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A FELTÁMADÁS ÜNNEPÉNEK ÁRNYÉKÁBAN… 
 

Ebben az esztendőben a nagyheti, nagypénteki és feltámadási eseményeket beárnyékolja a 
február 24-e óta tartó, a szomszédos országban zajló háborús helyzet. A halál és a pokol fáj-
dalma érződik nap, mint nap, és a kívül állók tehetetlenül nézik a poklok-poklát átélő emberek 
szenvedését. Ezekben a pillanatokban is még harcoló katonák feszülnek egymásnak, rajtaütési 
és védekezési stratégiákon dolgoznak, humanitárius folyosót hol megnyitnak, hol lezárnak a 
menekülők előtt. Centiméterről-centiméterre ádáz harc folyik a harctereken. Kisgyermekek az 
út mentén hagyják el menekülés közben játékaikat, a főtéren üres babakocsik szívszorító lát-
ványa csal könnyet az emberek szemébe. 

Ezekben az órákban is emberek tízezrei, százezrei vannak úton, menekülnek golyózápor és 
rakétatámadások elől, otthagyva otthont, berendezkedett életet, egzisztenciát, munkahelyet, 
iskolát, óvodát – ha van egyáltalán még ilyen ép épület. Nincs olyan ember, aki az ijedt, ré-
mült, zaklatott, békétlen, bizonytalan, fáradt, könnyektől ázott arcok láttán ne érzékenyülne 
el. A háború sújtotta területtel határos nyugati és déli országok megnyitották ajtajaikat a me-
nekülők előtt. A hazájukat elhagyni kényszerülő menekültek a szomszédos országok befogadó 
szeretetét tapasztalhatják meg, és milliók egy jobb, békésebb világ reményében próbálnak 
átmenetileg új életet kezdeni valahol Európában, a nagyvilágban. Sokan nem otthont keres-
nek, hanem átmeneti hajlékot, ahol meghúzhatják magukat ideig-óráig, mert a legtöbben sze-
retnének hazatérni, az ország újjáépítésében segédkezni, egy jobb, fegyvernélküli világot épí-
teni, ahol a halál és a pokol szenvedéseire már csak fényképes beszámolókból emlékezhetnek. 

A nagyheti eseményeket békétlenség hatja át. Mint közel 2000 évvel ezelőtt, verbális és 
nonverbális csaták zajától volt hangos Jeruzsálem városa, Barabás és Jézus mellett kiálló tö-
megek üvöltése tette zajossá a város utcáit. Római katonák és zsidók egy része feszült egy-
másnak, „feszítsd meg” és „mentsük meg” stratégiákon dolgoztak a tömegben meghatározó 
emberek. Az utcákon még a pálmaágak, felsőruhadarabok szívszorító látványa emlékeztetett a 
hozsannázó ünneplő tömegre és a királynak hitt bevonuló Jézusra. Emberek tízezrei vannak 
úton a Via Dolorosán, és nincsen olyan ember, aki az ijedt, rémült, zaklatott, békétlen, bizony-
talan, könnyektől ázott arcokra gondolva ne érzékenyülne el. 

Jézus pedig teszi azt, amit tennie kell, járja azt az utat, amin járnia kell, halálával hirdeti a 
bűnök bocsánatát, feltámadásával az elmúlhatatlan, örök életet. Ő azért jött, hogy hirdesse 
ebben a békétlen, fegyverropogásoktól zajos világban azt az örömhírt, hogy épít egy olyan or-
szágot („elmegyek helyet készíteni a számotokra” Jn 14,2), ahol a halál és pokol szenvedéseire 
nem fog emlékezni a megváltott és Krisztus kegyelmét elfogadott ember; és ahogy Ő él, úgy 
élhetnek azok is, akik benne hittek! A beárnyékolt feltámadás ünnepén erre emlékezhetünk! 

 

Zsarnai Krisztián esperes  

 

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

A Presbitérium 2022. márciusában az alábbi döntéseket hozta: 
• március 20-án távszavazással döntött a Túróczy Zoltán Evangélikus Óvoda és Magyar-

Angol Két tanítási Nyelvű Általános Iskolában tervezett beiratkozás időpontjairól, amely sze-
rint: az Iskolában a beiratkozás időpontja 2022.04.21-22.; engedélyezett osztályok száma: 2; 
osztályok engedélyezett létszáma: 32; így a 2022-2023. tanítási évre felvehető tanulók száma: 
64 fő. Az óvodában a beiratkozás időpontja 2022.04.20-21.; engedélyezett csoportok száma: 4; 
csoportok engedélyezett létszáma: 26; a 2022-2023. nevelési évre felvehető gyermekek szá-
ma: 20 fő, 

• március 30-án – jelenléti ülésen – a Presbitérium jóváhagyta a 2022. évi választói névjegy-
zéket, valamint a további döntéseket hozta: 

• jóváhagyta az alkalmazottaink bérének emelését az előírt garantált bérminimum mértéke 
szerint, 

• elfogadta az egyházközség 2021. évi pénzügyi beszámolóját, 
• jóváhagyta az egyházközség 2022. évi költségvetését, 
• jóváhagyta a LÉM (Lelkészi Életpálya Modell) támogatás igénylését, 
• megerősítette a március 20-i távszavazás eredményét, 
• meghallgatta Zsarnai Krisztián esperes tájékoztatóját az Egyházmegye tevékenységéről az 

ukrajnai menekültügy kapcsán. 
 

Dr. Kovács László Attila               Veczánné Repka Jolán 
igazgatólelkész            egyházközségi felügyelő 
 

TÁJÉKOZTATÁS A HAJDÚ-SZABOLCSI EGYHÁZMEGYE ADOMÁNYGYŰJTÉSI 
 ÉS HUMANITÁRIUS SEGÍTSÉGNYÚJTÁSI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 

 

Február 26-án rendkívüli Egyházmegyei Presbiteri ülést tartottunk az orosz-ukrán háború 
kapcsán. Mint a háború sújtotta területhez legközelebb álló egyházmegye, a háború elől me-
nekült emberekhez legközelebbi segítséget nyújtó terület, fontosnak éreztük, hogy a Magyar-
országi Evangélikus Egyházzal és püspökeinkkel egyetértésben segítséget nyújtsunk. Fabiny 
Tamás püspök úrral telefonon egyeztetve felhívással fordultunk az Egyházmegye területén 
működő evangélikus egyházközségekhez, gyülekezetekhez, első körben egy nagyon rövid ha-
táridejű, gyors, hatékony gyűjtés és segítség megszervezése céljából, ezt követően pedig fo-
lyamatosan, a menekülteket befogadó, vagy a tovább menetelüket elősegítő határmenti tele-
pülésekkel, illetve az ott működő humanitárius segélyszervezetekkel való szoros együttműkö-
désben. 

