő nagyobb egységeit választják szét, s a szövegtől nagyobb számmal 
jelölik. Míg a versek egy vagy néhány mondatos szakaszok, ezeket a szövegnél kisebb számmal 
találod meg. Ezek a fejezet és vers számozások az ige könnyebb visszakereshetőségét szolgálják. 
A Biblia egyes könyveit mindig rövidítve írjuk. A bibliai könyvek rövidítéseit rendszerint a Biblia 
elején találod! „Jn 1,1”-et úgy olvassuk: János evangéliuma első fejezet első verse, vagy röviden: 
János egy egy, mely így szól: „Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt.” 

Ebben a mondatban található még egy „Ige”. De itt nagybetűvel van írva! Mert itt a Szentírás 
egy személyre utal, Jézus Krisztusra! Ha figyelmesen olvastad, akkor azt is megtudhattad ebből 
az igéből, hogy hol van az Ige lakhelye! Istennél, vagyis a mennyben. Erre a lakcímre azonban 
ember nem kopogtathat be. Van ugyanis egy probléma: te és én, sőt minden ember bűnös. Isten 
azonban gyűlöli a bűnt, így nem mehetünk be a mennybe. Ezért az Úr Jézus (az Ige) megváltoz-
tatta a lakóhelyét egy időre. Ugyancsak János evangéliumából tudjuk meg, hogy az Ige testté 
lett, és közöttünk lakott. (Jn 1,14) Azaz az Úr Jézus a történelem egy időpontjában elhagyta a 
mennyet és az emberek közé jött. Jézus nagyon szeret téged, veled szeretne lenni örökre a 
mennyben. Azért jött, hogy odaadja az életét fizetségként a bűneidért! Meghalt érted a Golgo-
tán és eltemették. De harmadnapra feltámadt, és felment a mennybe. Hol van az Ige lakhelye? 
Ismét a mennyben, és még egy helyen lehet… Hit által, Isten Szentlelkének erejéből: BENNED! 

„Akik pedig befogadták, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek; 
mindazoknak, akik hisznek az ő nevében…” (Jn 1,12) 

Ha Jézus benned lakozást vehet Szentlelke által, akkor te is vele lakhatsz örökké a mennyben! 
 

Hajagos-Tóth Katalin  
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A hűségről… 
 

Nem, nem imádom a kutyámat, és nem hiszem, hogy bárki 
helyét betölthetné a szívemben. Azt azonban megtapasztal-
tam, hogy ragaszkodása, hűsége, feltétel nélküli szeretete Is-
ten örök szeretetére – Krisztus szerelmére – vonta a figyel-
memet, s így lett Isten áldott eszköze az életemben. A sétál-
tatások alkalmával sokszor megéltem, hogy amikor a pórázról 
lekapcsolva a kutyám össze-vissza szaladgált, folyamatosan 
figyelt a vezényszavamra: „Erre!” Belegondoltam, hányszor 
szaladgálok én magam is össze-vissza a hétköznapok felada-
tai között, s vajon én meghallom-e örök Gazdám szavait: „Ide, 
Hozzám!”? A kutyám hűsége a köszönetében is példamutató: 
minden gondoskodásomért hálából megnyalja a kezemet. El-
tűnődtem, hogy az én hálám is ilyen őszinte és folyamatos-e 
az én Gazdám felé, vagy amolyan rutinszerű köszönetnyilvá-
nítás csupán. A kutyám hűsége sokszor csak a csendes jelen-

létben nyilvánul meg. A hűség: jelenlét, azaz jelen lenni a másik életében. Néha csak ott ülni 
mellette és semmit sem szólni, máskor cselekedni és hangosan jelezni: baj közeledik! A hűség 
az a ragaszkodás, ami akkor is fennmarad, ha semmit sem kapok a másiktól, vagyis sokkal több, 
mint az ajándékok miatt érzett hála. A hűség sokszor nem látványos, de állandó készenlét a 
másik fél számára. Bár egy állat vagy egy ember hűsége törékeny, az Isten hűsége örök és meg-
ingathatatlan. „Mert a hegyek megszűnhetnek, és a halmok meginoghatnak, de hozzád való hű-
ségem nem szűnik meg…” (Ézs 54,10) 

