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JÉZUS ARCÚ PECSÉT 
 

Életünk számos területén találkozunk pecsétekkel. Iskolai és érettségi bizo-
nyítványoknál, diploma okleveleknél, személyi okmányok igénylésének hitele-
sítésénél, és még megannyi helyen. A bélyegző hitelesítő eszköz. Hivatalos 
dokumentumot bárki meg tud fogalmazni, de pecsétet csak az adott intéz-
mény törvényes képviselője adhat. Teológusként sokszor kellett könyveket kölcsönöznöm a 
könyvtárból, s az igazán érdekes könyveket be is szereztem. Bizonyos idő elteltével a kiköl-
csönzött könyveket vissza kellett vinni, s onnan tudtam megkülönböztetni a könyvtári pél-
dányt a sajátomtól, hogy megnéztem, van-e benne pecsét. Ennek az egyedi ismertetőjelnek 
fontos feladata volt, hogy bizonyítsa a tulajdont: a könyv valaki más tulajdonában áll.  

Isten azt kéri tőlünk, hogy tegyük őt, mint pecsétet a szívünkre és karunkra. A szívre helye-
zett pecsét során tulajdonos-váltás történik az ember életében. Már nem a magamé, nem a vi-
lági, Istentől független szemléleté vagyok, hanem a Teremtő határozza meg az életemet. Vi-
lágszemléletem, hitem, erkölcsi érzékem, identitásom mind Isten azonosítójelét hordozzák 
magukon. Őrajta keresztül látom a világot, Ő az, aki megszabja mi a helyes és mi a helytelen. A 
szív mellett azonban szükség van a karok pecsétjére is. Tetteim, szolgálataim, az emberek közt 
és a világban végzett munkálkodásom Isten pecsétje alatt kell, hogy végbe menjenek. Vajon Is-
ten védjegye van az én tetteimen? 

A pecsét nem más, mint a pecsétnyomóról származó lenyomat. Ezért a másik meghatározó 
funkciója, hogy beazonosítható legyen a kibocsátó intézmény, szervezet, hivatal stb. Ugyanazt 
a képet mutatja a külvilágnak, mint ami a pecsétnyomón szerepel. Onnantól kezdve, ha egy 
azonosítójelen átírunk valamit vagy kiegészítjük, hiteltelenné, érvénytelenné tesszük azt. Isten 
bélyegzője Krisztus lenyomatát ábrázolja. Az egyháztörténelem során sokszor próbáltak és 
próbálnak változtatni a kiábrázolt isteni lenyomaton. Nem elég az igazi, ezért itt-ott ki kell egé-
szíteni, meg kell másítani, el kell valamit venni vagy hozzátenni. Keresztény hitünk, életünk 
csak akkor hiteles, akkor van a helyes úton, ha Krisztus arca olyannak jelenik meg rajta, ami-
lyen az valójában. 

Pünkösd ünnepe ezt a Krisztus-lenyomatot tette láthatóvá a tanítványok életén. A Szentlé-
lek a Megváltó evangéliumának azonosítójelét helyezte a Jézus követőinek szívére, és ez a Lé-
lek Krisztus-lenyomatú missziót eredményezett a világban. Vajon mindez csak múlt idő? Nem! 
Krisztus arca ma is életformáló jel. A Szentlélek, mint törvényes képviselő jelen van közöttünk, 
s csak arra vár, hogy Krisztus pecsétjét tehesse szívünkre, karunkra. Jövel Szentlélek Úristen! 
Pecsételd életünkre az Úr Jézus arcát! Ámen. 

 
 

Veczán Zoltán VI. éves teológus  

 

„Tégy engem, mint pecsétet a szívedre, mint pecsétet a karodra. 
Bizony erős a szeretet, mint a halál.”         (Énekek 8,6 - ÚF) 
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NAGYHETI ESTI SOROZAT – JÁNOS APOSTOL TUDÓSÍTÁSAI ALAPJÁN 
 

2022. nagyböjtjének utolsó napjaiban (április 11-14 között), az Útmutató esti olvasmányai 
alapján hangzottak el az igehirdetések gyülekezetünkben a körzeti parókus lelkészek szolgála-
taival. Újra átélhetjük ezeket az üzeneteket most, pünkösd böjtjében is, a megígért Lélek aján-
dékaira várva, amit mennybe ment Urunk küld mindenkori követőinek! „Jövel, Szentlélek Úris-
ten, Töltsd be szíveinket bőven…!” 

Nagyhétfőn Zsarnai Krisztián Jn 18,12-17 alapján szólt az Úr Jézusnak Annás főpap előtti ki-
hallgatásáról. Az ő isteni dicsősége mindenek felett áll; Jézus a mindenség Ura. Péter első ta-
gadó mondata: Nem vagyok az ő tanítványa! Kajafás tanácsa: Jobb, ha egy ember hal meg a 
népért. Mi hogyan állunk Jézus előtt? Kérhetjük, hogy újítsa meg egészen az életünket, hogy 
nyilvánvalóvá, megtapasztalhatóvá legyen bennünk az értünk meghalt és feltámadott Jézus! 

Nagykedden Sztankó Gyöngyi Jn 18,28-40 alapján követte a tudósítást; Pilátus a helytartó-
ságon hallgatta ki Jézust kora reggel. Kérdései ezek voltak: Te vagy a zsidók királya? Mit tettél? 
Mi az igazság? Nekünk is legyen személyes érdeklődésünk Krisztus iránt, és őt válasszuk éle-
tünk királyának! Legyen az értünk meghalt, de feltámadott Úr Jézus a mi utunk, igazságunk és 
örök életünk! Vele mindig győzhetünk és célba érünk. 

Nagyszerdán Horváth-Hegyi Áron Jn 19,1-5 alapján prédikált Pilátus döntéséről; kiszolgáltat-
ta Jézust: Íme, az ember! (Ecce homo!) Keresztelő János szerint: ő az Isten Báránya. S a száza-
dos kijelenti a kereszt alatt: Isten Fia volt! Az ő küldetése (lásd Jn 10,17-18): az életátadás. Az 
Atya gyönyörködik a szeretett Fiúban, mert engedelmes mindhalálig. Te is ezt kiáltod: Feszítsd 
meg!? Isten szerint: íme, ilyen az ember! Szükségünk van Jézusra! 

Nagycsütörtökön dr. Kovács László Attila a Nagytemplomban Jel 19,6-8 alapján hirdette: El-
jött a Bárány menyegzője! Az úrvacsora szereztetésének ünnepén idézte az Úr Jézus szavait: 
Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre! Aki él e szentséggel, az hivatalos az üdvösségre. Az el-
ső meghívást keresztségünk alkalmával megkaptuk. Ne utasítsuk vissza az Úristen meghívását! 
Ő legyen segítségünkre, hogy Krisztus áldozata rajtunk ne vesszen kárba! 