Az Egyházmegye vállalta az adományok összegyűjtését, koordinálását, és a humanitárius 
folyosón keresztül, segélyszervezetek segítségével az adományok célba juttatását. Kértük az 
egyházközségek tagjait, hogy tartós élelmiszereket (nem rövid, vagy lejárt szavatosságú ter-
mékeket – pl. cukor, só, tea, kézzel kinyitható konzervek, krumpli, szalámi, édességek gyerme-
keknek, babételek, üdítők, kekszek, nápolyik, bögreporleves, 3in1 kávé, instanttea), ágynemű-
ket, paplanokat, pokrócokat, párnákat (hangsúlyoztuk, hogy ne használt, már otthon kiselejte-
zett, „úgy sincs rá szükségünk” adományokat, hanem új, használatlan állapotú termékeket), 
nedvestörlőt, pelenkát, tisztálkodási szereket (fogkrém, tusfürdő, krémek) juttassanak el a 
gyűjtőpontokra, melyeket az Egyházmegye összegyűjtve eljuttatott a segélyszervezetekhez. 
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Kértük, hogy az adományokat az egyszerűség kedvéért tegyék áttekinthetővé, tudatosan 
szelektálják „tartós élelmiszerek” dobozban, „tisztálkodási szerek” dobozban, „takaró” doboz-
ban. A gyűjtés 2022. február 27-től 2022. március 2-ig tartott az első meghirdetett időpont-
ban, hogy minél gyorsabban eljuttathassuk a célszemélyeknek. A későbbiekben további felhí-
vásokat intéztünk az egyházközségekhez, gyülekezetekhez. 

Az Egyházmegye a saját költségvetéséből 500 000 Ft-ot különített el adományok vásárlá-
sára. A Gyülekezetek pénzadományokkal és természetbeni adományokkal is hozzájárulhattak 
a segítségnyújtáshoz. Az Egyházmegye számlaszáma: 11744003-20000521 (közlemény: „me-
nekültek megsegítésére”), melyre továbbra is várjuk a pénzadományokat! A háború kitörése 
óta eltelt másfél hónapban a befizetések elérték az 5 millió Ft-ot, melyből eddig 2 millió Ft-ot 
használtunk fel. Hetente egy alkalommal 1200-1500 db szendvicset készítettünk, ehhez az 
alapanyagokat be kellett szerezni. A nyíregyháziak mellett több gyülekezet is segített a szend-
vicsek elkészítésében és kiszállításában: így a nyírteleki, a kertvárosi és még 15 fővel a budaör-
si gyülekezet is! A csongori református egyházközség lelkésze, ifj. Pocsai Sándor hűtőszekrény 
megvásárlásához kérte az egyházmegyénk segítségét, mert folyamatosan 30-70 menekült ellá-
tásáról gondoskodnak, Biribe mosógépet és gáztűzhelyt, a menekülteket elszállásoló helyekre, 
családokhoz, panziókba matracokat és ágyneműket vittünk a presbitérium hozzájárulásával. 

Ezen felül az imádság, a könyörgés fontosságára is nagy hangsúlyt helyeztünk! Bekapcso-
lódtunk abba az imaláncba, melyet minden este 20 órától tartanak egyéni csendességekben, 
otthonokban. Kérjük Gyülekezeteink tagjait, könyörögjenek a magyar, ukrán, orosz nemzeti-
ségű embertársainkért! Mindenhova vittünk igéslapokat, traktátusokat, de szomorú tapaszta-
lat, ha nincs egy-egy ember, aki erre állna rá, akkor nem fogy, hanem elvegyül a többi szórólap 
között. Ezért imádkozzunk, hogy célba érjen legalább egy-egy ember, egy-egy család életében! 

Múlt héten hétfőn (április 4-én) délután érkeztek a csongoriak egy kisbusszal és elvitték a 
hűtőt, illetve az adományokat, főként tartós élelmiszereket és babadolgokat. Jelezték, hogy 
rendkívül nagy drágaság van Ukrajnában és nehezen beszerezhetők a dolgok. Ezt is megéltük, 
hogy azt mondták: nálunk „minden olyan olcsó”. Mi ezt nem így éljük meg, de ezek szerint van 
miért hálát adni... 

Készítettünk 500-500 db magyar-ukrán igéslapot, amiért nagyon hálásak, mert ezek ke-
ménylapra nyomtatott, lelaminált igéslapok, így hosszantartók. Ennek nagy „keletje” van 
Csongoron és környékén (is). 

Felvettük a kapcsolatot Tiszakeresztúrral. Ott 12-17 évesek számára működik egy árvaott-
hon, sok menekült gyermekkel, akikkel az ukrán hatóságok nem foglalkoznak. Le is adták a 
„rendelést”, hogy mire lenne szükségük (hűtő, mikro, vízforraló, tűzhely, szárazélelmiszer, ru-
hák, lábbelik), így felvettem a kapcsolatot az Országos Egyházzal, akik reménység szerint segí-
tenek. Amiben tudunk, mi is segítünk, vásárolunk, egyeztetünk az Országos Egyházzal. 

Sajnos, a gyűjtés, ahogy számoltunk vele, az utóbbi hetekben már nem volt olyan „lelkes”, 
nagyon minimális adomány érkezett be, pénztámogatás is nagyon kevés érkezett a számlánk-
ra. Folyamatosan, hétről-hétre most már fél millió Ft értékben vásárolunk, igyekszünk az ösz-
szegyűlt pénzadományt gazdaságosan, hatékonyan felhasználni. 

Az Egyházmegye Elnöksége nevében nagyon köszönöm minden adományozónak, magán-
személynek, egyházközségnek, gyülekezetnek a segítséget, a támogatást, az imádságot! 

Hálásak vagyunk Istennek értetek! 
Zsarnai Krisztián esperes  
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„A BÖJTI ÚTON” CÍMMEL TARTOTTUNK BÖJTI SOROZATOT 2022. MÁRCIUSÁBAN 
 

Böjt első hetében a Nagytemplomban csendesedhettünk el az öt estén át tartó sorozaton, 
ahol Sztankó Gyöngyi lelkész hirdette az igét a böjti úton haladó Jézus Krisztusra figyelve. 

1. Mt 4, 1-11 alapján Jézus Krisztus, a Sátán legyőzőjeként állt előttünk a megkísértés tör-
ténetében. Elgondolkozhattunk Jézus bölcs válaszain, melyek mindig az Írásokból fakadtak. A 
Szentírás szerint Jézust a Lélek vitte a pusztába, kiszolgáltatva Isten Fiát a Sátán kísértésének. 

Az első kísértés: testileg gyenge, kiéhezett állapotában csap le Jézusra: „Ha Isten Fia vagy, 
mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré.” Jézusnak lett volna hatalma megtenni, de 
így válaszolt: „Meg van írva: Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely 
Isten szájából származik.” Ami a Sátán szájából jön, azzal nem vitatkozik, hanem határozottan 
visszautasítja. Viszont ismeri az Írásokat, és alkalmazza Isten ide vonatkozó szavát. Jézust nem 
lehetett a mégoly fontos testi szükséglet kielégítésével sem elejteni. 

A ma emberének egyik leggyakoribb kísértése a kenyérkérdés. Kenyéren értve – ahogy Lu-
ther kitágítja ezt a fogalmat – sokféle, az élethez nélkülözhetetlen, kenyérfontosságú szükség-
letet. A mindig többre vágyó ember, tele hiányérzettel, egyre inkább elfelejti, hogy „nem csak 
kenyérrel él az ember.” Elengedhetetlenül szükség van a lelki kenyérre is, az igazi Élet kenye-
rére: Isten Igéjére, Isten szavára. Lelki éhséget csak ez a kenyér elégíthet ki. 

