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ÜDVÖZÍTŐ HIT – GONDVISELÉSHIT 
 

„Mindaz, aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, Istentől született.” (1Jn 5,1) Aki hiszi, hogy Jézus a 
Krisztus, az újonnan született. Ez nem akármilyen hit! Ha hiszem, hogy Jézus a Krisztus, az én 
életem személyes Megváltója! Aki megváltott engem a kárhozatból, kiragadta az életemet az 
elveszettségből. Aki a halálból az életre hívott elő, s ennek az új, igazi életnek tudatában va-
gyok. Jól tudok életem régi, kárhozat alatti részéről, s ezt világosan meg tudom különböztetni 
az újtól, a jelenlegitől. „A régiek elmúltak, újjá lett minden!” (2Kor 5,17) Jézus megváltottja va-
gyok, bűneim megbocsáttattak az Ő vérében, s bizonyosságom van az üdvösségemről. Az első 
keresztyéneknek bizonyosságuk volt az újonnan születésük megtörténtéről. Mindig múlt idő-
ben beszéltek róla. „Újonnan születtek” (1Pt 1,23); „újonnan szült minket” (1,3); „most szüle-
tett csecsemők” (2,2); „szült minket az igazságnak igéje által” (Jak 1,18); „akik nem vérből, sem 
a testnek akaratából, … hanem Istentől születtek” (Jn 1,13). És ezzel együtt bizonyosságuk volt 
az üdvösségükről is. Ma nem egyszer ez is botránkozás tárgya. Beképzeltségnek nevezik sokan, 
akik kívülről nézik. Az első keresztyének így szóltak erről: „Tudjuk, hogyha e mi földi sátorhá-
zunk elbomlik, épületünk van Istentől, nem kézzel csinált, hanem örökkévaló házunk a menny-
ben” (2Kor 5,1); „örvendeztek, elérvén hitetek célját, a lélek üdvösségét” (1Pt 1,9); „tudjuk, 
hogy általmentünk a halálból az életre” (1Jn 3,14); „átvitt az ő szerelmes Fiának országába” 
(Kol 1,13); „örök életetek van” (1Jn 5,13). Aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, Jézus a Megváltó, an-
nak a hitéhez a bűnbocsánattól az üdvösségig minden hozzátartozik.  

Sokféle más hit is van persze. Emberi hit, ami senkit nem üdvözít. Közülük csak egy legyen 
most előttünk. Az, amelyik úgy tenyészett ki a háború alatt az óvóhelyeken, mint a pincében a 
gomba: a gondviseléshit. Ki ne hallott volna, vagy éppen maga is nem mondott el egy megindí-
tó történetet Isten megőrző kegyelméről ezekből az időkből? Felejthetetlen élménnyé vált sok 
ilyen csodálatos megtartatás. Sokan jutottak általa hitre. Gondviseléshitre. Azóta nem félnek a 
jövendőtől; bíznak benne, hogy Isten mindenként gondjukat viseli. Kiparancsolja, amire szük-
ségük van. Nincs többé ereje rajtuk az aggodalmaskodásnak. Nagy kegyelem ez a földi megtar-
tásra szóló hit, de ennek semmi köze sincs az üdvösséghez. Legfeljebb egy állomás lehet feléje, 
de mindenként rajta innen van. Még benne a kárhozatban. A gondviseléshit nem elég! Ne té-
vessze össze senki az üdvözítő hittel! Isten gondot visel a gonoszokra, az elkárhozókra is a földi 
élet alatt. „Felhozza az ő napját mind a gonoszokra, mind a jókra, és esőt ad mind az igazak-
nak, mind a hamisaknak.” (Mt 5,45) Sőt, az elkárhozóknak sokszor van jobb dolguk! „Akit sze-
ret az Úr, megdorgálja, megostoroz mindent, akit fiává fogad… Ha pedig fenyítés nélkül valók 
vagytok, korcsok vagytok, és nem fiak.” (Zsid 12,6.8) Amikor az orvos azt mondja: „Most már 
adhatnak a betegnek mindent, amit kíván”, – annak a jele szokott lenni, hogy most már min-
den hiába. Hadd egyen-igyon hát, amit csak akar. Lehet ez így Istennél is, amikor lejár a ke-

 

Mert más alapot senki sem vethet a meglevőn kívül, 
amely a Jézus Krisztus.           (1Kor 3,11) 
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gyelmi idő. A beteg is megkönnyebbül a halál előtt, amikor a szervezet már feladta a harcot, s 
elhiszi: jobban vagyok! Éppen így hiteti el magát a gondviseléshitben is nem egyszer az ember. 
Gondviseléshite a mohamedánnak is van, de ez csak a kárhozatra elég. Üdvözítő hite ellenben 
csak annak van, aki valóban „hiszi, hogy Jézus a Krisztus”. Aki újonnan született.  

 

†Sréter Ferenc ev. lelkész 
 

Forrás: ÉLŐ VÍZ – az „Evangélikus Evangelizáció” lapja. III. évf. 6. szám, 1947. május; 15-16. old. 
Elérhető: medit.lutheran.hu/files/elo_viz_1947.pdf 

 

TÁJÉKOZTATÓ PRESBITERI DÖNTÉSEKRŐL 
 

A Presbitérium 2022. szeptember 28-án ülésezett, melyen az alábbi döntéseket hozta: 
 

• Megerősítette az augusztus 31-i presbiteri távszavazást a Túróczy Zoltán Evangélikus Óvoda 
és Magyar-Angol Két tanítási Nyelvű Általános Iskola (továbbiakban: Intézmény) iskolalelkészi 
álláshelyének betöltéséről: A szülési szabadságon levő Zsarnainé Urbán Nóra iskolalelkészt a 
2022/2023-as tanévben Zsarnai Krisztián és Horváth-Hegyi Áron parókus lelkészek fogják he-
lyettesíteni fél-fél állásban, 
• jóváhagyta az Intézmény 2022/2023. tanévben finanszírozott pedagógus álláshelyei számát, 
• jóváhagyta az Intézmény 2022/2023. tanév alkalmazotti állománytábláját, 
• engedélyezte az Intézményben a maximális osztály- és csoportlétszámok túllépését, 
• elfogadta az Intézmény 2022/2023. tanévi tantárgyfelosztását, 
• jóváhagyta az Intézmény Pedagógiai programjának módosítását, 
• jóváhagyta az Intézmény Házirendjének módosítását, 
• Jóváhagyta az egyházközség energiatakarékossági intézkedési tervét: e szerint – többek kö-
zött – Ádventől Húsvétig, kivéve a nagy ünnepeket, vasárnaponként (a Nagytemplom helyett) 
a gyülekezeti házban tartjuk istentiszteleteinket 8:00 és 10:00 órától. 