 

Összeállította: Garai András (garainyh.hu) 
 

A sorozat (ismételt) megtekintésre javasolt videók linkjei: IGEHIRDETÉSEK-IDŐRENDBEN & 
youtube.com/playlist?list=PLi56mdhkUQvziNm0iJL9W0R3MTW5fwNNO 

Ajánlott nagyheti képek:  
garainyh.hu/kep/Munkacsy trilogia.pps & garainyh.hu/kep/Nagyhet a muveszetben.pps 
 

SZÉDER EST A GYÜLEKEZETI HÁZBAN 
 

A nagycsütörtöki istentiszteletet követően egy különle-
ges alkalmon, széder esti vacsorán vettünk részt a Gyüle-
kezeti Házba. A szépen megterített U alakban elrendezett 
asztalnál 40 fő fért el kényelmesen, és csak néhány szék 
maradt üresen, sokan voltunk kíváncsiak a zsidó nép leg-
nagyobb ünnepének hagyományos megünneplésére. 

Lelkészünk, Horváth-Hegyi Áron, mint családfő vezette 
végig a Peszach (Páska) előestéjén elfogyasztott vacsora 
előírásos liturgiáját, melynek fontos elemei voltak az 

https://www.garainyh.hu/
https://www.garainyh.hu/10/mynews.inc.php?hash=612aeae2e992c94b172fffbba6f79e82&mnid=5&page=
https://www.youtube.com/playlist?list=PLi56mdhkUQvziNm0iJL9W0R3MTW5fwNNO
https://www.garainyh.hu/kep/Munkacsy%20trilogia.pps
https://www.garainyh.hu/kep/Nagyhet%20a%20muveszetben.pps
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egyiptomi rabszol-
gaságból való ki-
menekülés, a pusz-
tai vándorlás, a Ká-
naán földjére való 
megérkezés törté-
neteinek felolvasá-
sa, a hálaadó zsol-
tárok eléneklése, 
és a páska vacsorát 
szimbolizáló ételek 
előírás szerinti sor-
rendben való elfo-
gyasztása (kovász-
talan kenyér, keserű füvek, sós víz a mártogatáshoz, főtt tojás, szárított gyümölcsök, reszelt 
alma dióval és mazsolával). A báránysültet egy-egy báránycsont jelképezte, a bor helyett piros 
szőlőlé szolgált az áldások poharainak kiivásához. A jelképes ételek egy-egy nagy tálcára voltak 
feltálalva, ezek voltak a széder tálak, amiről ez az alkalom az elnevezését kapta. 

Ezen a Széder esten, amin én is részt vettem, sok élményt kaptam. Először is a közös asztal-
nál ülés, a szinte egy tálból evés nagyon közvetlen szeretetérzést adott. Minden generáció – a 
kisgyermekektől az idős korosztályig – együtt voltunk. A gyerekek hallgatták a családfőt, és ők 
is kérdezhettek. Mi, felnőttek is felelhettünk az egyiptomi kivonulással kapcsolatos kérdések-
re, ami egy oldott, családias légkört biztosított. 

Vacsora közben eszembe jutott az én személyes szabadulásom a bűn rabságából: az én 
számomra is hosszú volt ez az út, akárcsak a pusztai vándorlás 40 éve Izráel népe számára, 
mert hozzájuk hasonlóan én is sokáig engedetlen voltam Istennel szemben. 

Az ÚR bennünket, hívő keresztényeket is be fog majd vinni „Kánaánba”, az Isten országába. 
Mint Jézus Krisztus követői, még mi is vándorolunk itt a földön. Jó tudni, hogy Ő vezet minket, 
és átsegít a nehézségeken. Legyünk engedelmes gyermekei, és soha ne inogjon meg a bizal-
munk az Ő irgalmas szeretetében! 

Az ÚR Jézus értünk hozott áldozata által mi is megszabadulhatunk a bűneink rabszolgaságá-
ból, Nagycsütörtök bennünket minden 
évben erre a szabadításra emlékeztessen! 

Babicz Pálné 

 
Egy héttel korábban a gyermekek részé-

re is megtartották a széder vacsorát Ker-
tészné Iványi Ágnes, a Vasárnapi Iskola 
Szövetség (VISZ) munkatársa és Adámi 
Márti hitoktató szervezésében. A gyüleke-
zeti teremben – a Krisztus korabeli zsidó 
szokásoknak megfelelően – a gyerekek a 
földön ülve vettek részt a vacsorán. 

(a szerk.)  
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CSODÁLATOS HÚSVÉT HAJNALI FELTÁMADÁSI ISTENTISZTELET 
 

A húsvét hajnali istentisztelet számomra na-
gyon megrendítő volt. Egyébként is nagyon szere-
tem a szimbólumokat, a jelképeket, de ezt a nap-
támadatot valóságos csodaként éltem meg, aho-
gyan az istentisztelet végén az oltár fölötti szemen 
keresztül átlövellt az első fénycsóva a sötét temp-
lomon! 

Hajnali 5 órakor a vaksötét templomba léptünk 
be, s mindegyikünk egy kis gyertyát kapott a ke-
zébe. Aztán fáklyával a kezükben végigvonult a 
templom bejáratától az oltárig 10 fiatal egyenöl-
tözetben, gyönyörűszép gregorián énekeket éne-
kelve. Ehhez az alkalomhoz ez a hangszerkíséret 
nélküli többszólamú ének már önmagában is na-
gyon megrendítő hatású volt, de az egész liturgia 
is úgy volt felépítve – végigvezetve a bűnesettől a 
feltámadásig – percre pontosan kiszámolva, hogy 
a sötétségből felragyogjon mindenki számára a 
feltámadás, a megváltás fénye és valósága! 

Sokunk életében megtapasztalható az a teljes sötétség, amiben ott van a reménytelenség, a 
kilátástalanság, az elhagyatottság, az elveszettség, s akkor egyszer csak Valaki beleragyog az 
életünkbe: ehhez tudnám hasonlítani, amit ezen a húsvét hajnali istentiszteleten átéltem. 
Nem sejtik, akik nem jöttek el erre az alkalomra, hogy mit veszítettek ezzel! Nem pusztán egy 
élményt, hanem a Húsvét lényegének igazi megtapasztalását, átélését. 

Nekem természeti csoda minden napfelkelte, amit ezek a fiatalok felhasználtak ebben a li-
turgiában. Amikor körbeállták a fáklyát, énekeltek, aztán Igét olvastak, majd ismét énekeltek 
és folytatódott az igeolvasás, nem volt semmi zavaró körülmény, ami elvonta volna a figyel-
münket, teljesen oda tudtunk koncentrálni az Istendicsőítésre. Látszott a hívő fiatalokon, hogy 
a lelkük mélyéről jött az ének, azt ők megélték és átélték. 

Megható volt, ahogy a fáklyákról meggyújtott kis gyertyákkal mindnyájunkhoz odajöttek a 
kezünkben lévő kis gyertyát meggyújtani, hogy a fényt, a világosságot – a feltámadás és a bűn-
bocsánat örömhírét – mi is adjuk tovább a sötétségben lévőknek: családban, munkahelyen, és 
mindenütt, ahol erre lehetőségünk adódik! 

Számomra nagyon áldásos volt az úrvacsora is ezen az alkalmon, az énekléssel, az igeolva-
sással, az igehirdetéssel együtt mindennek a „non plus ultrája”. Nekem ez az igazi Húsvét: 
nincs semmi külsőség, semmi zavaró momentum, csak a lényeg. A fáklyafény, az éneklés, az 
igeolvasás, az úrvacsora tette számomra katarzissá ezt az istentiszteletet. 