A második kísértés: felhívás olyan viselkedésre, melynek következménye csodálat, siker. 
Akár életet kockáztató mutatvány árán is. Templomtoronyból leugrani, angyalok védelmét él-
vezni, micsoda látvány lenne! És az ördög még igét is tud mondani hozzá: …meg van írva: An-
gyalainak parancsot ad, és azok tenyerükön hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kő-
ben”. Jézus azonban semmit sem tett feltűnni akarásból. Ő szelíd és alázatos, most is elutasít-
ja az ördögöt: „meg van írva: Ne kísértsd az Urat, a te Istenedet!” 

Mit teszünk mi hasonló helyzetekben? Megfelelünk az elvárásnak? Élünk a lehetőséggel, 
hogy kitűnhetünk, esetleg sztárrá lehetünk? Vagy: keressük Isten tetszését? Hiszen az Úr áldá-
sa ott van, ahol az Ő akarata a fontos. 

A harmadik próba: hatalom és hűség. Igen magas hegyről mutatja meg és kínálja fel Jézus-
nak az ördög a világ országait, és azok dicsőségét, elmondva a feltételt is: ”Mindezt neked 
adom, ha leborulva imádsz engem”. Szánalmas próbálkozása ez a Sátánnak, hiszen tudja, 
hogy minden hatalom Jézusé, és nála ezzel nem fog célt érni. Emberek sokaságát lehet meg-
nyerni sokkal kevesebb hatalom kínálatával, és kezet adnak a kísértőnek. Jézus most is eluta-
sít, és nem csak a felkínált hatalmat, dicsőséget, hanem magát a Sátánt utasítja el: „Távozz 
tőlem Sátán, mert meg van írva: Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!”. Jézus 
kiállta ezt a próbát is, elhagyta Őt az ördög egy időre, és angyalok szolgáltak neki. 

Kérdezi tőlünk ez az Ige: szóba állunk-e az Ördöggel, vagy, mint Jézus, ellene mondunk a Sá-
tánnak? Csak Jézus tudja őt legyőzni! De Vele együtt mi is győzhetünk a kísértésekben. 

2. Mt 20, 20-28 Jézus, az Úr Szolgája Ezen az estén az a Jézus állt előttünk, aki a szolgálatot 
helyezte a középpontba, és tanítványai figyelmébe. 

Máté evangéliuma szerint két testvér, a Zebedeus fiak járulnak Jézus elé anyjuk kíséretében, 
aki előterjeszti kérésüket: Jézus eljövendő országában ők foglalhassák el a fő helyeket Jézus 
jobbján és balján. Az anya méltó tiszteletadással, leborulva, de határozottan adja elő kérését, 
lényegében protekciót akar szerezni fiai számára. Jézus tapintatosan és szerényen elutasítja a 
kérést: „Nem tudjátok, mit kértek. ...Nem az én dolgom megadni. Azok fogják megkapni, 
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akiknek az én Atyám elkészítette.” A kérés miatt háborgó többi tanítvány számára is útmuta-
tást ad: „aki naggyá akar lenni közöttetek, az legyen a szolgátok, és aki közöttetek első akar 
lenni, az legyen a rabszolgátok.” Előny? Kiemelés? Jézus és tanítványai számára nem ez a jár-
ható út, hanem: „az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgál-
jon, és életét adja váltságul sokakért. 

Mindennapjainkat is jellemzi az érvényesülés, karrier, ranglista, hatalmi harc, előbbre jutás 
stb. fontossága. Jézus nem a maga igényeit szolgálta ki, hanem Atyja akaratát kereste és cse-
lekedte. Uralkodás, hatalmaskodás, önigazság helyett: szeretetből fakadó szolgálat! 

3. Jn 1, 29-34 Jézus, az Isten Báránya. Keresztelő János bizonyságtétele volt az alapja ennek 
az igehirdetésnek. Ő volt az a próféta, aki sokakat keresztelt meg a Jordánban, és ő lett Jézus 
Krisztus útkészítője. Mikor Jézust meglátta a keresztelendők között, így szólt: „Íme, az Isten 
báránya, aki hordozza a világ bűnét. Ő az, akiről én megmondtam: Utánam jön egy férfi, aki 
megelőzött engem, mert előbb volt, mint én. Én nem ismertem Őt, de azért jöttem, és azért ke-
resztelek vízzel, hogy ismertté legyen Izráel előtt.” Keresztelő János ilyen útmutatást kapott az 
őt küldőtől: „Akire látod a Lelket leszállni és megnyugodni rajta, Ő az, aki Szentlélekkel keresz-
tel. Én láttam, és bizonyságot tettem arról, hogy ez az Isten Fia.” 

Keresztelő János ún. „látó”, próféta, aki többet látott annál, amit a szem megláthat. A Lélek 
által felismerte a legnagyobb „felfedezést”: Jézus az Isten Fia, az Isten Báránya. Az Ő áldozata 
a kárhozatból való kimentésünket szolgálta, és elfogadása életünk legértékesebb felismerése. 

„Egykor sötétség voltatok…” Ezután éljünk a világosság gyermekeiként, hogy másokkal is 
megláttassuk és megismertessük Megmentőnket: Jézus Krisztust, az Isten Bárányát! 

4. Jn 6, 30-40 Jézus, az Élet kenyere. Kenyércsoda (ötezer ember jóllaktatása) valamint ter-
mészeti csoda (a viharos tenger lecsendesítése) után a sokaság kereste a szemük elől eltűnt 
Jézust. Megtalálva őt, figyelemmel hallgatták tanítását, melyben az örök élet kenyerét kínálta 
nekik, és hitre buzdította őket. Ők az Atyák pusztai mannájára hivatkozva újabb mennyei jelt 
kértek, amire Jézus így válaszolt: „Nem Mózes adta nektek a mennyei kenyeret, hanem az én 
Atyám adja nektek az igazi mennyei kenyeret. Mert az Isten kenyere a mennyből száll alá, és 
életet ad a világnak. „Erre ezt kérték: „Uram, add nekünk mindig ezt a kenyeret!” Jézus vála-
sza: „Én vagyok az élet kenyere: aki énhozzám jön, nem éhezik meg, és aki énbennem hisz, 
nem szomjazik meg soha.” 

Böjt célja, hogy a megüresedett, kitisztított szív azzal az Életkenyérrel teljék meg, melyet 
hittel befogadva, az valódi Életet munkál bennünk. Nincs más út, más jel, JÉZUS ELÉG! Meg-
újít, megerősít, sőt megváltozott életet ad. Menjünk Őhozzá, mert aki ezt teszi, „nem éhezik 
meg” és „nem szomjazik meg soha.” Jézus keresztje drága jel, áldozata üdvösségre vezet! 

5. Jn 12, 12-19 Jézus, az alázatos Király útja Jeruzsálembe vezetett. A János evangéliumá-
ból felolvasott ige ennek a bevonulásnak a történetét örökíti meg. 