 

Dr. Kovács László Attila               Veczánné Repka Jolán 
igazgatólelkész            egyházközségi felügyelő 
 

500 ÉVE JELENT MEG LUTHER ÚJSZÖVETSÉG-FORDÍTÁSA 
 

Das Newe Testament Deutzsch Vuittemberg – 1522 
 

Luther német nyelvű Újszövetség-fordításának 
első kiadása 1522 szeptemberében jött ki a nyom-
dából, ezért emlegetik így: „September-
testament”. A fordítást kényszerű wartburgi tar-
tózkodása alatt, 1521 decemberében kezdte el a 
reformátor, és – elképesztő iramban – 1522 febru-
árjáig, tizenegy hét alatt fejezte be. Ezt azután Me-
lanchthonnal és másokkal együttműködve felül-
vizsgálták, miután visszatért Wittenbergbe. Körül-
belül 3-5000 példányt nyomtattak, és már 1522 
decemberére meg kellett jelennie a második ki-
adásnak. A könyv ára egy/másfél gulden volt, ami 
egy iskolamester kéthavi fizetésének felelt meg. 
Mire Luther 1534-ben kiadta a teljes Bibliát, Újszö-

A „Septembertestament” címlapja 

https://medit.lutheran.hu/files/elo_viz_1947.pdf
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vetségének 87 felnémet és mintegy 19 alnémet kiadása jelent meg. Több mint 200 000 pél-
dányt adtak el. 

Nem Lutheré volt az első német fordítás. A korábbi fordításokról azonban az volt a vélemé-
nye, hogy olyan latinos németséggel íródtak, ahogyan senki sem beszél és nem is ért. Ő viszont 
olyan fordítást akart, amely úgy olvasható, mintha az eredeti szöveg volna. Ez teszi Újtesta-
mentum-fordítását (később pedig teljes bibliafordítását) páratlan jelentőségűvé. Őt az izgatja: 
Hogyan fejezték volna ki a próféták, az evangélisták és az apostolok németül azt, amit írtak?  

„Nem a latin nyelv betűit kell megkérdeznünk, hogyan beszéljünk németül, ahogyan azok a 
szamarak teszik, hanem az anyát kell kérdezni otthonában, a gyermeket az utcán, és az egy-
szerű embert a piacon, és ezek szájára kell figyelnünk, hogyan beszélnek, és eszerint kell fordí-
tanunk, akkor meg is értik és megérzik, hogy németül beszélünk velük.” Luther így nem csupán 
németre fordított bibliával, hanem a Német Bibliával ajándékozta meg népét, és munkája 
nemcsak egyháztörténeti, hanem német nyelv- és irodalomtörténeti eseménnyé is lett. 

Luther fordítása a görög szöveg Erasmus által szerkesztett második, 1519. évi kiadásán ala-
pult. Az Újtestamentum végére tette a Zsidókhoz írt levelet, Jakab és Júdás levelével és a Jele-
nések könyvével együtt. Utóbbinál az idősebb Lucas Cranach műhelyéből származó 21 illuszt-
ráció azt sugallja, hogy a Jelenések könyvét metaforikusan kell érteni: így mutatja be pl. azt is, 
hogy az antikrisztusi fenevadon ülő babiloni parázna (fején a tiarával) a pápasággal egyenlő.  

Az egyik legvitatottabb részlet Róma 3,28 Luther általi fordítása volt, ahol beszúrta az 

„egyedül” szót: „az ember egyedül a hit által igazul meg” (alleyn, lásd itt a német szövegben a 
második sor közepén!). Betű szerint ugyan nincs benne az „egyedül” szó sem a görög eredeti 

szövegben, sem a latin 
fordításban, de a szöveg 
értelméből valóban kö-
vetkezik ez a kizáróla-
gosság! Luther később, a 
Sendbrief vom Dol-
metschen [Nyílt levél a 

fordításról] című művében (1530) is megvédte az „egyedül” kiegészítést ebben a mondatban, 
mert ez felel meg a német nyelv logikájának. 

Philipp Melanchthon (1497-1560) is rámutat erre az Ágostai Hitvallás Apológiájában (1531): 
„Némelyek fennakadnak az »egyedül« szócskán. Pedig Pál apostol is így beszél: [»]azt tartjuk, 
hogy az ember hit által igazul meg, nem cselekedetekből[«]   (Rm 3,28); hasonlóképpen Ef 2,8-
9: »Ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez; nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék«. 
Ugyancsak Rm 3,24: »Megigazulván ingyen[«]. Akinek nem tetszik a kirekesztő »egyedül« 
szócska, az törölje Pál apostolnak ezeket a kirekesztő kifejezéseit is: »Ingyen«, »nem cseleke-
detekből«, »ajándék« stb. Hiszen ezek is kirekesztő értelműek. Mi ezzel az érdem gondolatát 
rekesztjük ki...” Igen, a reformáció harca minden emberi érdem-törekvéssel szembeszállva, 
Krisztus keresztjét hirdetve, Isten kegyelme és dicsősége egyedüli érvényre jutásáért folyt! 

„A [német] filológusok a Luther-Biblia megjelenését a tizenhatodik század legnagyobb iro-
dalmi eseményének tekintik, amely szinte mérhetetlen hatást gyakorolt a felnémet nyelv fej-
lődésére.” (Willem Jan Kooiman: Luther és a Biblia, 100.)  

Azonban ennél még sokkalta nagyobb Luther bibliafordításának a lelki jelentősége! Hiszen a 
reformáció terjedésével mindenütt fontossá válik Isten igéjének anyanyelven történő hirdeté-
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se és megértése, s az Úrért égő szívű, tudós igehirdetők áldozatos szolgálata révén — mindmá-
ig! — ezért születnek különböző nyelveken újabb és újabb bibliafordítások: hogy az Úr Jézus 
Krisztus igazi megismerése által sokan élő hitre és így üdvösségre jussanak! 

Adámi László lelkész 
 

TÚRMEZEI ERZSÉBET (1912-2000) EMLÉKÉV 
 

Túrmezei Erzsébet: 
 

Wartburg, Luther-szoba 
 

Ablaka végtelen erdőkre nézett. 
Nem látott, csak hegyeket, völgyeket. 
De amint írta az örök igéket, 
messzebb látott: Krisztusra nézhetett. 

Kérdések a Luther-szobában 
 

Madách falanszterének „kazánfűtője”, mondd, 
hogyan fűtöttél, hogyan hevítettél, 
amikor Wartburg „György lovagja” lettél,  
s az erdő csendje hűs ölére vont? 
 

Wittenberg és Worms mögötted maradt. 
Tételek, viták ... elhagyott világod ... 
Mondd, hogyan szítottad tovább a lángot 
a kényszerű csend órái alatt? 
 