Amikor befejeződött az istentisztelet, csak azt láttam, hogy mindenki felfelé néz, és csodála-
tos látvány volt a templomon átlövellő fénycsóva! Sajnálom azokat, akik kimaradtak ebből a 
csodából! Nagyon boldog és nagyon hálás vagyok azért, amit utoljára 20 évvel ezelőtt már 
megtapasztalhattam, most pedig Horváth-Hegyi Áron lelkészünk és az együtt szolgáló fiatalok 
jóvoltából ismét átélhettem! 

Jenei-Demcsák Anikó  
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HÁLAADÓ ISTENTISZTELET VOLT MANDABOKORBAN 
 

Ünnepi istentiszteletre gyülekeztünk 
2022. április 24-én Mandabokorban, az 
Imaház felszentelésének 9. évfordulóján. 
Az Áldjad én lelkem kezdetű énekünket 
fiatalokból álló kis zenekar kísérte. Isten 
igéjét Kondor Péter, a Déli Egyházkerület 
püspöke hirdette János evangéliuma 5. 
fejezetének 24. verse alapján: „Bizony, 
bizony, mondom néktek: aki hallja az én 
igémet, és hisz abban, aki elküldött en-
gem, annak örök élete van; sőt ítéletre 
sem megy, hanem átment a halálból az 
életbe.” 

Kondor Péter püspök úr visszaemléke-
zett arra, hogy annak idején – a Gazdasági Bizottság tagjaként – hogyan látta a terveket, ho-
gyan látta azt az elképzelést, amit itt a testvérek megálmodtak. Emlékeiben úgy él, hogy itt a 
pusztaságban szeretnének valami csodát, miközben sok helyen vannak elnéptelenedett temp-
lomaink. Ehhez képest itt valami újat szeretnének létrehozni. Fabiny Tamás püspök úr is úgy 
tekintett Zsarnai Krisztiánra, mint egy fiatal álmodozó lelkészre. 

És Isten megáldotta a sok-sok imádságot, tervet, a sok-sok munkát, ami ide vezetett, ami-
nek eredményeként itt áll ez az imaház, mostanra már kibővített imaház, és hogy itt lehetünk 
Isten igéjének hallgatására. 

10 évvel ezelőtt volt az alapkőletétel. de most a felszentelés 9-ik évfordulóját ünnepeljük, 
mondta püspök úr, és hozzátette, hogy 15 éves évfordulója van annak, hogy a Zsarnai házas-
pár – család – itt van Nyíregyházán. 9 éve épül a „nagy lelki ház”, melynek egy-egy élő köve 
kell, hogy legyünk.  Isten igéje valóban nem szól hiába. Ha mi könyörgünk, ha mi kérjük Istent, 
Ő újra és újra megszólal. Amit pedig Jézus mond a felolvasott igében, az hitünk legalapvetőbb 
kérdéseiről szól, üdvösség és kárhozat ügyén. 

Megdöbbentő, amit Jézus mond. Olyan valakiről van szó, akinek örök élete van. Nem „lesz”, 
hanem már most van. Már ebben a földi életben elkezdődött (az örök élet). Olyan valakiről 
van szó, aki nem megy az ítéletre, aki már átment a halálból az életbe. Jézus valóságos tényt 
állapít meg. Nem jövő időt használ, hanem múlt időt. Ez azt jelenti, hogy most és itt, közöttünk 
is vannak olyanok, akik már átmentek a halálból az életbe. 

Mit jelent ez? A bibliának más fogalmai vannak a halálról és életről, mint nekünk. Amikor Is-
ten életről és halálról beszél, az nem azt jelenti, hogy van-e még valakinek pulzusa. A két álla-
pot közötti határt mindig Isten húzza meg. Nem ott van, ahol az emberi tudomány megállapít-
ja. Isten az ÉLET. Ahogy Jézus mondja: Én vagyok az élet. Igazi élet – örökélet – csak ott van, 
ahol Istennel való közösség van. Halál pedig ott van, ahol az Élettel – azaz Istennel – való kö-
zösség megszakad. 

Ádám és Éva óta mi mindannyian a Paradicsomon kívül, az Istentől való elszakadás állapo-
tába születünk. Milyen jelei lehetnek annak, ha valaki az Isten szemével nézve halott? Pl.: ha 
nincs békesség az ember szívében, ha elégedetlenség van, reménytelenség, vagy tipikus jel a 
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harag, vagy ha valakit nem tudunk igazán szívből szeretni. Halott lélek nem tud szeretni, nem 
tud örülni, nem tud türelmes lenni. Tegyük fel a kérdést, jó ebben az állapotban lenni?  Ha a 
testi halálunkig nem történik valami, ami kihoz ebből az állapotból, akkor elvesztünk. Végleg 
elvesztünk. Az első halálból, amibe beleszülettünk, abból még van menekülés. A másodikból 
már nincs. Testi halál után nincs már lehetőség semmire. Ha pedig így van, márpedig így van, 
akkor az életünk legégetőbb kérdése, hogyan lehet átmenni a halálból az életbe; és feltehetjük 
a kérdést, ki az, aki már átment a halálból az életbe? Jézus mondja: aki hallja az én igémet, és 
hisz abban, aki elküldött engem… (Zákeus is hitt, de igazán csak akkortól élt, amikor Jézussal 
találkozott, amikor Jézus bement hozzá.) 

Jézus szava az élet. Ahova Jézus behatol, ott lesz élet. A kérdés az, halljuk-e Jézus szavát, 
úgy halljuk-e, mint akit személyesen megszólított? Van, hogy embert hallunk beszélni, de egy 
másik világból való hang szól hozzánk. És öröm van a Mennyben az Isten angyalai között, ami-
kor egy ember átadja az életét. De nem csak a Mennyben van öröm, hanem itt a gyülekezet-
ben is, és a családban is, a munkahelyen, a környezetében annak az embernek. Amikor egy 
ember új életet nyer Krisztusban, nagyon sok ember életében öröm fakad. 

Azt mondja Jézus: „Bizony, bizony, mondom néktek…” Jézus, amikor valamit nagyon ki 
akart hangsúlyozni, akkor így kezdte: bizony, bizony, mondom néktek. Ha meghallottuk a sza-
vát, és hiszünk abban az Istenben, aki Jézust értünk adta, akkor bizony örök életünk van. Akkor 
átmentünk a halálból az életbe. Akkor az örökkévalóság áldásaival és erőivel mehetünk vissza 
a mieinkhez, szeretni, szolgálni, örömöt adni a másik embernek. Adja Isten, hogy így legyen! 

Az igehirdetés szolgálatát követően a születésnaposok köszöntésére került sor, azokéra, 
akik április hónapban születtek. A köszöntés egy gyönyörű énekkel zárult, melyet Zsarnainé  
Urbán Nóra adott elő, az ifjúsági zenekar kíséretében. Végezetül pedig egy kisfilmet nézhet-
tünk meg a gyülekezet életéről, a kezdetekről, az építkezésről, és az ünnepi alkalmakról, ese-
ményekről. 