Miért éppen Jeruzsálem? A Jézus idejében kb. 55 ezer főt számláló város húsvét közeledtén 
az ide érkező zarándokokkal 125 ezer főre duzzadt. A zsidóknak évente legalább egyszer köte-
lező volt felzarándokolni a templomba. Jézus és tanítványai is erre az ünnepre tartottak. Jézus 
jól tudta, hogy az Atya akarata szerint itt halál vár rá. Mégis vállalta a szokatlan külsőségek kö-
zött történő királyi bevonulást: szamárcsikón, pálmaágakkal borított úton, hatalmas éljenző 
tömeggel kísérve: 

„Hozsánna! Áldott, aki az Úr nevében jön, az Izráel Királya!” Nincs pompa, nincs igénye 
földi birodalomra, politikai hatalomra. Ő a békesség királya, vele és benne az Isten országa 
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jött el. A lelkesedés csak szalmaláng. Jézus arcára a közeli nagypéntek „feszítsd meg”-e vetett 
árnyékot, mégis királyi méltósággal, Isten Fiaként vonult be a Szent városba. Az elfogását ter-
vező ellenségei megfogalmazták az akkor még láthatatlan feltámadási győzelmét: 

„Látjátok, hogy semmit sem tudtok elérni: íme a világ őt követi!” 
„Most mint király vonulsz be, Ujjong a népsereg. De kész, Uram, a tőr is, Hogy foglyul ejtse-

nek. Gúnyt és szidalmat hallasz A tisztelet helyett, Míg véres keresztfádon Lehunyod majd 
szemed.” (Ev. Énekeskönyv 209. ének 3. vers)  

Bálint Éva 
 

„AZ ÚR ÉRKEZÉSE” ORSZÁGOS ÖKUMENIKUS SZAVALÓVERSENY 
 

2022. április 8-án 28. alkalommal rendezte meg a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos 
Gimnázium az egykori igazgatója, dr. Bánszki István által indított országos szavalóversenyt. 
Örömünnepre gyűlünk ilyenkor össze, hiszen idén is a Magyar Költészet Napjához közeli idő-
pontban találkoztunk, hogy így is tisztelegjünk halhatatlan költőink előtt. Két éven keresztül az 
egészségügyi helyzet megakadályozta, hogy személyesen találkozzunk. Tavaly úgy döntöttünk, 
nem hagyjuk, hogy megszakadjon iskolánk szép hagyománya: online versmondóversenyt hir-
dettünk. Idén azonban semmi sem gördíthetett akadályt a jelenléti megmérettetés elé. 

A rendezvény Bozorády Ildikó lelkészi megnyitójával vette kezdetét, majd a gimnázium igaz-
gatója, Babicz Gyöngyi köszöntötte a vendégeket: egy év telt el azóta, hogy a verseny megál-
modója és fővédnöke a szavalóverseny eredményhirdetésének reggelén távozott közülünk. 
Lehetetlen úgy indítani rendezvényünket, hogy ne emlékeznénk meg róla.  

A versenyzők és a közönség megismerte a zsűri tagjait: a zsűri elnöke: Majorosné Lasányi 
Ágnes, az Evangélikus Pedagógiai Intézet igazgatója, Dr. Kührner Éva, a Szent Atanáz Görögka-
tolikus Hittudományi Főiskola Könyvtárának főkönyvtárosa, Tóth Katalin, a Deák Téri Evangéli-
kus Gimnázium magyartanára, szaktanácsadó, Gregersen-Labossa György, a Fébé Evangélikus 
Diakonissza Egyesület megválasztott elnöke. Elnök úr köszöntőjében megemlékezett Túrmezei 
Erzsébet szellemi örökségéről, hiszen a 110 éve született evangélikus diakonissza, költőnő tisz-
teletére szerveztük a nap programjait. 

Rendezvényünk díszvendége Túrmezei Erzsébet keresztlánya, Magna Mária volt, aki nem-
csak megtisztelte jelenlétével iskolánkat, hanem fényképeket is hozott, melyeken a költőnő 
családi körben látható, illetve olyan kötetet is mutatott, melynek ajánlását Túrmezei Erzsébet 
írta szeretteinek. 

A szavalóverseny színvonalát emelte, hogy a megmérettetéssel egyidőben iskolánkba érke-
zett a Túrmezei Erzsébet életútját bemutató kiállítás, melyet a Fébé Evangélikus Diakonissza 
Egyesület munkatársai állítottak össze. Képviseletükben Gregersen-Labossa György elnök úron 
kívül Madocsai Dániel, az Egyesület elnökségi tagja és ügyvezetője is megjelent körünkben. A 
kiállítás anyaga április 9-től az Evangélikus Nagytemplomban látható. 

Kondor Boglárka, az Evangélikus Országos Múzeum múzeumpedagógusának előadása „A 
Fébé Evangélikus Diakonissza Egyesület története és Túrmezei Erzsébet diakonissza-költőnő 
életútja” címet viselte. Büszkén hallgattuk a tehetséges Phd-hallgatót, hiszen egykor ő is kos-
suthos diák volt. 

Ezután vette kezdetét a szavalóverseny, melyre a versenyzők két költeménnyel készültek: a 
kötelező verset Túrmezei Erzsébettől választották, a szabadon választott művek esetében a di-
ákok figyelmébe ajánlottuk Nemes Nagy Ágnes, 100 éve született költőnőnk alkotásait. Az idei 
év azért is volt különleges, mert a hagyományos szavalóversenyt kiegészítettük két új kategó-
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riával: versillusztrációkkal és megzenésített versekkel is indulhattak a diákok. A versillusztráci-
ók bármilyen technikával készülhettek, akár fotózással is. Rendkívül kreatív alkotásokat juttat-
tak el hozzánk a diákok. A megzenésített vers kategóriájában két kamarakórus indult a miskol-
ci és a nyíregyházi evangélikus iskolák képviseletében, előadásuk a versek bemutatását színesí-
tette. 

Az Úr érkezése már több éve az Evangélikus Pedagógiai Intézet magyar nyelv és irodalom 
tantárgygondozói szakmai programjával is kiegészül. A magyartanári ankét témája „Túrmezei 
Erzsébet helye az evangélikus irodalomoktatásban” volt. Kecskemétiné Szilvási Zsuzsanna, tan-
tárgygondozó előadásában végigvezette az általános és középiskolai évfolyamokon, hogyan in-
tegrálhatják a magyartanárok Túrmezei Erzsébet költészetét a tananyagba. Előadásában a tan-
tárgyi kapcsolódásokra is kitért. Szatmári Ágnes, pedagógus-gyakornok Kahoot-bemutatója 
szorosan kapcsolódott az előadáshoz, hiszen bevonta a nézőtéren jelenlévő diákokat és felnőt-
teket a tananyag játékos számonkérésének lehetőségébe. 

Köszönjük az Evangélikus Pedagógiai Intézet munkatársainak, hogy idén is velünk voltak 
gimnáziumunk kulturális rendezvényén. Támogatásuk nagy segítséget jelent mind az előkészü-
letek megszervezésében, mind a lebonyolításban. 

Nagy tiszteletünk az induló iskoláknak, versenyzőknek és felkészítő tanároknak, hiszen csak-
nem két év online oktatás után vállalták a hosszú utazást, a felkészülést és a jelenléti verseny-
zést, nem vesztették el motivációjukat a versmondás, a megmérettetés iránt. Gratulálunk 
minden versenyzőnek! 

Homoródi Antalné Török Mariann igazgató-helyettes 
 

TÚRMEZEI ERZSÉBET (1912-2000) EMLÉKÉV 
 

Feltámadt! 
 