Isten hűsége azonban már a nevében is fellelhető. A Jahve név jelentése: „Vagyok”, ami az Ő 
öröklétét jelenti. Az Isten neve tehát magában rejti az örök hűséget, ami így is kifejezhető: „Szá-
modra mindig elérhető vagyok!” Azt hiszem, az Ő elkötelezettsége az emberiség felé ott lett 
nyilvánvalóvá a keresztfán, amikor érdemtelenül kaptuk meg Isten hűségének legnagyobb bizo-
nyítékát: a Fiát. Hűsége azonban nem az emberek viszonzására épült, még csak nem is a Benne 
való hitre, hanem Önmagára. „Ha hűtlenek vagyunk, ő hű marad, mert önmagát meg nem ta-
gadhatja.” (2Tim 2,13) Hűségesnek lenni fárasztó és egyben fájdalmas vállalkozás. Ragaszkodni 
valakihez akkor a legfájdalmasabb, ha nem viszonozza, sőt elveti azt. Krisztus vajon hányszor 
élhette meg, hogy akiket megszólított, azok rövid vagy rövidebb idő után elhagyták, elfelejtették 
Őt? Milyen erős fájdalmat élhetett meg Jézus, akit végül maga az Atya is egy rövid időre elha-
gyott ott a kereszten! S milyen erős ragaszkodás nyilvánult meg Krisztusban, aki az Atyja felé 
érzett hűségét a kereszt vállalásában tökéletesen megmutatta! S végül milyen szavahihetőség-
ről tanúskodik mindaz, amit megírtak a próféták, s ami beteljesedett Krisztusban, értünk!  

Az Ő hűsége azonban ma is jelen van! Az utóbbi évek karanténidőszakai során sokan éltünk 
meg egyedüllétet, magányt; napokat, amelyek végtelen hosszúnak tűntek. Mennyi emberrel ta-
lálkozom, akik ugyancsak egyedül vannak: gyerekek, akik egyedül tanulnak otthon; felnőttek, 
akiket elzár a karantén; nagyszülők, akik egyedül néznek szembe ezzel az időszakkal. Minden 
elhagyatottság, minden fájdalom azért engedtetik meg, hogy Krisztus szeretete betöltse a hiá-
nyokat, meggyógyítsa a sebeket, hogy valami földön túli örök örömben részesítse azokat, akik 
áhítják Őt. Az Úr kezében a hiány lehetőség arra, hogy Önmagát adhassa az embernek. 
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Üzenem mindazoknak, akik elhagyatottak, elfeledettek, magányosak és egyedül érzik magu-
kat: Isten hűséges! Krisztus értetek is emberré lett, hogy társatokká legyen, hogy szeretete 
gyógyulást, enyhülést hozzon sebeitekre! Krisztusban velünk az Isten! „Örök szeretettel szeret-
telek, azért vontalak magamhoz hűségesen.” (Jer 31,3) 

Fosztó Tímea hittanár 
 

ANYAKÖNYVI HÍREK 
 

Keresztelések: „Bizony az ÚR ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom.” 
„Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy!” 

Horváthné Drotárcsik Gyöngyi, Csernyik Medox, Uematsu Yuto, Kaposi Gabriella, Oláh 
Kaposi Julianna. 
 

Halálozások: „Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg…” 
Szabolcsi László (73), Szentpéteri Lajos (50), Bereczki József (64), Pristyák János (84), 
Titkó Mihályné Garai Julianna (85), Helyes József (90), Bajusz Lajosné Kis Katalin (87), 
Kósa János (56), Mohácsi Józsefné Tóth Ilona (75), Bukovinszki András (64), Paulusz 
András (62), Szász Mihály (79), Bakó Józsefné Gulyás Ilona Piroska (70), Zsibai Zoltán 
(66), Kiss Istvánné Gönczi Lenke (78), Katona András (81), Gáti József (64), Kovács And-
rásné Kormányos Magdolna Etel (86), Szakos Andrásné Bencsik Erzsébet (99),Tóth And-
rásné Petrikovics Erzsébet (71), Rausz Mihály (75), Pokoraczki Andrásné Lovas Kovács 
Erzsébet (91), Bodnár Jánosné Pilinszki Erzsébet (83), Bojtos Mátyás (75), Madácsi Juli-
anna (80), Gombos Andrásné Dankó Katalin (78). 