Áldásokban és az igehirdetés tanításaiban meggazdagodva térhettünk haza otthonainkba. 
 

Veczánné Repka Jolán 
 

HÁLAADÓ ÜNNEPI ISTENTISZTELET  
A NYÍREGYHÁZI EVANGÉLIKUS NAGYTEMPLOM FELÚJÍTÁSÁÉRT 

 

„Ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre.” (2Kor 5,17) 
 

Jubilate vasárnapján délután került sor a Nagytemplom belső felújításáért, restaurálásáért 
tartott, a járvány miatt többször elhalasztott hálaadó ünnepi istentiszteletre, amelyre eljöttek 
az egyházmegye lelkészei, felügyelői, a helyi testvéregyházak képviselői is. 

Dr. Kovács László Attila igazgatólelkész nagy szeretettel köszöntötte a városi és a megyei 
önkormányzat képviseletében megjelent vendégeket, a felújítás tervezőit, kivitelezőit, restau-
rátorokat, és a munkálatokban részt vett szakembereket. Külön is nagy tisztelettel és szeretet-
tel köszöntötte Dr. Fabiny Tamást, az Északi Egyházkerület püspökét és Nagy János államtit-
kárt, valamint evangélikus intézményeinket. Először az óvodások oltár előtti énekszolgálatának 
örülhettünk, majd Zsarnai Krisztián esperes és Horváth-Hegyi Áron parókus lelkész liturgiai 
szolgálatával folytatódott az ünnepi istentisztelet. Ezt követte a Túróczy Zoltán Általános Isko-
la, majd a Luther Márton Kollégium énekkarának szép szolgálata. Az énekszámok között a Kos-
suth Lajos Gimnázium két diákjának gyönyörű szavalatát hallhattuk. 
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Az igehirdetés szolgálatát 
Dr. Fabiny Tamás püspök vé-
gezte a címben idézett igevers 
alapján, ami a hét vezérigéje is 
volt. Prédikációjában megvilá-
gította a neosz és a kainosz gö-
rög szavak jelentésében lévő 
különbséget: az előbbi valami 
régi megújítását jelenti, az 
utóbbi viszont azt tartalmazza, 
ami korábban még nem volt, 
valami radikálisan újat. Ezekkel 
kapcsolatosan visszatekintett a 
Nagytemplom múltjára, meg-

építésének előzményeire, s a II. világháború utáni időszakra is, amikor a megszálló orosz had-
sereg istállónak használta a templomot. A templom felújítása a neosz, de a lelkek, az élő kövek 
megújítása a kainosz szóval fejezhető ki: új teremtés Krisztusban. Sok határvonal húzódik em-
ber és ember, ország és ország között, de Krisztusban egyek lehetünk, a válaszfalak Krisztusban 
leomlanak. A hívő embereknek ökumenikusnak kell lenniük, mert Krisztusban mindnyájan 
egyek vagyunk. Az óvodáink, iskoláink is ezt példázzák, hiszen különböző felekezetű gyerekek, 
diákok, tanárok vannak bennük együtt. Igehirdetését azzal zárta, hogy a templom csak eszköz 
a megújulásra, az emberi lélek, az „élő kövek” megújulása érdekében. 

Az igehirdetés után egyházközségünk énekkarának lélekemelő szolgálatában Kovács László 
Attila Jubilate vasárnapjára írt kantátája hangzott el, majd az egyházkerület püspöke Adámi 
László nyugalmazott parókus lelkészt és feleségét hívta az oltárhoz. Megköszönte mindkettő-
jük szolgálatát, amit a Nyíregyházi Egyházközségben, és korábbi szolgálati helyükön végeztek. 
Megemlékezett arról a régi ta-
lálkozásukról, amikor teológus 
hallgatóként egy írásmagyarázati 
könyvet kapott ajándékba tőlük, 
s most ő is egy könyvvel köszön-
te meg Adámi Lászlónak a hiva-
talos lelkészi szolgálatát, felesé-
gének, Marikának pedig egy 
szép virágcsokorral, 42 éves há-
zasságukra is visszautalva. Ál-
dással és ezzel az igével bocsá-
totta el őket: „Áldjad én lelkem 
az Urat, és el ne feledd, mennyi 
jót tett veled.” (Zsoltárok 103,2) 

Ezután Veczánné Repka Jolán, 
egyházközségünk felügyelője 
emlékezett meg a Nagytemplom 
történetéről, korábbi felújításai-
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ról, és a mostani, belső felújítás, restaurálás 
munkálatairól. Elmondta, hogy milyen nagy 
öröm volt, amikor Magyarország Kormánya 
650 millió Ft-ot adott a Gyülekezeti Ház és a 
Nagytemplom felújítására.  A nagyösszegű 
támogatásból 2019-ben megújult a Gyüleke-
zeti Ház, 2021 tavaszára pedig elkészülhetett 
a Nagytemplomban az elektromos hálózat 
cseréjén túl az oltár, a szószék és az orgona-
ház restaurálása, a falak díszítő festése és a 
díszítőrácsok, valamint a kandeláberek res-
taurálása, a padok fűtésének korszerűsítése, 
az emeleti ablakok cseréje, és az 1834-es 
földrengéskor keletkezett mennyezeti repe-
dések falvarrási technikával történt eltünte-
tése is megvalósulhatott. 

Dr. Kovács László Attila igazgatólelkész 
megköszönte a templom felújításában, res-

taurálásában résztvevő megjelent vendégek, továbbá az Országos Egyház és az Örökségvé-
delmi Hivatal részéről a felújításban közreműködő munkatársak munkáját az egyházközség jel-
képes ajándékával. 

Ezután Nagy János, a Miniszterelnökség Programirodájának vezető államtitkára üdvözölte az 
egybegyűlteket a következő igével: „Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők.” 
(Zsoltárok 127,1), majd felolvasta Orbán Viktor miniszterelnök úr köszöntő levelét, melyben a 
Nagytemplomunk felújítása kapcsán határozottan leszögezte, hogy: „Fújjanak bármilyen szelek 
körülöttünk, mi templomépítők és templomfelújítók maradunk! Soli Deo Gloria!” 

Igazgatólelkészünk ismertette finnországi testvérgyülekezetünk, Kajaani város evangélikus 
gyülekezetének üdvözlő levelét, melyben egyebek mellett idézték a 122. zsoltár alapján írt 
éneküket, amit a finnek egy új templom építésekor, vagy egy régi templom felújításakor szok-
tak énekelni: „Nemzedékről-nemzedékre békesség és dicsőség árad nemzetünkre.” 

Benczúr László, az Északi Egyházkerület nyugalmazott felügyelője dr. Fábri György felügyelő 
köszöntését tolmácsolta, és örömét fejezte ki a sok régi kedves arc láttán, akiket a korábbi 
évek során látott ebben a templomban. Köszöntését a 79 éve kapott kis Újszövetségéből felol-
vasott igeverssel fejezte be: „Lássátok meg, milyen nagy szeretetet adott nékünk az Atya, hogy 
Isten fiainak neveztetünk!” (1János 3,1) 

A befejező oltári szolgálatot Dr. Fabiny Tamás és Horváth-Hegyi Áron végezte, melynek ke-
retében a püspök megszentelte és megáldotta a felújított templomot. 