Nézem szobád vén tölgyfaasztalát. 
Rajta nyitottan vaskos bibliád. 
Míg a wartburgi csendben fordítottad, 
 

tüzet szítottál vele szüntelen. 
Szent tüzével a Lélek volt jelen! 
Isten Lelke! — S a lángok fellobogtak 
 
 

 

CSALÁDOS ÉS IFJÚSÁGI HÉT ÓHUTÁN 
 

Családos és ifjúsági héten vehettünk részt augusztus 1. és 5. között gyülekezetünk V. körze-
téből a Zemplénben található Óhután. Az elbűvölő, hegyekkel és völgyekkel körülvett tájakon 
megtett gyalogos túrák segítettek kilépni a zajos nagyvárosi életből, a lelki feltöltődést pedig a 
reggeli és esti áhítatok biztosították számunkra, melyeken a fiatal Veczán házaspár és Kocsár-
Kozma Anett szolgáltak Igével. 

A kirándulások alkalmával ellátogathattunk többek között a Szelekfej-szurdokhoz, a sátoral-
jaújhelyi kalandparkba, és a szervezők még sok-sok színes programmal gazdagították a hetün-
ket. A számtalan program mellett eljutottunk a Göncruszkai Református Gyülekezet közösségi  
éttermébe is, ahol csodálatos környezetben fogyaszthattuk el az ebédünket.  

A hét igéje: „... ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban.” (Ef 4,32b) A hét során 
hallhattunk Nikodémus történetéről, a Teremtés és bűnbeesés történetéről, illetve számos 
igehirdetésen vehettünk részt. Isten igéje nem csak prédikáció formájában szólt hozzánk, ha-
nem filmkockákon is megjelenítették számunkra. 

Az óhutai hét nemcsak az áhítatokon elhangzott igehirdetések által járt lelki feltöltődéssel, 
hanem a közösségépítés szempontjából is hasznossá vált a számunkra. Nagyon sok közös játé-
kot játszhattunk az együtt töltött hét alatt, melyek során elmélyíthettük az addig is meglévő 
barátságainkat.    Zsarnai Anna 8. osztályos tanuló  
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AMERIKÁBA MENTÜNK … ÉS JÖTTÜNK… 
 

Másodjára adatott meg, hogy Amerikába 
menjünk feleségemmel, Johannával. Elő-
ször „diákként”, teológiai ösztöndíjasként 
házasságunk első évében (2008/09 tanév-
ben), idén pedig egyfajta küldetésben, im-
máron 14 éves házasokként hat gyermeket 
itthon hagyva. Elsősorban az EKE-t (Evangé-
likusok Közössége az Evangéliumért) képvi-
seltük az amerikai testvér-közösségben, 
ami a Hauge Mission. A cél a két evangéli-
umi szervezet kapcsolatának erősítése, ami 
már két és fél évtizedes múltra tekint visz-
sza, és kétévente újabb és újabb tagok kapnak meghívást. A mi utunk a covid miatt két évet 
váratott magára. Megérte várni, vállalni, mert csodálatos nyolc napot tölthettünk amerikai 
földön: Wisconsin és Minnesota államokban. Elutaztunk számos különleges látnivalóhoz, bele-
láthattunk a vendéglátó tizenegy gyermekes lelkész (Jonathan Unverzagt) és családja hétköz-
napjaiba, a közösségük életébe a családi hétvégén. Utóbbin kétszer is adódott lehetőségünk 
megszólalni. Bemutattuk saját életünket, országunkat, az EKE és a Magyarországi Evangélikus 
Egyház munkáját. Mindeközben természetesen beleszőttük személyes bizonyságtételünket is: 
mit jelent Krisztus-követőnek lenni, és megélni Isten vezetését a magánéletben, hivatásban, 
lakóhely választásban. 

Igazi áldás volt megtapasztalni az egységet az ottani evangélikusokkal. Sem nyelvi, sem kul-
turális, sem pedig hitbeli akadályok nem álltak az igazi hittestvéri közösség megélésének útjá-
ban. Igazán hálásak vagyunk ezért! Bár a beszélgetések során többször tapasztaltuk a gondol-
kodásbeli különbséget, de ezek az Amerika és Közép-Európa közötti kulturális eltérésekből 
adódtak. Sokat tanultunk, töltődtünk, kaptunk lendületet és megerősítést: „Egy a test, és egy 
a Lélek, aminthogy egy reménységre kaptatok elhívást is: egy az Úr, egy a hit, egy a kereszt-
ség, egy az Istene és Atyja mindeneknek; ő van mindenek felett, és mindenek által, és minde-
nekben.” (Ef 4,4-6) 

Horváth-Hegyi Áron lelkész 
 

A MEÖT MISSZIÓI NAPJA NYÍREGYHÁZÁN 
 

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa október 9-én Nyíregyházán tartotta Misszi-
ói Napját, melynek keretében a MEÖT tagjai a különböző felekezetek belvárosi templomaiban, 
imaházaiban a délelőtti istentiszteleteken, szentmiséken vendég igehirdetőként szolgáltak.  

Evangélikus Nagytemplomunkban a 10.00 órakor kezdődő istentiszteleten „régi nyíregyhá-
ziként” Gyurkó József nyugalmazott metodista lelkipásztor hirdette Isten igéjét az Ézsaiás 55,8-
9 igeversek alapján. Sodró lendületű, magával ragadó prédikációjában megvilágította, hogy Is-
ten gondolata a mi életünkre nézve SZERETET, amit Jézus Krisztusban nyilvánított ki valameny-
nyiünk számára.  Isten gondolata szerint nem azért vannak megpróbáltatások az életünkben, 
hogy megnyomorítsanak, hanem azért, hogy beengedjük Jézust az életünkbe, a problémáink-
ba, mert egyedül Ő tudja megoldani azokat. Nekünk pedig, akik valóságosan megtapasztaltuk 
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a szabadítását, vinnünk kell ezt az örömöt, ezt az üzenetet mindazok számára, akik körülöttünk 
még sötétségben, félelemben élnek! Ez a világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését! 

A Missziói Nap ökumenikus ünnepi záró istentiszteletére 17.00 órai kezdettel ugyancsak az 
Evangélikus Nagytemplomban került sor, amely a szolgálattevők ünnepélyes bevonulásával 
vette kezdetét gyülekezetünk kántorának gyönyörű orgonajátéka kíséretében. Az apostoli kö-
szöntést Prof. Dr. Füsti-Molnár Szilveszter református lelkipásztortól, az ünnepi istentisztelet 
liturgusától hallhattuk, amit Gurzó János pünkösdi lelkésznek a Jézustól kapható békességről 
szóló bizonyságtétele és imádsága követett. 