 

Március havi előzetes 
 

❖ Március 1-jén, kedden 14.00 órától Családkutató találkozó lesz a Hét Határon Túl Család-
kutató Egyesület szervezésében. Gyülekezés a Nagytemplom bejáratánál. Belyus Beáta levéltá-
ros vezetésével szó lesz a templom és gyülekezet történetéről, az evangélikus levéltár anyagá-
ról, és lesz egy helytörténeti előadás (Szemán János) a gyülekezeti teremben. 
❖ Március 7-11. között (hétfőtől péntekig) Böjti igehirdetési sorozatot tartunk a Nagytemp-

lomban, esténként 17.00 órai kezdettel. Igét hirdet: Sztankó Gyöngyi lelkész. 
❖ Március 8-án, kedden 18.00 órától a Keresztyén Értelmiségiek Szövetsége felkérésére dr. 

Kovács László Attila igazgatólelkész bemutatja a felújított Nagytemplomot, valamint a nyíregy-
házi evangélikusok történetét. 
❖ Március 27-én, vasárnap 18.00 órától Zenés áhítatot tartunk a Nagytemplomban a Bach 

Mindenkinek országos fesztivál keretében. Orgonán közreműködik: Kiss Zoltán és dr. Kovács 
László Attila. 

Április havi előzetes 
 

❖ Április 11-15. között (hétfőtől péntekig) nagyheti istentiszteleteket tartunk esténként 
18.00 órától a Nagytemplomban a gyülekezet lelkészeinek szolgálatával. 
❖ Április 17-én, Húsvét ünnepén 5.00 órától Húsvét hajnali istentiszteletet tartunk a Nagy-

templomban. 
❖ Testvéreink figyelmébe ajánljuk, hogy Húsvét első és második napján a Nagytemplomban 

8.00 és 10.00 órától is tartunk ünnepi istentiszteletet. 
 

Meghirdetett programjaink az aktuális járványügyi helyzet függvényében változhatnak!  
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A nagytemplomi és mandabokori istentiszteleteket élőben nem közvetítjük, hanem utólag 

megtekinthetőek és visszanézhetőek: 
 

• a nyiregyhaza.lutheran.hu és a mandabokor.lutheran.hu weboldalakon, 
• a Facebook oldalainkon (facebook.com/evnyiregyhaza és facebook.com/mandabokor) 
• valamint a YouTube csatornáinkon (youtube.com/MandabokoriEvangélikusGyülekezet 

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

 
Jelenléti Gyermekfoglalkozást tartunk párhuzamosan a 10:00 órai nagytemplomi istentiszte-

lettel, 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 Magyarországi Evangélikus Egyház technikai száma: 0035 

 

A másik 1% a következő alapítványainkra adható: 

„Nyíregyházi Evangélikus Nagytemplomért” alapítvány, mely templomunk felújítását szolgálja. 

Adószám: 18801703-1-15 
 

„Segítség Háza a tirpák utódokért” alapítvány, mely gyülekezeti és missziói programokat 

támogat. Adószám: 18151053-1-15 
 

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

Hivatalos órák: munkanapokon 9-17 óráig. 
Tel: +36-20/368-9935 

Gyülekezetünk bankszámla száma: 
CIB 11100702-19861274-36000001 
Figyelmébe ajánljuk gyülekezetünk 
honlapját: nyiregyhaza.lutheran.hu 

 

Köszönjük a Hírmondóra szánt adományokat! 
 

A Hírmondó legközelebbi számának tervezett megjelenési időpontja: 2022. április 14. 
Lapzárta: 2022. április 5. 

 

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 800 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