Hálaadó ünnepi istentiszteletünk az igényesen felújított, kibővített Gyülekezeti Házban a 
szépen megterített asztalok mellett jóízű beszélgetésekkel, szeretetvendégséggel zárult. 
Mindezekért: Egyedül Istené a dicsőség! Soli Deo Gloria! 

 

Fotók: Csutkai Csaba                    Márk Borbála 
 

Az ünnepi istentisztelet teljes videó felvétele és az ott készült fényképek innen érhetőek el:  
youtube.com/watch?v=0DC97A8eSKI 
drive.google.com/drive/folders/1dd54mVB3i3dkIGV-LMFBLVGK1572GJPO?usp=sharing 

  

https://www.youtube.com/watch?v=0DC97A8eSKI
https://drive.google.com/drive/folders/1dd54mVB3i3dkIGV-LMFBLVGK1572GJPO?usp=sharing
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„Nekem vigyáznom kell, hogy csak azt mondjam, amire az ÚR indított.” (4Mózes 23,12) 
 

Veczán Károlyné Kiss Éva vagyok. Dunántúlról kerül-
tem Nyíregyházára 1955-ben, Veczán Károllyal kötött 
házasságom révén. Férjem 1979-ben bekövetkezett ha-
lála óta egyedül élek, de nem magányosan. Nagy hála 
van a szívemben az Úr Isten iránt, Aki ilyen sok időn át 
megtartott! Csodálatos évek vannak mögöttem. Na-
gyon szép családom lett, két fiam, öt unokám, öt déd-
unokám született. (A hatodik és a hetedik dédunoka is 
„útban van”, de ez még titok.) Mindegyik gyermek szü-
letését csodaként éltem meg! Voltak szomorú évek, 
gyász is ezen idő alatt, és volt sok öröm is. Családom 
szeretete, gondoskodása ragyogja be máig is a szürke 
hétköznapokat! 

 

Egy évvel ezelőtt, 2021 januárjában Isten csodálatos, 
megtartó kegyelmét tapasztalhattam meg ismét, én 
úgy hívom: a „Covidos csoda”. Epeproblémák miatt 
kórházba kerültem. Besárgultam, legyengültem, de 
több infúzió, gyógyszeres kezelés után 3 nap múlva 
csodálatos módon talpra álltam. Már úgy volt, hogy 

ebéd után haza is mehetek, amikor kiderült, hogy az egyik szobatársam, aki 2 napja került be a 
kórtermünkbe, Covid pozitív. Nagyon megijedtem, mivel többször is érintkeztem vele, a mobil-
telefonját a kezébe adtam, a ruháit elpakoltam, segítettem az étkezésében, mert egyáltalán 
nem tudott mozogni (hanyatt esett a konyhában és megrepedtek a csontjai). 

 

Mi lesz most?! A kórterem ajtajára hamarosan felkerült a piros plakát, „se ki, se be”! Én ezt 
már a folyosón állva éltem meg, várva a következményeket. Úgy éreztem, nem bírok ott ma-
radni tovább egy órát sem, nemhogy 10 napot! Két negatív teszt után a kezelőorvosom haza-
engedett, 10 nap karantént írt a zárójelentésemre, és egyedüllétet. Védőoltást ekkor még nem 
kaptam. Családom aggódva figyelte az állapotomat, félő volt, hogy én is megkaphattam a be-
tegséget a betegtársammal közösen érintett tárgyak miatt. 

 

Nagy csend volt körülöttem, de nem féltem. Biztos voltam benne, hogy nem kaptam el a be-
tegséget! Ugyanis, még a járvány kitörése elején, 2020-ban kaptam egy ígéretet az Úrtól: „… 
békességgel kerülsz a sírodba, és nem látod meg azt a nagy veszedelmet, amelyet erre a hely-
re hozok.” (2Királyok 22,10) 

 

Akkoriban olvastam Charles Haddon Spurgeon „Isten ígéreteinek tárháza” című könyvében: 
„Ha … hittel ráhagyatkozol egy ígéretre … akkor az a tiéd.” Ez az ígéret bátorított, és adott 
erőt, békét, hogy ne féljek. Én mindezt az Úr nagy csodájának tartom, és az is. 

 

Ma már három oltás van mögöttem, de akkor, a kórházi tartózkodásom idején még oltatlan 
voltam. Ha az Úr megengedi, ebben a hónapban belépek a „szépkorba”, a 90. évbe, de ha elkül-
di közben az égi behívót, békével a szívemben megyek el, mert tudom, hogy Hozzá érkezem! 

 

Veczán Károlyné (89)  
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Pünkösd böjtje – Jézus hiány?! 
 

A keresztyén/keresztény felekezetek két évezredes gyakorlata szerint a Szentháromság egy 
igaz, örök Isten mindhárom személye „főünnepét” megelőzi egy hosszabb-rövidebb böjti idő-
szak, ami valaminek, vagy valakinek a hiányát jelzi. Karácsonykor az Atya Isten cselekszik: el-
küldi Fiát – erre emlékezve négy adventi héten várakozik az istenhívő világ. Húsvétkor a Fiú Is-
ten váltságművének méltó ünneplésére negyven „hétköznapi” böjttel készül a benne hívők so-
kasága. 

A Szentlélek Isten eljövetelére tíz böjti napon kellett várnia tanítványainak, ami számukra 
egyben a Jézus hiányt is jelentette. Ő mennybemenetele és a Lélek kitöltetése közötti tíz na-
pon nem volt elérhető földi ember számára. 

De kétezer éve nem kellene Jézus hiányban szenvednie az emberiség döntő részének! Még 
földi életében kijelentette az Úr Jézus a benne hívőknek: „Én pedig kérni fogom az Atyát, és 
másik Pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké: az igazság Lelkét, akit a világ nem 
fogadhat be, mert nem látja őt, nem is ismeri; ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt 
bennetek lesz.” (Jn 14,16–17) Ma ezt így is megfogalmazhatjuk: Megtérése, újjászületése pilla-
natában minden ember megkapja a Szentlélek ajándékát, Isten gyermekévé lesz, így ezentúl 
nem szenvedhet „Istenhiányban” sohasem (lásd Gal 2,20). 

Urunk így bátorítja mindenkori követőit: „Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Isten-
ben, és higgyetek énbennem! – Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az 
Atyához, csak énáltalam.” (Jn 14,1.6) De már első prédikációjában ezt hirdette minden em-
bernek: „Beteljesedett az idő, és elközelített az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az 
evangéliumban!” (Mk 1,15) 

A sok, Jézus hiányban szenvedő, s így az örök kárhozat felé rohanó embertársunknak mi 
sem tanácsolhatunk „jobb” lehetőséget az egyetlennél, mint amit Péter, a „főapostol” mon-
dott az első pünkösdkor: „Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg mindnyájan Jézus Krisztus 
nevében bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát.”  (ApCsel 2,38) Pün-
kösd böjtjében tehát örömhírt mondhatunk minden, a Jézus hiány halálos bűn-betegségében 
szenvedő embertársunknak az aranyevangélium személyre szabott elmondásával, akár egyes 
szám első személyben: Úgy szeretett az Úr Isten engem is, a fogantatásomtól fogva bűnös 
(lásd Zsolt 51,7), istentelen, és ezért örök halált, kárhozatot érdemlő embert, hogy egyszülött 
Fiát adta oda a kereszthalálra érettem, helyettem és miattam, hogyha én elfogadom ezt a he-
lyettes áldozatot és hiszek Jézusban, mint Uramban és személyes Megváltómban, nem veszek 
el örökre, hanem örökké élek vele Isten országában! (lásd Jn 3,16) A mi főbűnünk ugyanis a hi-
tetlenség (lásd Jn 16,9)! 