Az Ébredj, bizonyságtévő lélek kezdetű 467. számú szép evangélikus énekünk után Szeveré-
nyi János evangélikus missziói lelkész szolgált rövid fohásszal és bizonyságtétellel. Egyebek 
mellett utalt Ulrich Parzany német protestáns lelkész, evangélista több évtizedes missziói ta-
pasztalatára, aki azt mondta, hogy azokat a lelkészeket, lelki vezetőket, akik egy településen 
tudnak közösen imádkozni és valóban el akarják érni az ott élő embereket, azokat Isten meg-
áldja. 

Az igeolvasás szolgálatát Prof. Dr. Füsti-Molnár Szilveszter végezte a Máté szerinti evangéli-
um 18. fejezete 21-35-ig tartó szakaszának, a gonosz szolga példázatáról szóló igerész (lekció) 
felolvasásával, majd Szentirmai Róbert orthodox pap imádsága hangzott el, melynek során 
egyházuk ezeréves liturgiája szerint a felolvasott könyörgésekre elhangzásuk után a gyülekezet 
„Uram, irgalmazz!” könyörgéssel válaszolt. 

Az igehirdetés előtti főéneket a helyi gyülekezetek énekkaraiból álló ökumenikus kórus fel-
emelően szép előadásában hallhattuk: evangélikus énekeskönyvünk 48. számú énekét adták 
elő Kovács Szilárd feldolgozásában, dr. Kovács László Attila vezényletével, és Kiss Zoltán orgo-
nakíséretével. 

Igehirdetéssel Dr. Fekete 
Károly református püspök 
szolgált közöttünk Pál apos-
tolnak a Korinthusbelieknek írt 
2. levelének 5,19-től 6,2-ig tar-
tó szakasza alapján. Amint a 
felolvasott alapigének, úgy 
Püspök úr prédikációjának is 
két kulcsszava volt: a megbé-
kéltetés/megbékélés és a ke-
gyelem. Szomorúan állapította 
meg, utalva egyebek mellett a 

szomszédságunkban zajló háborúra is, hogy nincs kegyelem és nincs megbékélés az Istentől el-
szakadt embervilágban. Ezért kell most teljes szívvel és teljes lélekkel hirdetnünk és képvisel-
nünk a megbékéltetés evangéliumát és a kegyelem szavát az összes keresztény felekezet, egy-
ház egyhangú közlésével és példaadásával! Isten Krisztusban már megbékéltette ezt a világot 
önmagával, és minden ember számára elkészítette a kegyelmet. Milyen jó, hogy Jézus még a 
végítélet előtt eljött, és rendezte a tartozásunkat, mi mégis úgy élünk, mintha még mindig tar-
toznánk a Gonosznak! Utalva a lekcióban elhangzott gonosz szolga példázatára, óvott attól 
mindannyiunkat, hogy könnyelműen eljátsszuk a Krisztusban kapott kegyelmet azzal, hogy 
nem adjuk tovább és nem gyakoroljuk az életünkben! 
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Az igehirdetés után a 268. számú énekünk eléneklését követően a záró imádságot Durkó 
István baptista lelkipásztor mondta, majd Gyurkó József metodista lelkipásztor vezetésével kö-
zösen elmondott Miatyánk, és a hirdetések felolvasása után Dr. Fischl Vilmos evangélikus lel-
késznek, a MEÖT főtitkárának előadására került sor „Az ökumené a mai Magyarországon” 
címmel. Részletes tájékoztatást kaptunk 1927-től napjainkig a szervezethez csatlakozott egy-
házak, felekezetek együttműködéséről az ökumené jegyében, az eddig elért eredményekről és 
közösen kitűzött további célokról.  

Az énekkarral közösen elénekelt 46. számú záróének után az áldást Dr. Fekete Károly püs-
pök úrtól fogadtuk. Az ünnepi istentisztelet befejezéseként elénekeltük nemzeti imádságun-
kat, a Himnuszt, és Dr. Kovács László Attila igazgatólelkész úr meghívására az ökumenikus alka-
lom a Gyülekezeti Házban szeretetvendégséggel zárult. 

Márk Borbála 
 

MEGEMLÉKEZÉS BENCSIK BANDI BÁCSIRÓL 
 

Bencsik András, sokunk szeretett 
Bandi bácsija, 96 éves korában, október 
7-én távozott el a minden élők útján. 

Bandi bácsi nemcsak az egyik legidő-
sebb, hitben élő oszlopos tagja, „világí-
tó fáklyája” volt gyülekezetünknek, de 
egyben egyházközségünk tiszteletbeli 
Örökös Gondnoka is. 

Élete, Krisztushoz tartozása példaként 
szolgál gyülekezetünk egész közössége 
számára! 

A fotó 2021. január 31-én, a covid első 
hullámának lezajlását követően a felújí-
tott Nagytemplom megnyitásának hála-
adó istentisztelete előtt készült, és azt a 
pillanatot örökíti meg, amikor Bandi bá-
csi a még üres templomban az oltár 
előtt térdelve hálát adott Istennek a 
szeretett Nagytemploma felújításáért. 

Fotó: Veczán Emese        M.B. 
 

KÖNYVISMERTETŐ 
 

A közelmúltban megjelent Nádasy Csaba „Szmolár Mihály Sulyánbokor 
mecénása” című könyve, melyben sok eredeti fotóval, dokumentummal il-
lusztrálva állít emléket az író Szmolár Mihálynak, a sulyánbokori gazdálko-
dónak, evangélikus gyülekezetünk egykori megválasztott gondnokának, a 
helyi kulturális élet mecénásának. A tirpákság életét, szorgalmát és mély is-
tenhitét, a dolgos hétköznapjaikat és ünnepeiket, kultúrájukat az egyházköz-
ségünk Levéltárában végzett kutatások alapján hitelesen bemutató könyv 
1500 Ft-os áron megvásárolható a Lelkészi Hivatalban, munkanapokon. M.B.  



8 Hírmondó 2022. október  

 

AZ ÚJ IGAZGATÓ IS TEMPLOMÉPÍTŐ ŐSÖK LESZÁRMAZOTTJA 
Intézményvezetőt iktattak a nyíregyházi evangélikus gimnáziumban 

 

A Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimná-
zium tanévnyitó ünnepsége különleges alkalom 
volt az iskola közössége és a nyíregyházi evangéli-
kusok számára. Ezen az istentiszteleten iktatta hi-
vatalába dr. Fabiny Tamás, az Északi Evangélikus 
Egyházkerület püspöke a gimnázium új igazgatóját, 
Morauszky Tamást. 

Az istentisztelet liturgiájában Fabiny Tamás püs-
pök mellett közreműködött Zsarnai Krisztián, a 
Hajdú-Szabolcsi Evangélikus Egyházmegye espere-
se, valamint a gimnázium iskolalelkésze, Bozorády 

Ildikó. Az egyházmegye nagy létszámban érkezett, Luther-kabátba öltözött lelkészei jelenlé-
tükkel erősítették a szolgálatban most induló igazgatót. 