Egy édes titkom van nekem. 
Fénnyel betölti életem 
mosolyra nyitja számat: 
a Megváltó feltámadt! 
 
Nem, nem maradt a sír ölén. 
Ujjongok az örömtől én, 
hisz nem vagyok már árva. 
Nincs többé sírba zárva. 
 
Velem van nappal, éjjelen. 
Mindig velem, mindig velem. 
Az úton Ő vezérel 
oltalmazó kezével. 
 
Virágok, illatozzatok! 
Húsvéti, tiszta fény ragyog 
elűzve minden árnyat: 
a Megváltó feltámadt! 

„Énekem az Úr” 71. / EKE Énekesk 408. 
 
Súlyos napokban csak Jézusra nézz, 
Mondd el Neki bátran, ami nehéz! 
Mondd meg, hogy rábízol mindent híven, 
„Hisz te az enyém vagy”, szól szelíden. 
 
Tekints fel Jézusra, nyomor, ha nyom! 
Hatalmas Király Ő, gazdag nagyon, 
Rá nézz, ha gyötörnek búbánatok, 
Szelíden így szól majd: „Veled vagyok”. 
 
Tekints fel Jézusra, ha mély sebek 
Kínozzák, égetik a szívedet! 
Tud Ő vigasztalni, mint senki más, 
„Szeretlek”, hangzik majd a biztatás. 
 
Tekints Jézusra, Ő segítni kész! 
Emberre, magadra soha ne nézz! 
Jézusra tekintve fel szüntelen, 
Szelíden így szól Ő: „Számolj velem!” 
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Tekints fel Jézusra, s légy csendesen! 
Amint Ő akarja, csak úgy legyen! 
Nyomor és fájdalom, ha elpihent, 
Öröm és üdvösség vár odafent. 
 

                                Fordító: Túrmezei Erzsébet  
 

INTERJÚ TÚRMEZEI ERZSÉBET KERESZTLÁNYÁVAL 
 

„Most nem sietek, most nem rohanok, / most nem tervezek, most nem akarok, 
most nem teszek semmit sem, / csak engedem, hogy szeressen az Isten.” 

/Túrmezei Erzsébet: Ha nem teszek semmit sem/ 
 

Nagy örömmel fogadtuk a hírt, hogy Túrmezei Erzsébet közeli rokona, a keresztlánya Nyír-
egyháza közelében él. Magna Mária vállalta, hogy telefonos interjút készítsünk vele, és felidéz-
ze a költőnőhöz fűződő emlékeit. 

- Marika néni, elmondaná, hogyan alakult ki Önök között a hagyományosnak nem mond-
ható keresztszülő–keresztgyermek kapcsolat? 

- Balassagyarmaton születtem 1957-ben. Egész közel laktunk az evangélikus templomhoz, 
ahol Túrmezei Erzsébet is munkálkodott. Mivel félárva voltam, nagyon szépen viselt engem. 
Emlékszem, hogy több kisgyermekkel együtt szolgálatot végeztünk az öregek otthonában, a 
templomban és a kisgyermek alkalmakon. Maga köré gyűjtötte a kisgyermekeket, összekul-
csoltuk a kezünket és Jézushoz imádkoztunk. Itt tanultam kis óvodáskoromban olyan evangéli-
kus énekeket, amiket ma már az unokáimnak szoktam énekelni. 

Ez az egyik ága az ismeretségünknek. 
A másik ág pedig az, amikor a keresztlánya lettem Túrme-

zei Erzsébetnek. Keresztmama diakonissza volt egészen az 
egyesület ’51-es feloszlatásáig. Mikor ’51-ben feloszlatták a 
férfi diakónus egyesületet is, mind a diakónusok, mind a di-
akonisszák szétszéledtek az országban. Így került Magna 
András Nyíregyháza mellé, Benkőbokorba, Zsurkai Klára dia-
konisszajelölt pedig Csákvárra. Az Úristen úgy vezényelte, 
hogy ők összekerültek, mert Zsurkai Klára gyakran megfor-
dult Nyíregyházán a szeretetotthonban, és Magna András 
diakónus meg gyakran vitt oda terményeket, gyümölcsöket, 
zöldségeket adományként. Ők összetalálkoztak, s házasság 
lett belőle ’58-ban. Nagyon szerettek volna gyermeket, de 
nem lehetett, az Isten nem adott nekik. A diakonisszák az 
egyesület feloszlatása után is nagyon szorosan tartották a 
kapcsolatot. Túrmezei Erzsébet is levelezésben volt Magna 
Andrásékkal. Keresztmama tudta azt, hogy gyermeket sze-
retnének örökbefogadni. Édesanyám akkor már nem tudott 

bennünket a testvéreimmel eltartani, így Keresztmama írt a későbbi szüleimnek, hogy van egy 
öt év körüli kislány, aki félárva, és örökbefogadható. Így kerültem ’67-ben Benkőbokorba. On-
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nantól kezdve a nevem is megváltozott. A nevelőszüleim nem is nevelőszülők, hanem igazi szü-
lők lettek számomra egész életemre és most is. 

Ezután került sor a keresztelésre. Mivel nem volt olyan rokon, aki keresztvíz alá tartson en-
gem, ezért Túrmezei Erzsébet vállalta ezt a feladatot. Ez a keresztszülői kapcsolat egész a halá-
láig tartott. 

- Tehát mondhatjuk, hogy Marika néninek 5 éves korától rendszeres kapcsolata volt Túr-
mezei Erzsébettel a távolság ellenére? 

- Megmaradt a kapcsolat, mert az új szüleim nem szakították meg a vérszerinti családdal a 
kapcsolatot, úgyhogy gyakran vittek Balassagyarmatra. Szünetekben, leginkább nyáron sok 
időt töltöttem ott, akkor még Keresztmama ott élt, nála is sokat voltam. 

- Túrmezei Erzsébet 2000-ben halt meg. Megismerte Marika néni családját? 
- Igen, hiszen a keresztszülői feladat szívesen vállalt kötelezettség volt a részéről, végigkísér-

te az életemet egészen iskolás koromtól kezdve a férjhezmenetelen keresztül az unokák szüle-
téséig. Minden családi eseményre, ünnepekre küldött egy-egy kis ajándékot, mellé mindig egy 
igés lapot, az ige lelki támaszték is volt számunkra. Sőt olyan verseket is írt a szüleimnek, ame-
lyek talán meg se jelentek. 

- Tudna ilyet mondani? 
- Előkerestem pár fényképet, itt van előttem egy 1992-ből, a negyedik lányomnak a keresz-

telőjén látogatott el hozzánk. 
Amikor érettségiztem, küldött egy szép dedikált könyvet, az egyik verseskötetét, az előlapon 

olvasható, hogy nekünk ajánlja a kötetet. 
Sosem feledkezett el arról, hogy az igét és Istennek az üzenetét átadja nekünk. Egy ádventi 

kis verseskötetbe írta: „Kegyelmednek nincs vége még. Elég! Elég! Elég! Elég! Drága Marikám-
nak és szeretteinek ezt a mindig mindenre elég kegyelmet kérő szívvel! 