Isten minden kegyelmet nyert, megváltott gyermekének ez a tanúságtétele: „De tudjuk, 
hogy eljött az Isten Fia, és értelmet adott nekünk, hogy megismerjük az Igazat, és ezért va-
gyunk az Igazban, az ő Fiában, Jézus Krisztusban. Ő az igaz Isten és az örök élet.” (1Jn 5,20) 

Az Úr Jézus mindenkori követői, a christianusok egyben misszionáriusok is; egész életfolyta-
tásukkal őhozzá hívják embertársaikat, hogy senkinek se lehessen „Jézus hiánya”! Kérhetjük az 
ének szavaival: „Nékünk lett az ígéret s fiainknak, / Mindenkinek, kit még elhív az Úr. / Újjá-
szült gyermekek bölcsői ringnak, / Az anyaszentegyház így gyarapul. / Ó, de hány lélek bolyong 
messze szórva, / Mennyi pogány vár még a hívó szóra / - Gyűjtsd össze népedet, Szentlélek Is-
ten! /” (EÉ 245,3) 

Garai András (garainyh.hu)  

https://www.garainyh.hu/
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TÚRMEZEI ERZSÉBET (1912-2000) EMLÉKÉV 
 

Várjuk Szentlelkedet! 
 

Vízhiány…fertőzött vizek. 
Jó az évezredes csodáról énekelni, 
amikor megitatni a szomjasakat 
kősziklából forrás fakadt… 
s mai csodákra várni. 
 

Élő Jézus, legyen, ahogy ígérted! 
Ejtsenek ámulatba minden népet 
a vizek új csodái! 
 

Ha aki szomjazik, hozzád siet, 
Te ma is adsz neki élő vizet. 
S ha hisz Tebenned, 
lelkébe árasztod Lelked, 
és belsejéből 
élő víz folyamai ömlenek. 

A sivatagban források fakadnak, 
s amerre az élő víz buzog, árad, 
oázis támad 
mindenütt, szerte a Földön. 
 

Add Lelkedet, hogy áradjon, ömöljön, 
élessze fel az elepedteket, 
halálra váltakat! 
Áradjon az irgalom, szeretet, 
amerre szerte a világon 
ezer meg ezer új forrás fakad! 
 

Várjuk a vizek új csodáit. 
Várjuk Szentlelkedet! 
 

Túrmezei Erzsébet 
 

INTÉZMÉNYI HÍREK 
 

Az általános iskola hírei 
 

A tanév végéhez közeledve a mindennapi tanítás-tanulás folyamata mellett újabb sikerekről 
számolhatunk be, melyen alsó és felső tagozatos diákjaink szép eredménnyel szerepeltek. Áp-
rilisban a Költészet Napját a 2. évfolyamon szavalóversennyel ünnepeltük, melyen a gyerekek 
szép versekkel ajándékozták meg a hallgatóságot. 

Iskolánkban kiemelt feladatként kezeljük a szövegértés fejlesztését. Ennek részeként április-
ban került megrendezésre a „Kisiskolások szövegértési versenye”, melyen a 3. és 4. évfolya-
mos kisdiákok próbálhatták ki tudásukat. Minden résztvevő tudással gazdagodott, a legjobbak 
könyvjutalomban részesültek. A Medve Szabadtéri Matekverseny Regionális fordulóján a 3. a. 
osztályból két csapat is részt vett, a csapatok a versenyt I. és III. helyezéssel zárták. 

Kodály Zoltán születése 140. évfordulójának tiszteletére rendezett „Szól a figemadár” nép-
dalversenyen 4. osztályos tanulóink jeleskedtek előadásukkal, melynek arany és ezüst minősí-

tés volt a jutalma. Intézményünk felső ta-
gozatos tanulói részt vettek a budapesti 
Kapocs Iskola által megrendezésre került 
Országos Civilizációs online versenyen. Az 
5-6. osztályos tanulókból álló csapat kivá-
lóan teljesített és III. helyen zárta a meg-
mérettetést a kéttannyelvű iskolák verse-
nyén. 

A Magyar Közút által meghirdetett or-
szágos rajzpályázatra beérkezett 2600 pá-
lyamű közül iskolánk 7. évfolyamos tanuló-
jának rajza lett a győztes a 7-8. évfolyamos 

Papp Kincső 7. a. osztály 
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kategóriában. A sikeres pályázó nyereményén osztozik osztályával, amely autóbuszos kirándu-
lás Kiskőrösi úticéllal. A díjazott alkotás egy évig lesz látható a Magyar Közút útellenőrzés autó-
ján. 

Idén is részt vettek tanulóink a HEBE Kft. által meghirdetett „Biblia - A világ legolvasottabb 
könyve” című egyfordulós projektversenyen. A közelmúlt eseményei és versenyekről készült 
fotók, eredmények intézményünk honlapján az evangelikusisk.hu/aktualis és Facebook oldalán 
a facebook.com/kettannyelvuevang tekinthetőek meg. 

Hálásak vagyunk Istennek az elért eredményekért és a lehetőségekért, hogy részt vehettünk 
ezeken a megmérettetéseken! 

Cantate hetén az evangélikus iskolák kórusai közösen énekeltek Isten dicsőségére Budapes-
ten, a Fasori Evangélikus Templomban május 20-án. A résztvevő 16 kórus közel 400 tagja éne-
kelve mondott dicséretet. Kondor Péter evangélikus püspök a hét igéjével köszöntötte a közös 
éneklésre érkezett énekkarok tagjait: „Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csodákat tett, és 
jobbja szabadulást szerzett.” (Zsolt 98,1) Püspök úr áhítatának egyik üzenete az volt, hogy 
megtanuljuk és megérezzük azt, hogy minden egyes egyházi ének egyúttal imádság is. A kó-
rusművek vezénylésére Bence Gábort, a Fóti Kántorképző igazgatóját Ablonczy Katalin, az 
EPSZTI tantárgygondozója kérte fel. 

Hálás vagyok Istennek azért, hogy az általános iskola Túróczy Gyermekkarának 25 tagjával 
és két pedagógus munkatárssal részt vehettem a találkozón. A részletek és a felvételek megte-
kinthetők ezen a linken: facebook.com/evangelikusneveles 

Május hónap második fele az országos mérések időszaka, így a 6. és 8. évfolyamos tanulóink 
számára izgalmas időszak ez. Nevelőink és diákjaink is készülnek az év végi felmérésekre, hogy 
eredményesen zárjuk a 2021/2022-es tanévet a június 24-én délután a ballagással egybekötött 
tanévzáró ünnepséggel. 