Dr. Fabiny Tamás püspök 2Tim 1,12 alapján hirdette Isten igéjét: „…mert tudom, kiben hi-
szek, és meg vagyok győződve, hogy neki van hatalma arra, hogy a rám bízott kincset megőriz-
ze arra a napra.” Igehirdetésében az egyházkerület jelmondatára – conservando et renovando 
– utalva kiemelte a biblikus és reformációi drága örökség megbecsülését. A 21. századi intéz-
ményrendszer működtetése – a régit az újjal ötvözve – a reményteljes jövő irányába fordítja 
tekintetünket. Megemlékezett a korábbi intézményvezető, Babicz Gyöngyi munkájáról, aki hu-
szonhárom évig irányította hűségesen és lelkiismeretesen az iskolát. 

Dr. Fabiny Tamás kiemelte, hogy az egyház igazi kincse Jézus Krisztus evangéliuma, amely 
arra kötelez bennünket, hogy ma is meg tudjunk újulni. Ugyanakkor az egyház kincsei azok a 
diákok, akiknek oktatását, nevelését mennyei megbízatásból kaptuk. Végül neves tudósokat, 
Newtont és Pascalt idézte, hangsúlyozva, hogy hitnek és tudásnak kéz a kézben kell járnia 
egymással. 

Megható pillanat volt, amikor a beiktatott igazgató az oltárhoz térdelve áldást kapott életé-
re és szolgálatára. A kántori, valamint zenei szolgálatban az iskola diákjai vettek részt, akik 
zongorajátékkal és az „Erőt adsz minden helyzetben” kezdetű énekkel adtak hálát a kezdetért. 
Öröm volt látni a gimnázium százhatvan új diákját, akik a felsőbb évesekkel együtt énekelték a 
„Tégy eggyé, Urunk” kezdetű éneket. 

A kivonulás után az új igazgató, Morauszky Tamás köszöntésére a gimnáziumban került sor, 
akinek megbízatásához a lelkészek mellett kollégái, a testvérintézmények képviselői és a város 
vezetése kívánt erőt és áldást. A köszöntések sorát a nyugdíjba vonuló igazgató, Babicz Gyön-
gyi zárta, akinek közel két és fél évtizedes munkája alatt számtalan beruházás és korszerűsítés 
történt, a patinás épület kívülről teljes egészében megújult, körzeti gyülekezeti felügyelőként 
pedig a gimnázium és az egyházközség szoros kapcsolatát erősítette. 

A régi és új igazgató egyaránt Nyíregyháza alapító és evangélikus templomépítő őseinek le-
származottai. Mindketten elődeik kitartását, elkötelezettségét és egyházuk iránti szeretetét 
élik meg mindennapjaik során. 

Morauszky Tamás pedagógiai tapasztalata, tudományos munkássága, következetes, ugyan-
akkor közvetlen személyisége bizalommal tölti el a leköszönő igazgatót, a gimnázium tantestü-
letét és az evangélikus közösséget egyaránt. Isten áldása kísérje szolgálatát! 

 

Bozorády Ildikó iskolalelkész  

https://www.evangelikus.hu/hireink/itthon/de-mi-ez-ennyi-embernek
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BESZÉLGETÉS MORAUSZKY TAMÁSSAL, AZ EVANGÉLIKUS KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM 
ÚJ IGAZGATÓJÁVAL 

 

Kovács László Attila: Tisztelt Igazgató Úr, Kedves Tamás! 
Hogyan kerültél a nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos 
Gimnáziumba? 

Morauszky Tamás: 25 év után úgy éreztem, hogy váltanom 
kell, szakmai megújulásra van szükségem. A doktori tanulmá-
nyaim megkezdése is megerősített abban, hogy új szakmai ki-
hívásokat keressek. Ekkor érkezett az igazgatóhelyettes asz-
szony felkérése, hogy tanítsak a Kossuth Lajos gimnáziumban 
német nyelvet és történelmet. 

K.L.A.: Vannak-e nyíregyházi evangélikus gyökereid? 
M.T.: Természetesen vannak evangélikus gyökereim. Egy, a 

több mint 250 éve Nyíregyházára betelepült ősi evangélikus 
család leszármazottja vagyok. Az 1754-ben Szarvasról idetele-
pült őseim mindig fontos szerepet játszottak a város életében. Volt közöttük bíró (ma polgár-
mester), volt kisbíró, városgazda, illetve 100 évvel ezelőtt 1920-tól 1926-ig Moravszky Ferenc 
volt az Evangélikus Főgimnázium igazgatója. Az ő nevéhez fűződik az, hogy iskolánk Kossuth 
Lajos nevét vette fel. Ő és Vietórisz József voltak a kezdeményezők. 

K.L.A.: Német és történelmi tanulmányaid folyamán Luther életműve is szívedhez nőtt.  
Mi vagy ki indított erre? 
M.T.: Felsőfokú tanulmányaim idején 1990-1991-ig kint tanultam Németországban, ponto-

sabban Zwickau-ban. Fordítási gyakorlaton kellett részt vennünk, ahol Luther: Asztali beszélge-
tések volt a téma. Nem csak fordítanunk, hanem értelmeznünk is kellett. 

Meglátogattuk Luther városát, Wittenberget. 
Továbbá nagy hatással volt rám Adámi László tiszteletes úr, aki közel egy éven keresztül 

majdnem minden csütörtökön olyan lelki útmutatásban részesített, amely a mai napig megha-
tározza az evangélikus hitemet és vezetői attitűdjeimet. 

K.L.A.: Jelenleg doktori disszertációdon is dolgozol. Milyen témát kutatsz? 
M. T.: Nem szakadtam el a némettől és a történelem szakos végzettségemtől sem. 
Jelenleg a gávavencsellői német kisebbség történetét kutatom a 18. századi betelepítésétől 

napjainkig, különös tekintettel a „málenkij robot”-ra való elhurcolás időszakára. 
K.L.A.: Milyen intézményvezetői terveid vannak? 
M.T.: Iskolánk tradícióit szem előtt tartva olyan nyitott, elfogadó, támogató közösséget sze-

retnék építeni, ahol a tudásnak és a hitben nevelkedésnek értéke van. A modern kor elvárása-
inak megfelelő képzési stratégiát fogunk alkalmazni. Szeretnénk otthont adni minden evangé-
likus hitű, minket választó diáknak és örömmel fogadni minden más felekezetű diákot a ke-
resztény szellemiség jegyében. 

Fontos feladatomnak tartom a hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű gyermekek 
képzésének támogatását, hogy olyan képzésben részesüljenek, amire alapozva sikeres érettsé-
gi vizsgát tudnak tenni. 