Budapest, 1987. február 17-én, szerető Keresztanyád” 
- Belelátott esetleg Túrmezei Erzsébet munkájába, a versírás folyamatába? 
- A munkaasztalán mindig rengeteg papír volt, nagyon széles levelezést folytatott. Az ország 

minden részébe, külföldre is küldött leveleket. 
Sokszor nagyon személyes verseket írt: valakinek a keresztelőjére, vagy valakinek a halálára, 

vagy az emlékére. 
- Marika néninek van esetleg kedvenc verse Túrmezei Erzsébettől? 
- Kedvenc versem nincs, de szívesen veszem elő a köteteit, és olvasok belőlük, mert mind-

egyik költemény szívhez szól, mindig áthatotta az Úrnak a szeretete. Azt akarta átadni, amit 
érzett, gondolt. 

- Az eddig elmondottakból is kiderül, hogy szép családi körben él. 
- Valóban, öt lányom van, mind az öten Nyíregyházán laknak. Öt unokám van, 19 éves a leg-

nagyobb, a legkisebb pedig 2 éves. A férjem 2008-ban halt meg, én 2022-től nyugdíjas vagyok, 
most Mátészalka mellett élek. A lányaimmal szoros a kapcsolatunk, gyakran találkozunk. 

- Melyek az utolsó emlékei Túrmezei Erzsébetről? 
- Keresztmama haláláig többször voltam nála Budapesten, a Karácsony Sándor utcában, 

utána pedig az Anyaházban, ahol próbálták újjáépíteni a Diakonissza Egyesületet. A meghívá-
sára jó párszor betoppantam Keresztmamához. 

A végrendeletében sem felejtkezett el rólunk: a pénzösszegen túl választhattam a szobájá-
ból egy tárgyat. Rokonain túl különös szeretettel volt szüleim és énfelém. Mindig úgy éreztem, 
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Isten figyelő szeme rajtunk volt Keresztmamám szeretete, szolgálata által – ez formálta éle-
tünket és hitemet. 

Nagyon köszönöm az interjút! 
Magna Mária jelen volt április 8-án a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnáziumban 

megrendezett „Az Úr érkezése” szavalóversenyen, ahol a rendezvény díszvendégeként mutat-
hattuk be, hiszen a szavalók Túrmezei Erzsébet költeményeivel léptek színpadra. 

 

Homoródi Antalné Török Mariann igazgató-helyettes 
 

KI A BÉKESSÉG FEJEDELME? 

 

Kedves Testvérek, mindnyájan szeretnénk, ha közvetlen és tágabb környezetünkben is bé-
kesség uralkodna. Gyermekkoromban, amikor valami rosszat csináltam, vagy megbántottam 
valakit, roppant nagy békétlenség tört rám. Nem tudtam nyugodtan aludni. 

Fiatal felnőttként, amikor még nem ismertem Jézus Krisztust úgy, mint Megváltót, mint az 
én Szabadítómat, teljes békétlenség, nyugtalanság uralkodott az életemben. Mindig hiányér-
zetem volt, újabb és újabb dolgokra vágytam. Amikor megvettem vagy megkaptam, csak né-
hány napra elégített ki, pár hétig örültem. A bennem lakozó félelem is elnyomta a békességet 
és örömöt, mert hiányzott belőlem a belső lelki békesség. A magam erejéből nem tudtam bé-
kességet teremteni. Amikor megérintett Isten szeretete és Jézus Krisztus lakozást vett a szí-
vemben, mindent megváltoztatott, átformált az életemben. Első változásként a teljes békes-
séget éreztem meg.  A sok tárgyi dolog, amit összevásároltam, kezdett nyomasztani, mert már 
más fontos lelki vágyaim voltak. 

Szerettem volna jobban megismerni a Teremtő Istent, a Megváltó Jézus Krisztust és a Szent-
lelket. A Biblia olvasása napi tevékenységemmé vált. Sok bátorító ígéret erősített engem eb-
ben az „új életben”. Ilyenek: „Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom néktek: 
nem úgy adom néktek, amint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen!” (Jn 
14,27) Igen, megtapasztaltam, hogy a világ csak ideig-óráig tartó békességet tud adni. Isten 
tudja legjobban, hogy mire van szükségünk. „Mert csak én tudom mi a tervem veletek – így 
szól az Úr – békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek.” (Jer 
29,11) Jézus Krisztus mindent elvégzett értünk a golgotai kereszten, békességet szerzett az ő 
vére által. „A Léleknek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hű-
ség, szelídség, mértékletesség. Az ilyenek ellen nincs törvény.” (Gal 5,22) 

Kedves Testvérem, ha úgy érzed, hogy békétlenség, nyugtalanság, félelem van a szívedben, 
előtted is nyitva áll a lehetőség, hogy befogadd szívedbe Isten szeretetét Jézus Krisztus által! 

 

Szeretettel: Babicz Pálné 
 

„NE FÉLJ, CSAK HIGGY!” 
 

Az idei virágvasárnapi istentiszteleten „Ne félj, csak higgy!” címmel színi előadást adtak elő 
a Túróczy Zoltán Evangélikus Óvoda és Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 3. b osztályos tanu-
lói, akik megtisztelve a felkérést, nagy örömmel és lelkesen szerepeltek – az iskolai húsvéti is-
tentiszteleten kívül – a Nagytemplomi Evangélikus Gyülekezet közösségében is. 

A színdarab Jairus lányának feltámasztását, és a hosszú ideje betegségben szenvedő asszony 
meggyógyításának történetét jelenítette meg Márk evangéliuma 5. fejezetének 21-43. versei 
alapján. Hálásan köszönöm Székely Adrienn kolléganőmnek az odaadó, lelkiismeretes munká-
ját, ahogyan nagy precizitással igyekezett megtanítani diákjainak a darabot. Nagyon köszönöm 
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Cserbán Tündének és Hajdú Ágotának, valamint Horváth-Hegyi Áronnak a műsor zenei kísére-
tének előkészítését, a gyermekek felkészítését. Hálásan köszönjük Zsarnainé Urbán Nórának a 
Mandabokori Evangélikus Gyülekezetből kölcsönzött jelmezeket, és Nádasi Zoltánnak az ezút-
tal is kiválóan végzett technikusi munkáját. Soli Deo Gloria! 

Fosztó Tímea hittantanárnő 
 

INTÉZMÉNYI HÍREK 
 

Hírek az evangélikus óvodából 
 

„Mindenért hálát adjatok, mert ez Isten akarata 
Jézus Krisztus által a ti javatokra.” (1 Tessz 5,18) 

Végre itt a tavasz, virágba borultak a gyümölcs-
fák óvodánk udvarán is, a természet újraéledését 
tapasztalják meg óvodásaink. Mindennap hálát 
adunk a gyermekekkel az életünkért, a családun-
kért, a teremtett világért, a növényekért, állatokért 
és a békességért. Ez az időszak különösen alkalmas 
arra, hogy a gyerekek felfedezzék az élet csodáit. 
Búzamagot, borsót, babot ültetünk, virágpalántá-
kat nevelgetünk, megfigyeljük a gyökérzetet, ho-
gyan növekednek és mi szükséges a fejlődésükhöz. 
Az udvari veteményeskertünkbe is már elvetettük 
a kis magvakat, hagymákat, és mindennap várjuk, 
hogy mikor bújnak elő a kis növények! 