 

Urbán Miklósné tanítónő 
 

Ballagás a gimnáziumban 
 

A Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium április 29-én tartotta ballagási ünnep-
ségét. Minden évben különleges nap a végzős diákok búcsúztatása, de az idei azért volt még 
több várakozással teli, mert két év kihagyás után végre újra jelenléti ünnepséget szervezhet-
tünk. Két évvel ezelőtt online ballagáson vettek búcsút a tizenkettedikesek alma máterüktől, 
tavaly már a templom kapuit kinyithattuk az osztályonkénti ballagók előtt, idén pedig újra 
együtt vonulhatott be az öt ballagó osztály az Evangélikus Nagytemplomba. 

Harangszó jelezte a fiatalok utolsó útját az iskolától a templomig, amit az osztályok utolsó 
osztályfőnöki órája előzött meg. Az iskolazászlót az osztályok kiemelkedő tanulmányi eredmé-
nyeket elért tanulói vitték, illetve kísérték, majd az osztályfőnökök vezették be a diákokat a 
templomba. Bozorády Ildikó ünnepi istentisztelete után a köszöntők következtek. A 11.-esek 
nevében elmondott búcsúbeszéd, ami Huszár Medárd (8/11.) tollából született összecsengett 
Herczku Máté (8/12.) végzős diák szavaival: mindketten emlékeket idéztek, majd a fiatalok 
előtt álló választásokra, lehetőségekre hívták fel a hallgatók figyelmét. 

Az idei ballagás egybeesett egy másik búcsúval: igazgatónőnk, Babicz Gyöngyi utolsó balla-
gási beszédét mondta el, melyben a kapcsolatokról, az összetartozásról szólt, s ennek jelképét, 
két összefűzött gémkapcsot valamennyi ballagó diák megkapta a tarisznyájába. 

Hagyományosan az ünnepség végén a legkiemelkedőbb teljesítményt nyújtó diákok díjazása 
következett. A Kossuth-emlékplakettet idén Zarándi Gabriella 8/12. osztályos tanuló érdemel-

http://www.evangelikusisk.hu/aktualis/
https://www.facebook.com/kettannyelvuevang
https://www.facebook.com/evangelikusneveles
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te ki kitűnő tanulmányi eredményéért, a különböző versenyeken elért helyezéseiért, és nem 
utolsó sorban keresztény lelkületéért. 

Sajnos az iskoláért végzett példamutató munkáért két éven keresztül nem tudtunk kiadni 
Kossuth-emlékplakettet iskolánk dolgozójának, ezt ebben az évben pótoltuk, így három kollé-
gának is köszönetet mondhattunk áldozatos tevékenységéért. A díjazottak: Babicz Gyöngyi 
igazgató, Tóth Diána matematika-fizika szakos tanár, Szalai Attila gazdasági igazgatóhelyettes. 
Gratulálunk valamennyi díjazottnak! 

Kívánjuk kedves ballagóinknak, hogy sok szép emléket őrizzenek a gimnáziumról, ami a sike-
res életüknek csupán első állomása. A folytatáshoz természetesen szükség van egy eredmé-
nyes érettségi vizsgára, amihez sok sikert kívánunk! 

S hogy mi a legfontosabb jótanács a nagybetűs élet kapujában? Számomra Jesús Hermida 
spanyol újságírónő szavai: 

„Élj úgy, hogy a hajdani gyermek, aki voltál, ne szégyelljen téged, a felnőttet!” 
 

Homoródi Antalné Török Marianna igazgató-helyettes 
 

A Luther Márton Evangélikus Kollégium hírei 
 

Nevelőtestületünk februárban a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium, márci-
usban pedig a Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium pedagógusaival tartott közös értekezle-
tet, melyen a tanulókkal kapcsolatos tapasztalatokat osztottuk meg egymással.  

A második félévben is számos programot szerveztünk: rendszeresen jártunk bowlingozni és 
korcsolyázni, tavaszváró koli-bulit tartottunk, a nőnapon köszöntöttük intézményünk diáklá-
nyait és női dolgozóit, megemlékeztünk március 15-éről, részt vettünk a kollégiumok közötti 
asztalitenisz-versenyen. 

A középiskolások könnyűzenei programjának keretén belül workshopra került sor nálunk, 
amelyen a kollégium, valamint a Kossuth gimnázium ének- és zenekara, továbbá még számos, 
énekelni szerető diák vett részt. A rendezvényen a bevezető áhítat után beéneklés követke-
zett, majd a szólamok szerinti rendeződés. Több egyházi éneket énekeltünk, végül hangfelvé-
tellel zárult a program. 

Hagyományainkhoz híven el-
búcsúztattuk a végzős diákokat; 
a humoros, ugyanakkor megha-
tó pillanatokat tartogató ün-
nepségre április 7-én került sor. 
Megajándékoztuk a ballagókat, 
továbbá a tanév során kiemel-
kedő közösségi munkát végzett 
„kisebb” diákokat is. 

Ismét részt vettünk a Ma-
gyarországi Evangélikus Gimná-
ziumok Népművészeti Találkozóján Budapesten április 8–9-én, és felléptünk a gálaműsorban. 

A háború kitörése óta kollégiumunkban folyamatosan otthont adunk – ha ideiglenesen is – 
egy-egy családnak. Lakott nálunk olyan ukrán kisfiú, aki rajzzal hálálta meg a gondoskodást. 

Május 8-án részt vettünk a templomfelújításért tartott hálaadó istentiszteleten, melyen 
ének- és zenekarunk is szolgált. 

Borza Tünde nevelőtanár  
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GYERMEKOLDAL 
 

A legnagyobb ajándék! 
Melyiket választanád: Xbox vagy egy teljes nap a szüleiddel? Mi értékesebb számodra: egy 

tárgy vagy egy személy jelenléte? Úgy tapasztaltam, mindannyian az utóbbit választanánk! 
Érezted már úgy, hogy egyedül vagy? Talán, amikor hétfőn reggel késve érkeztél, és meg-

ijedtél, hogy egyedül kell átvonulnod a templom vörös szőnyegén, hogy az osztálytársaid mellé 
leülhess a reggeli áhítaton? Előfordult már veled, hogy a legkedvesebb barátoddal összevesz-
tél és elveszítetted a barátságát? Nagyon ijesztő ezzel az egyedülléttel szembenézni! Szerin-
tem Jézus tudja ezt a legjobban, hiszen Ő is egyedül maradt, amikor szenvedett értünk s így ki-
áltott fel a kereszten: „Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem?” (Mt 27,46) Igen, Jé-
zus valóban megélte a teljes elhagyatottságot és tudja milyen érzés, amikor magányosnak ér-
zed magad; de Ő tudja erre a gyógyírt is. 

Jézus, feltámadása után többször megjelent tanítványainak, hogy megmutassa nekik: Ő va-
lóban él! A feltámadása után 40 nappal felemelkedett és visszatért oda, ahonnan jött: az Ő or-
szágába, a Mennybe. Jézus, míg a földön volt, nem tudott egyszerre több helyen lenni, hiszen 
Ő maga is emberi testben volt, de ígéretet tett a tanítványainak, hogy elküldi a Pártfogót, aki 
mindig velük lesz, s ez az Ő Lelke. Húsvét után 50 nappal Jézus beteljesítette az ígéretét és el-
küldte a Szentlelket, akit először a tanítványok kaptak meg. A Bibliában azt olvassuk, hogy Is-
ten Lelke úgy áradt ki a tanítványokra, mint egy erős szél, és tűz formájában jelent meg a fejük 
felett. Erről részletesebben az Apostolok Cselekedetei 1-2. fejezeteiben olvashattok. 