Nyelvtanárként különösen fontosnak tartom a használható idegen nyelvismeretet. Nagy 
hangsúlyt fogunk fektetni a nyelvvizsgák számának emelésére is. 
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K.L.A.: Miben látod az egyházi iskola, illetve gimnázium többletértékét? 
M.T.: Ebben a nemzetközi konfliktusokkal és gazdasági nehézségekkel terhelt világban az is-

kolának már nem csak tudásközvetítő szerepe van, hanem legalább ugyanilyen fontos a gyer-
mekek lelki egészségének óvása és megőrzése. 

Iskolánk ezért egyházi intézményként szívügyének tekinti, hogy a hit megélése, összetartó 
ereje és támogatása által ne pusztán oktatási intézmény legyen, ahogy a tanévnyitó beszé-
demben is elmondtam.  

Azt szeretném, hogy reggelente a gyermekek nyugodt, elfogadó légkörbe érkezzenek, ahol a 
hit erején túl személyes támogatásban is részesülhetnek. 

Ezáltal is erősítjük a hitben való összetartozás fontosságát. 
K.L.A.: Légy szíves, mutasd be a családodat. 
M.T.: Feleségem német nyelvtanár. Lányom, Anna egyetemista Budapesten. 
Fiam, Tamás pedig a Szent Imre Általános Iskola és Gimnázium 8. osztályos tanulója. 
K.L.A.: A Hírmondó gyülekezeti lap szerkesztőbizottsága és a magam nevében köszönöm 

szépen kérdéseimre adott válaszaidat, és szívből kívánom, hogy Isten áldása kísérje tanári-
igazgatói szolgálatodat. 

Dr. Kovács László Attila igazgatólelkész 
 

INTÉZMÉNYI HÍREK 
 

Óvodások megáldása a Nagytemplomban 
 

Örömmel adunk hírt arról, 
hogy szeptember 25-én a va-
sárnap délelőtti istentisztelet 
keretében az evangélikus óvo-
dások áldásban részesültek. Az 
új óvodások és mindazok, akik 
tavaly nem kaptak áldást, most 
családjaikkal együtt szinte 
megtöltötték a templomot. 
Örömmel jöttek azok a család-
tagok is, akiknek gyermeke az 
óvodai kórusban énekelt ─ úgy 
éreztük, nagyon sokat jelentett 
számukra is ez a nap. Az óvo-

dások szívvel, lélekkel énekelték a számukra is kedves dicsőítő énekeket. Az óvoda dolgozói is 
áldásban részesültek, amely minden évben nagy erőt ad feladataink elvégzéséhez. 

Az igehirdetés szolgálatát Zsarnai Krisztián esperes úr végezte, és azt az igét választotta, 
amely számomra és számunkra kiemelkedően kedves: „Engedjétek hozzám jönni a kisgyerme-
keket, és ne tiltsátok el tőlem őket, mert ilyeneké az Isten országa. Bizony, mondom néktek: aki 
nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy kisgyermek, semmiképpen sem megy be abba.” 
Ekkor átölelte és kezét rájuk téve megáldotta őket. (Mk 10,13-16) 

Tisztában vagyunk-e azzal, hogy áldottak vagyunk, hogy áldást kapunk már születésünkkor 
és a gyermekünk megszületésétől kezdve? A gyermekáldással ajándékot kaptunk az Úrtól, de 
csak akkor tud igazán munkálkodni családunk és gyermekeink életében, ha mi befogadjuk őt 
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az életünkbe! A közelgő reformáció ünnepe kapcsán idézem reformátorunkat, Luther Mártont, 
aki így fogalmazott: „Tudja hát meg mindenki, hogy Isten kegyelme elvesztésének terhe mel-
lett köteles gyermekeit mindenekelőtt Isten félelmére és ismeretére nevelni, ha pedig alkal-
masak rá, iskoláztatni és taníttatni, hogy ahol szükség van rájuk, használhatók legyenek.’’ 
(1529 Nagy Káté) 

A mai időkben is tudnunk kell azt, hogy következetes és szeretetteljes neveléssel érdemes 
csak családot, közösséget, nemzetet építeni! Gyermekünkben látnunk kell erősségeit és gyen-
geségeit, látnunk kell, hogy milyen módon segíthetjük őt, de legfőképpen Istenre kell bíznunk 
a jövőjét. Istentől kapott áldás az életünkben a hit, a biztonság, a bőség, a harmónia, az egyen-
súly, az alázat, a szorgalom, az elfogadás, de elsősorban a szeretet. 

Kívánom, hogy minden család fogadja be a szeretetet, vegye észre a világban jelenlévő te-
remtő Urat, és legyen hálás mindenért, a jóért és a nehézségekért is! 

 

Fotó: Csutkai Csaba         Kovácsné Mráz Ágnes óvodai intézményegység vezető 
 

Az Általános Iskola tanévnyitó ünnepsége 
 

„Meghallottad sza-
vamat: Ne fogd be a 
füled sóhajtásom és 
kiáltásom előtt! Köze-
ledtél, mikor kiáltot-
tam hozzád, így szól-
tál: Ne félj!” (JSir 3,56-
57), hangzott Isten 
igéje szeptember 1-
jén reggel 8 órakor a 
tanévnyitó ünnepi is-
tentiszteleten. Véget 
ért a nyári szünet ta-
nulóink, szüleik és in-
tézményünk dolgozói 
számára is. Elérkezett 
egy új tanév, melyet ismét a Nagytemplomban kezdhettünk. 

Hálás vagyok, hogy Isten igéjét a megszokott helyen, vendégeink, pedagógus társaim és 
közel ötszáz tanuló hallotta Zsarnai Krisztián esperes úr tolmácsolásában. Igehirdetőnk köszö-
netet mondott az első osztályos tanulók szüleinek azért, hogy iskolánk pedagógusaira bízták 
gyermekük tudásának gyarapítását. Bátorította az elsős gyermekeket, hogy a tanító néni meg-
hallja majd segítségkérésüket, sóhajukat és melléjük lépve segíteni fog, mindent megtesz majd 
azért, hogy éreztesse velük a szeretetünket. Isten áldásában részesültek az új tanulók és mind-
azok a pedagógusok, akik így kívánták kezdeni az új tanévet. 

Intézményvezetőnk, Kocsisné Sárossy Emőke tanévnyitó beszédében elhangzott, hogy isko-
lánk elérte befogadóképességének felső határát, hatvanhárom első osztályos tanuló kezdi meg 
az új tanévet. Intézményvezető asszony a rossz hírek ellenére – melyek igen szűkös esztendő-
ről szólnak –, bízik a Gondviselésben, és abban, hogy együtt megtaláljuk a lehetőségeinket a 
takarékoskodásra. „Legfontosabb célunk, hogy a megkezdett felújítást befejezzük, a jelenléti 
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oktatást végig vigyük, a tanulókat szép környezetben, jó feltételek közt fogadjuk. Kérünk min-
den tanulót, hogy óvja az újonnan beszerzett eszközöket és berendezéseket!” 