Április 4-8-ig Húsvétváró projekthetet szervez-
tünk, és minden nap egyedi tartalmat valósítot-
tunk meg: 
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Hétfőn zenés hálaadó áhítat alkalmával sok új és már ismert éneket énekeltek óvodásaink 
közösen, csak úgy zengett a hálaének! 

Kedden kézműves foglalkozásokat szerveztünk, a húsvéti jelképeket megjelenítő alkotáso-
kat, ajándékokat készített minden gyermek, kicsik és nagyok! 

Szerdán veteményeztünk a kiskertünkben, egyénileg kis virágcserépben búzamagokat ültet-
tünk, amelyet mindenki hazavihet, és reménység szerint Húsvétra élet lesz belőle! 

Csütörtökön sportnap volt az óvoda udvarán, vidám ügyességi játékokkal, sportversennyel. 
Nagyon örültek, hogy teljesítették a pályákat és átugrották az akadályokat! A végén, jutalom-
képpen tojáskereső feladat volt, a zárható kis tojásokban egy-egy ige, aranymondás volt elrejt-
ve egy kis édességgel. Nagy izgalommal futottak és mindenki talált egy tojást! Délután a szülők 
számára is készítettünk hasonló meglepetést, az aranytojást tojó tyúk alatt számukra is egy ige 
volt becsomagolva. 

Bízom abban, hogy minden Ige, amit kaptunk, kis magocska lesz a szívünkben, és reméljük, 
puha talajként fogadjuk azt be mindennap! 

„Bizony, mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, 
nem mentek be a mennyek királyságába. Aki tehát megalázza magát, mint ez a kisgyermek, az 
a nagyobb a mennyek királyságában.” (Mt 18,1-4) 

Áldott Húsvéti ünnepeket kívánok minden olvasónak a magam és az óvoda dolgozói nevében! 
Kovácsné Mráz Ágnes óvodai int. egység vezető 

 

Az általános iskola hírei 
 

Az idei tanévben ismét személyes jelenléttel tarthattuk meg a leendő első osztályosok részére 
a képességfejlesztő foglalkozásokat. Az érdeklődők száma a Szülői Szándéknyilatkozatok alapján 
idén – a korábbi évekhez hasonlóan – közel 100 fő volt. Az iskolába készülő ovisok lelkesen, ér-
deklődéssel jöttek hétről-hétre ismerkedni a leendő tanító nénikkel, az iskola légkörével. 

A program zárását követően az angol két tannyelvű osztályba 32, a matematika tehetség-
gondozó-általános tantervű osztályba 31 gyermek nyert felvételt. A beiratkozás április 21-én 
és 22-én lesz.          Urbán Miklósné tanítónő 

Hittanverseny 
 

„Ne nekünk, Uram, ne nekünk, 
hanem nevednek szerezz dicsősé-
get, kegyelmed és hűséged sze-
rint!” (Zsoltárok 115,1) Diákjaink 
ezúttal is méltón képviselték isko-
lánkat az idén XXX. alkalommal 
megrendezett Országos Evangéli-
kus Hittanverseny Kerületi fordu-
lóján, amelyen mind a négy kor-
csoportban induló csapatunk to-
vábbjutott az országos döntőbe. 

Versenyzőink 2022. április 2-án 
mérhették össze tudásukat a dön-
tőbe jutott iskolák tanulóival, 
melynek során a 3-4. és az 5-6. évfolyamokon induló csapataink III. helyezést értek el. 

 

Fosztó Tímea hittantanárnő  
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GYERMEKOLDAL 
 

Metamorfózis* 
 

A pillangók mindig is a kedvenc állataim között szerepeltek. Gyerekkoromban gyakran meg-
történt, hogy óvatosan becserkésztem őket, mert szerettem gyönyörködni a színes szárnyuk-
ban. Vagy csak egyszerűen jó volt utánuk futkározni a napsütésben, nézve kecses táncukat a 
levegőben. Szépek voltak, és sokszor elérhetetlenek. Felnőttként életükről, fejlődésükről ol-
vasva megdöbbentő volt számomra, hogy Isten mintha példaszerűen bennük is szerette volna 
kiábrázolni a feltámadást. Figyelj, és elmondom hogyan! 

Isten úgy teremtette a pillangót, hogy az élete egy pici úgynevezett petében 
kezdődjön. Már akkor csodák történnek vele, amikor ebben a kicsi petében el-
kezd kialakulni. Isten úgy „kódolta”, hogy a petében a sejtek osztódásuk köz-
ben két csoportra váljanak szét. Egyes sejtek néhány óra osztódás után, mint-

egy parancsszóra abbahagyják a test építését, és fürtökben maradnak, nem úgy a többi! Ez 
utóbbi csoport tovább osztódik és befejezi a test felépítését. Amikor már kibújik a petetokból, 
a test sejtjei nem szaporodnak tovább, hanem csak növekednek. De egyáltalán nem hasonlít a 
csodálatos színes szárnyú pillangóra. A pete rejtekéből előbújó kis „szörnye-
teget” hernyónak nevezik (lárva a szakkifejezés, amit használnak rá), és 
egész létét evéssel tölti, általában levelekkel táplálkozik. Testük eredeti mére-
tük többszörösére (akár több ezerszeresére is) megduzzad. Mivel igen védte-
lenek, ezért Isten felülmúlhatatlan fantáziával álcázta őket ellenségeik elől. 
Például az araszolólepke hernyójának olyan a színe, mint a gallyaké… gyakor-
latilag felismerhetetlenek. Amikor eljön az idő, hogy „ruhát”, alakot cserélje-
nek, akkor nagy többségük elrejtőzik. Isten megajándékozta a hernyót úgyne-
vezett selyemmiriggyel, mely segítségével selyemszálakból fonnak maguknak „öltözőszobát”. 
A selyemlepke hernyója például fonalak bolyhos kötegével veszi körül magát, sok lepke lárvája 
csak egy faághoz erősíti magát a fonallal, és ahogyan elrendezi magát, széthasad és letekere-
dik a hernyóbőr, alóla pedig előtűnik a sima, kemény héjú báb. 

A báb (latinul: pupa, ami magyarul baba, innen a báb szó) egyáltalán nem 
mozog. Nyílások vannak az oldalán és ezen keresztül lélegzik. Olyan, mintha 
már nem is élne, pedig a belsejében csodálatos, és titokzatos változások 
mennek végbe: a lárva teste lényegében darabokra hullik és átrendeződik. A 
hernyótest óriási sejtjei egyszerűen elhalnak. Emlékszel még, hogy az osztó-
dás elején a sejtek egyik csoportja, egyszerűen megállt, és nem vett részt a 

hernyó testének további építésében? Most ők következnek! Isten jól kitalálta ezt a dolgot! Úgy 
rendelkezett, hogy ezek a szunnyadó sejtek a felbomló, elpépesedett hernyótest sejtjeit egy-
szerűen „megegyék”, és rohamos tempóban elkezdenek szaporodni. Miközben a rovar gyakor-
latilag megeszi saját magát, egyben fel is épít egy, az elsőtől 
teljesen különböző formájú új testet. Amikor elkészül az új 
test, akkor a báb elkezd mocorogni, míg a lelógó végen egy-
szer csak előtűnik egy fej, két hatalmas szemmel. Később a 
pillangó lábai is kiszabadulnak, végül a teljes kifejlődött rovar 
lassan, fáradságosan kiszabadítja magát. Szárnyai még össze 
vannak gyűrődve… ráncosak, mint a vasalatlan ruha. Ilyen 
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szárnyakkal azonban nem tudna repülni, ezért Isten zseniális módon egy „vasalási technikát” 
épített be a pillangóba. Alighogy kiszabadul kényszerű öltözőszobájából, testfolyadékot kezd 
szivattyúzni ereinek hálózatán át a szárnyaiba, amelyek lassan (kb. fél óra alatt) teljesen kisi-
mulnak. A szárnyakon az erek még puhák, ilyenkor még nagyon sérülékenyek! Ám a folyamat 
végén a testnedvek visszakerülnek a testbe, a szárny erei pedig merev tartókká válnak, mellyel 
szilárdságot és védelmet nyújtanak a szárnynak. Amikor a szárnyak teljesen szárazak, a pillan-
gó kitárja azokat és felröppen, könnyedén táncolva a színes rét fölött. 