Isten Lelke a legnagyobb ajándék! Gondold csak végig: miután Isten Lelke beléd költözik, 
soha több nem leszel egyedül! Bármi is történik majd veled, soha nem fogod egyedül megélni, 
mert Valaki tökéletesen tudni fogja, hogy mi történik veled akkor is, ha senki más nem tud ró-
la. Ez a Valaki veled fog örülni és veled sír majd, ha bánatos lennél, és még csak el sem kell ne-
ki magyaráznod, mit érzel. Mikor megkapod Isten legszebb ajándékát, soha többé nem leszel 
egyedül! S hogyan kaphatod meg ezt az ajándékot? Nagyon egyszerűen: kérd Istent, hogy mu-
tassa meg, mi választ el tőle, és azután kérj bocsánatot a rosszaságaid miatt. Ő pedig biztosan 
megbocsát, mert az Ő Fia ezért szenvedett a kereszten. Ne félj, hiszen Ő megígérte, hogy aki 
Hozzá megy, azt Ő nem küldi el. Sőt, meg is ajándékozza az Ő Lelkével, a Szentlélekkel.  

„Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat, én pedig kérni fogom az Atyát, 
és másik Pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké: az Igazság Lelkét, akit a világ 
nem fogadhat be, mert nem látja őt, nem is ismeri; ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, 
sőt bennetek lesz.” (Jn 14,15-17) 

Számomra ez volt a legcsodálatosabb ajándék, amit valaha kaphattam! Az ablakom kerete 

egy keresztet formáz, s amikor arra nézek, mindig eszembe jut: „mert nálatok lakik”.  
Fosztó Tímea 

 

ANYAKÖNYVI HÍREK 
 

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

Ódor Tamás, Vajda Izabella, Sipos Dávid, Bárány Bogi, Ádám Stella, Oláh Liza, Zajácz 
Gergő, Szima Alíz, Villás Luca, Huszár Lea, Jámbrik Benedek, Tóth Dzsenifer, Tóth Kira, 
Tóth Zsanett Mónika, Bálint József, Ruda Alexandra, Soltész Dániel, Soltész Cintia, 
Bacsó Flóra, Bacsó Vivien.  
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Felnőtt konfirmáció: Ruda Alexandra, Nyers Dávid Ferenc. 
 

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

Tóth László és Palicz Krisztina, Rácz András és Bajkó Judit, Tarkó István Ádám és 
Gincsai Petra. 
 

 

Halálozások: „Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg…” 
Sipos Lászlóné Kovács Julianna (84), Kazár János (91), Krasznai Andrásné Timkó 
Zsuzsanna Gyöngyike (72), Kökéndy Iván (83), Stefán János (83), Siska Istvánné Hibján 
Ilona (78), Pristyák Józsefné Ilcsik Julianna (84), Pásztor Julianna (79), Leszkoven János 
(71), Varga Sándor Zoltán (69), Racskó András (87), Grexa István (74), Szpisák József  
(68), Bálint András (67), Ambrusz Mihály (95),  Tóth Józsefné Magyar Ilona (86).  

 

Összeállította: Horváth Csabáné 
 

Június havi előzetes 
 

❖ Június 6-án, Pünkösdhétfőn a Nagytemplomban 8.00 és 10.00 órától is tartunk istentiszteletet. 
❖ Június 6-án, Pünkösdhétfőn 10.00 órai kezdettel kerül sor a Vargabokori Imaházban a ha-

gyományos Pünkösdhétfői Csendesnapra Bozorády Zoltán és Szeverényi János szolgálatával. 
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit erre az alkalomra. 
❖ Június 19-én, vasárnap 15.00 órai kezdettel lesz Veczán Zoltán lelkésszé szentelése a 

Nagytemplomban Dr. Fabiny Tamás püspök szolgálatával, melyre szeretettel hívunk és várunk 
mindenkit. A beiktatás szeretetvendégséggel zárul a Gyülekezeti Házban. 
❖ Június 19-én 18.00 órakor Zenés áhítatot tartunk a Nagytemplomban Csorba Gergő, deb-

receni orgonaművész szolgálatával. 
❖ Június 19 és 23 között (vasárnaptól csütörtökig) Konfirmandus tábort szervezünk a 

Mandabokori Imaházban. Érdeklődni, jelentkezni Zsarnai Krisztián (+36-20/369-2487) és Hor-
váth-Hegyi Áron (+36-20/824-2795) lelkészeknél lehet. 
❖ Június 20 és 24 között (hétfőtől péntekig) Konfirmandus- és gyermek tábort tartunk 

Rozsrétszőlőn a Betlehem Evangélikus Gyülekezeti Házban. Érdeklődni, jelentkezni Sztankó 
Gyöngyi lelkésznél (+36-20/824-5429) lehet. 
❖ Június 24-én 10.00 órától kerül sor a Túróczy Zoltán Evangélikus Általános Iskola tanév-

záró és ballagási ünnepségére a Nagytemplomban. 
❖ Június 26-án 10.00 órai kezdettel kerül sor a konfirmációi istentiszteletre a Nagytemp-

lomban. Előtte 23-án, 24-én és 25-én lesznek a konfirmációi vizsgák a körzetekben. 
 

Július havi előzetes 
 

❖ Július 9-én 19.00 órakor: Békeima − jótékonysági koncert a menekültek megsegítésére 
a Nagytemplomban. 
❖ Július 17-én 18.00 órai kezdettel Zenés áhítatra kerül sor a Nagytemplomban Bátori Ist-

ván bolognai orgonaművész szolgálatával. 
❖ Július közepén terveink szerint Ifjúsági tábort tartunk Olcsván. Érdeklődni Sztankó 

Gyöngyi lelkésznél (+36-20/824-5429) lehet. 
❖ Július 25 és 29 között Napközis táborra kerül sor Mandabokorban, melyen a finn test-

vérgyülekezetünk tagjai is részt vesznek.  
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Augusztus havi előzetes 
 

❖ Augusztus 1 és 5 között (hétfőtől péntekig) Ifjúsági tábort tartunk Óhután. Érdeklődni 
ifj. Veczán Lászlónál (+36-30/642-5030) lehet. 
❖ Augusztus 21-én 18.00 órai kezdettel Zenés Áhítatot tartunk Dr. Kovács László Attila or-

gonaművész szolgálatával a Nagytemplomban 
 

Meghirdetett programjaink az aktuális járványügyi helyzet függvényében változhatnak! 
 

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. 

 
Köszönjük mindazoknak az áldozatkészségét, akik adományaikkal támogatják egyházközsé-

günket, intézményeinket és alapítványainkat, illetve adójuk 1-1 %-át felajánlották egyházunk 
és alapítványaink számára. 

 

 
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. augusztus 19. 
Lapzárta: 2022. augusztus 10. 

 

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