Új feladataink az új tanévben, hogy elindul a Túróczy Tehetséggondozó Program, folytatódik 
a Nemzeti Alaptanterv bevezetése, megváltozott a kompetenciamérés az eddig abban résztve-
vő tanulók számára. Kísérletképpen a 4. és 5. évfolyamon is lesz kompetenciamérés,  nyolcadi-
kos tanulóink egy őszi bemeneti méréssel kezdenek és tavasszal lesz számukra a kimeneti mé-
rés. 

Isten áldását kívánom tanulóinknak, szüleiknek, pedagógusainknak a 2022/2023-as tanévre! 
 

Fotó: Csutkai Csaba          Urbán Miklósné tanítónő 
 

A gimnazisták monoki kirándulása 
 

Ahogy 1921 óta minden évben, szeptember 19-én 
idén is ellátogattak Monokra iskolánk 11. évfolya-
mos tanulói és osztályfőnökei. Egyszerre volt tanul-
mányút, kirándulás és megemlékezés számunkra ez 
a nap. Intézményünk névadójának születésnapján 
felkerestük szülőházát, ahol az emléktábla előtt Ta-
más Melinda tanárnő tartott ünnepi beszédet, 
melyben az összefogás, az összetartozás fontosságát 
hangsúlyozta. A koszorú elhelyezése, a Kossuth-nóta 
eléneklése után megtekintettük a Kossuth Emlékház 
kiállítását, majd a közeli Tállyán meglátogattuk az 
evangélikus templomot is, ahol Kossuth Lajost ke-
resztelték. A napot egy rövid kirándulással zártuk, 
mely során felsétáltunk a Tarcal feletti dombot 
megkoronázó, impozáns Áldó Krisztus szoborhoz. 

 

Siska Péter 11. évfolyamos tanuló 
 

Szalagavató 
 

A Nyíregyházi Evangé-
likus Kossuth Lajos Gim-
názium idén is korai idő-
pontban, szeptember 22-
23-án rendezte meg sza-
lagavató ünnepségét. 

A 8/12. és a 4/12.A 
osztály csütörtökön, a B, 
C és D osztályok pénte-
ken várták a szülőket, ro-
konokat iskolánk dísz-
termébe. Az osztályon-
ként felvonuló végzősö-
ket Bozorády Ildikó isko-
lalelkész, Morauszky Ta-
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más igazgató és a 11.-esek nevében Miléné Varga Andrea, illetve Somoskői Dénes 11.-es osz-
tályfőnök köszöntötte. A végzős diákoknak járó szalagot az osztályfőnökök tűzték fel. A szalag-
tűzés ünnepélyes pillanatai után a diákok műsorában és táncában is gyönyörködhetett a néző-
közönség. Az angol és bécsi keringők, a csacsacsa és a salsa ritmusára Varga Valéria álmodott 
koreográfiákat, ami egyben pályafutásának fináléja is volt, hiszen nyugdíjasként búcsúzott az 
iskolától. A diákok által összeállított PPT-k valódi időutazások voltak, melyek egyrészt a gyer-
mekkorba, másrészt a gimnáziumi évek kezdeteire vezettek vissza. 

Maturanduszaink köszönetet mondtak osztályfőnökeiknek és szüleiknek is, hogy eljutottak 
az utolsó középiskolai évig, már csak néhány hónap választja el őket az érettségüket igazoló 
vizsgáktól. 

Gratulálunk végzős diákjainknak és osztályfőnökeiknek! 
 

Homoródi Antalné Török Marianna igazgatóhelyettes 
 

A Luther Márton Evangélikus Kollégium hírei 
 

Júliusban elutaztunk Gyu-
lára, a Szélrózsa Országos 
Evangélikus Ifjúsági Találko-
zóra. Ott örömzenét adtunk a 
közönségnek, részt vehet-
tünk kézművesfoglalkozáson, 
koncerteken, örömdobolá-
son, kiváló előadásokat hall-
gattunk, és kreatív játékokat 
próbálhattunk ki. 

Szeptember első napjaiban 
lezajlott a kollégiumban az 
első közösségi rendezvény: 
az örömdobolás. Vendégünk, 

Francia Dániel kalauzolt minket és a kossuthos diákokat a dobok dobhártyarepesztő világában. 
Ellátogattunk a Váci Mihály Kulturális Központba, Hobo ajándék koncertjére, melyet az Olta-

lom Szeretetszolgálat szervezett. 
Szeptember hónap programjaiba belefért a Kállay Gyűjtemény megtekintése is: a kiállítást a 

Tálentum pályázatban részt vevő diákjainkkal együtt néztük meg. 
Októberben elutaztunk Aszódra, az evangélikus diákparlamentre. A háromnapos rendezvényen 

érzékenyítő foglalkozásokon, előadásokon, koncerten vettünk részt, és jókat beszélgettünk. 
Az idei verébavató is lezajlott: egyik este a „verebek” sorversenyen vettek részt, néhány nap 

múlva a belváros különböző pontjain feladatokat oldottak meg, a kollégiumban bemutatták 
műsorukat, majd fogadalmat tettek. 

Október 6-án megemlékeztünk az aradi vértanúkról: az áhítat előtt ének- és zenekarunk, va-
lamint versmondó diákjaink segítettek felidézni elődeink emlékét. 

Zenés és prózai előadásokkal készülünk arra az október 25-én tartandó ünnepségre, amely-
lyel a kollégium alapításának 30. évfordulóját szeretnénk megünnepelni. 

 

Fotó: Gazdag Tibor          Borza Tünde nevelőtanár  
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GYERMEKOLDAL 
 

Magvető (Lk 8,4-15; Mt 13,1-23; Mk 4,1-20) – Jézus példázatai I. 
„Jön majd olyan idő – így szól az én URam, az ÚR –, amikor éhínséget bocsátok a földre. Nem ke-

nyérre fognak éhezni, és nem vízre fognak szomjazni, hanem az ÚR igéjének hallgatására.” (Ám 8,11) 
 

A Biblia nem mese, hanem Isten szava. 
Általa ismerhetjük meg Istent, és hall-
hatjuk meg a hívását: „Gyertek, mert 
már minden kész!” 
Létfontosságú tehát, hogy meghalljuk Is-
ten szólítását! Örök életünk múlik rajta! 
Isten régen a prófétákon keresztül szólt 
az Ő népéhez, ezekben a végső időkben 
pedig Fia által. Az Úr Jézus emberré lett, 
hogy emberi nyelven, emberként mond-
ja el Isten csodálatos üzenetét.  
Egy alkalommal is sokan követték és… 

 

…vetés közben némely mag az útfélre esett, és eltaposták, vagy megették az égi madarak. Némelyik 
a köves helyre esett, és alighogy kihajtott, elszáradt... Némelyik a tövisek közé esett, és amikor vele 
együtt felnőttek a tövisek is, megfojtották. Némelyik pedig a jó földbe esett, és amikor felnövekedett, 
százszoros termést hozott.” 