A mennyei Atya feltámasztotta Jézust a halálból, és azt ígérte, hogy aki hisz a Fiúban, azt 
ugyanúgy feltámasztja. Ahogyan a báb magába zárja a pillangó testét, úgy fog minket is ma-
gába zárni a sír halálunk után. Emlékszel? Az Úr Jézus holttestét egy sziklasírban helyezték el. 
Isten nagy szeretetéről tanúskodnak a kis pillangók, mert ahogyan ők is kiszabadultak a báb 
kényszerű fogságából, azokat, akik hisznek Jézusban, Isten életre fogja kelteni, feltámasztja. 
Ahogyan a pillangó szépségében már semmi nyoma nem volt hernyólétének, úgy feltámadott 
testünk is minőségében lesz más, mint a mostani testünk. Olyan lesz, mint amilyen halálból 
feltámadt Urunké, Jézus Krisztusé! Romolhatatlan lesz, nem fog öregedni, nem lesz beteg, 
gyenge, erőtlen és soha többé nem hal meg. 

 

„Ha pedig annak Lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, akkor az, 
aki feltámasztotta a Krisztus Jézust a halottak közül, életre kelti halandó testeteket is  

a bennetek lakó Lelke által.” (Róma 8,11) 
 

*A metamorfózis latin közvetítésével a görög nyelvből (μεταμόρφωσις) átvett szavunk. Jelentése: átalaku-
lás egyik formából a másikba, átváltozás. Biológiában használatos: Közvetett fejlődés; a petéből kikelő egyed-
nek egy vagy több lárvaállapoton át történő fejlődése, illetve a teljes átalakulás. (pete, lárva, báb, kifejlett ro-
var fázisokon át) 

 
RENDEZDKEDJ! Az alábbi képek a nagyhét és húsvét történéseit ábrázolják, de nem sor-

rendben. Rendezd sorba a képeket és mondd el egy barátodnak húsvét igazi történetét! 
 

 

 
 

Hajagos-Tóth Katalin  
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ANYAKÖNYVI HÍREK 
 

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

Nagy Ádám, Veres Balázs, Petris Noel, Szedlár Anna, Tóth Flórián, Kazár Zoltán, 
Morvai Bence, Szólláth Panna. 
 

Felnőtt konfirmáció: Pataki Márk 
 

Halálozások: „Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg…” 
Hargitainé dr. Tóth Ágnes (78), Seregi Pálné Gincsai Julianna (78), Harman Andrásné 
Magyar Julianna (91), Ruman Istvánné Grezsu Zsuzsanna (76), Antal Mihály (88), 
Melnik József (75), Karasz József (79), Erdős Istvánné Szekeres Julianna (90), Kerekréti 
Andrásné Greskó Veronika (65), Szikora Zoltán (65), Bogár István (77), Fehér Istvánné 
Cseh Katalin (73), Gabulya Istvánné Palicz Julianna (86), Ambrusz Józsefné Gyurján 
Mária (83), Sajben József (81), Paulusz Istvánné Molitórisz Ágnes (55), Kresztyankó 
Mihályné Garai Jolán (89), Gerda Andrásné Hibján Ilona (91), Csizmarik Jánosné 
Nádudvari Zsuzsanna (82), Szakács Andrásné Kovács Ilona (71), Tatár Mária (64), Kósa 
Istvánné Tomasovszki Julianna (85), Smidt János (90). 

 

Április havi előzetes 
 

❖ Április 15-én Nagypénteken a Nagytemplomban 10.00 órakor, Rozsrétszőlőben 9.00 óra-
kor, a Kistemplomban 11.00 órakor, Borbányán 16.00 órakor, Mandabokorban 17.00 órakor, 
Érpatakon 18.00 órakor, a Nagytemplomban 18.00 órakor (Passiói) istentiszteletet tartunk. 
❖ Április 17-én, Húsvét ünnepén a Nagytemplomban 5.00 órakor (hajnali), 8.00 és 10.00 

órakor, Nagykállóban 8.00 órakor, Kálmánházán 8.30 órakor, Rozsrétszőlőben 9.00 órakor 
(gyerekműsorral), Borbányán 9.30 órakor, Mandabokorban 10.00 órakor, a Kistemplomban 
11.00 órakor, Újfehértón 11.00 órakor, Felsősimán 13.00 órakor, Vargabokorban 15.00 órakor 
tartunk istentiszteletet. 
❖ Április 17-én 18.00 órai kezdettel Zenés áhítatot tartunk a Nagytemplomban. Közremű-

ködik: a gyülekezet énekkara, Sinka Krisztina (énekművész), Kiss Zoltán (orgonaművész), Zsar-
nai Anna (hegedűn), Zsarnai Lili (fuvolán) és dr. Kovács László Attila (karnagy). 
❖ Április 18-án, Húsvét 2. napján a Nagytemplomban 8.00 és 10.00 órakor, Rozsrétszőlő-

ben 9.00 órakor, Borbányán 9.30 órakor, a Kistemplomban 11.00 órakor, Császárszálláson 
11.00 órakor tartunk istentiszteletet. 

 

Május havi előzetes 
 

❖ Május 8-án, vasárnap délután 16.00 órakor Ünnepi hálaadó istentiszteletet tartunk a 
Nagytemplomban, melyen hálát adunk Istennek a templom belső felújításáért, ami a Magyar 
Kormány támogatásából valósult meg. Igét hirdet: dr. Fabiny Tamás püspök. 
❖ Május 15-én vasárnap este 18.00 órakor Zenés Áhítatra kerül sor a Nagytemplomban. 

Közreműködik Kiss Zoltán orgonaművész és az Ökumenikus Schola Kissné dr. Mogyorósi Pálma 
vezetésével. 
 

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 istentisz-

telettel, 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. június 3. 
Lapzárta: 2022. május 27. 

 
Szerkesztőbizottság: 

Adámi László, Kecskemétiné Szilvási Zsuzsanna, Márk Borbála, ifj. Nádasi Zoltán 
Felelős szerkesztők: Dr. Kovács László Attila, Veczánné Repka Jolán 

E-mail: nyiregyhazi.hirmondo@lutheran.hu 
Kiadja a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség, belső használatra, ingyenes terjesztésben. 

Megjelenik kéthavonként. Készült: A Grafit Nyomdában 1000 példányban. 

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