Az Úr Jézus a tanítványainak megmagyarázta a példázatot: A mag az Isten igéje. 
 

 
 

„Szólj, URam, mert hallja a te szolgád!” (1 Sám 3,9) 
 

Szerkesztette: 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!” 

Jenei Janka, Henyusz Máté János, Kolláth Zalán, Molnár Bella, Molnár Dominik Márk, 
Kovács Roland, Brondics Belián, Simon Zétény, Pók Zekő, Pannuska Bendegúz, Liskány 
Zsombor, Barkaszi Olivér, Somogyi Simon, Petris Noé Ádin. 

 

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

Rácz András és Balázs Brigitta, Oláh Róbert és Horváth Dóra, Bányik Krisztián és dr. 
Fadgyas Fanny, Barakonyi György és Ilosvai Nikolett, Pristyák Krisztián és Török Fanni, 
Siska János és Szatmári Edina, Nádasdi Ferenc és dr. Cserép Edina, Török Csaba és Kiss 
Brigitta Tünde, Barzó Patrik Péter és Kovács Lilla, Baán Szabolcs és Sziráky Flóra Zita. 

 

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

Szikoráné Gulyás Krisztina (48), Dvorcsák Andrásné Turcsán Ilona (86), Sztrehószki 
Levente Zsolt (22), Koska János (78), Sipos Jánosné Szuchánszki Zsuzsanna (89), 
Borbély Andrásné Tornai Mária (81), Hernádi Mihály (67), Varga Józsefné Pálvölgyi 
Ilona (82), Koczka Zsuzsanna (72), Soltész Istvánné Gál Erzsébet (85), Sipos Gyöngyi 
(55), Gyurján József (58), Kukucska László (63), Kocsis Györgyné Polgári Mária (65), 
Zsák Mihály (66), Zatureczki József (63), Pazár Jánosné Nagy Éva (89), Krajcsovics 
András (60), Bánszki Márton (100), Kovács János (73), Morauszky Jánosné Antal Ilona 
(92), Nádasi Andrásné Tomasovszki Erzsébet (82), Belus Istvánné Frecska Mária (79), 
Szikora Julianna (74), Kerekréti Mihály (82), Bencsik András (96). 

Összeállította: Horváth Csabáné 

Október havi előzetes 

❖ Október 24 és 28 között (hétfőtől péntekig) Reformációi igehirdetési sorozatot tartunk 
a Luther téri gyülekezeti teremben, esténként 18:00 órától. 
❖ Október 31-én, Reformáció ünnepén 10.00 órától ünnepi istentiszteletet tartunk a 

Nagytemplomban. Igét hirdet: Joób Olivér nyugalmazott evangélikus lelkész. Ide hívjuk és vár-
juk híveinket minden körzetből. 
❖ Október 31-én este 17:30 órakor gyülekezünk a Nagytemplom előtt, hogy fáklyás felvo-

nulással, énekelve átmenjünk a református templomba, ahol a 18:00 órakor kezdődő istentisz-
teleten Horváth-Hegyi Áron parókus lelkészünk fog igét hirdetni. 

November havi előzetes 

❖ November 5-én Egyházmegyei presbiteri csendesnapot tartunk Kölcsén. 
❖ November 5-én 16:00 órakor a kálmánházi templomunkban tartunk ünnepi hálaadó is-

tentiszteletet a templom felszentelésének 80. évfordulója alkalmából, dr. Fabiny Tamás püs-
pök szolgálatával, mely szeretetvendégséggel zárul. 
❖ November 20-án, vasárnap este 18:00 órakor Zenés áhítat lesz a Nagytemplomban. 

Közreműködik Elek Péter fiatal nyíregyházi orgonaművész. 
❖ November 21-től 23-ig 18:00 órai kezdettel Ádventi sorozat lesz Mandabokorban Ittzés 

István nyugalmazott evangélikus lelkipásztor szolgálatával. 
❖ November 24-től 26-ig 18:00 órai kezdettel az Ádventi sorozat folytatódik az Emmaus 

gyülekezetben, ugyancsak Ittzés István szolgálatával. 
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❖ November 26-án, szombaton 18:00 órától Ádventi zenés áhítat lesz a Nagytemplomban 
a Magyar-Lengyel Baráti Kör énekkarának szolgálatával. 
❖ November 28 és december 2 között (hétfőtől péntekig) Ádventi igehirdetési sorozatot 

tartunk a Luther téri gyülekezeti teremben, esténként 17:00 órától. 
 

December havi előzetes 
 

❖ December 12-től 15-ig 17:30-tól kezdődően Ádventi sorozat lesz a rozsréti imaházban, 
melyen igehirdetéssel az intézményi lelkészek szolgálnak, az intézmények diákjainak és ellá-
tottjainak közreműködésével. 
❖ December 17-én 16:00 órai kezdettel Gyermekkarácsonyi ünnepség lesz Mandabokorban. 
Meghirdetett programjaink az aktuális járványügyi helyzet függvényében változhatnak! 

 

Szeptembertől terv szerint újra indultak a szokásos gyülekezeti alkalmaink (Bibliaórák, FIFA, 

konfirmációi oktatás). Érdeklődni a lelkészeknél és a Lelkészi Hivatalban lehet. 
 

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). 

 

Szeptember 11-től ismét jelenléti Gyermekfoglalkozást tartunk, párhuzamosan a 10:00 órai 
(nagytemplomi) istentisztelettel, a gyülekezeti házban (az online gyermektanítás egyelőre szünetel). 

 

 

Lelkészeink elérhetősége: 
Horváth-Hegyi Áron: +36-20/824-2795      Dr. Kovács László Attila: +36-20/824-3915 
Sztankó Gyöngyi: +36-20/824-5429        Zsarnai Krisztián: +36-20/369-2487 

 

Ha hozzátartozója, ismerőse vagy barátja kórházba kerül, kórházlelkészünk, Melich Mihály  
elérhető a +36 20 824-2306 telefonszámon, vagy a misi.melich@gmail.com email címen. 

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

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

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

 

 

Köszönjük a Hírmondóra szánt adományokat! 
A Hírmondó legközelebbi számának tervezett megjelenési időpontja: 2022. december 23. 

Lapzárta: 2022. december 14. 
 
 

Szerkesztőbizottság: 
Adámi László, 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

