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„Vagy nem tudjátok, hogy testetek, amit Istentől kaptatok, a bennetek levő Szentlélek temploma, és ezért nem a
magatokéi vagytok? Mert áron vétettetek meg: dicsőítsétek tehát Istent testetekben.” (1Kor 6,19-20.)
A LÉLEK TEMPLOMA

Szeretett Gyülekezet!
Pünkösd, a Szentlélek kitöltésének ünnepe, az egyház születésnapja,
az ünnepek között a legkevésbé ünnepelt, egy kissé elfelejtett, sokaknak
jelentéktelen. Ilyenkor nem lesznek zsúfoltak a templompadok emberekkel, mint karácsonykor vagy húsvétkor.
Sokan gondolják úgy, hogy elég egy évben egyszer vagy kétszer
megjelenni a templomban. A tényt, hogy vannak más ünnepeink is az
egyházban, és valójában minden vasárnap egy ünnepnap, csak kevesen
élik meg és élik át. Miért van ez így? Az okok közül, egyre szeretném
felhívni a figyelmet a fent említett Ige alapján: az ember helytelen önismeretének gyökere az ember elveszett állapota, Istentől való elszakadása! Amikor nem tudja, ki is ő valójában és mi életének az értelme és célja.
Hányan és hányan vergődnek az élet viharaiban, kudarcot, kudarcra halmozva. A világ által kínált pillanatnyi örömökből szeretnének meríteni, s azt hitetik el magukkal, hogy ez a boldogság.
Ó, milyen keveset is tudnak ezek az emberek a boldogságról. Valójában nem tudnak semmit, és
önmagukat csapják be. Nincs helyes énképük, és helyes önismeretük.
Isten nem mondott le az elveszett emberről, hanem ma is szól hozzánk! Halkan, szelíden, Igéjén
keresztül. A szívünkre szeretne hatni, hogy Őt befogadva átformálhassa életünket.
Először megtisztít, aztán tisztogat nap, mint nap. Felfedi előttünk értékeinket, de megláttatja
gyengeségünket is. A Szentlélek elvezet a teljes igazságra, aki leleplezi a világ előtt, hogy mi a
bűn, mi az igazság és mi az ítélet. (Jn 16,7-11)
A legtöbb ember a Szentlélekkel mit sem törődik! Nem érdekli Isten szava, nem tudja, hogy az
arra lett teremtve, hogy szívében Isten Lelkének teret adjon, azaz vele szoros közösségben, kapcsolatban éljen. Így lehetne igazán boldog és kiteljesedett az élete, de helyette beéri múló boldogsággal, hamis énképpel, önző, pillanatnyi örömökkel.
A testüket hányan és hányan bálványozzák, vagy épp nem becsülik, nem óvják, mérgezik, tetoválják, mert úgy vélik az övék, a sajátjuk, és azt tesznek vele, amit csak akarnak! Hát tévednek!
Mert az Ige azt mondja: Nem a magatokéi vagytok! Miért? Mert valaki teremtett téged! Mert van
Isten, aki alkotott és formált, akinek terve van az életeddel. Aki egészen odáig ment a veled való
kapcsolat helyrehozataláért, hogy a téged terhelő adósságot másra, az Ő egyetlen Fiára, Jézusra
terhelte! Ez volt, az az ár, amit az Ige említ: „áron vétettetek meg” dicsőítsétek hát Istent testetekben!
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Hol tartasz ebben a dicsőítésben? Hol tartasz a helyes önismeretben? Mikor nem engedtél a
Szentléleknek? Mikor voltál kemény és önfejű? Vagy az is lehet, hogy már dicsőíted Istent a te
testedben a Szentlélek által? Adj hálát ezért!
Minden nap egy csoda, melyet Istennel közösségben élhet meg az ember ebben a világban. Ne
felejtsd el, a te tested nem kevesebbre lett teremtve, mint arra, hogy temploma legyen Isten Lelkének! Micsoda kiváltság ez! Isten iránti hálára és alázatra kell, hogy ébresszen mindez bennünket,
hogy az Ő Lelkét meg ne szomorítsuk életünkkel.
Dicsőítsétek tehát Istent testetekben! Így lesz igazi pünkösdünk!
Zsarnainé Urbán Nóra
BESZÁMOLÓ A PRESBITÉRIUM 2015. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRŐL
A presbitérium az alábbi napirendi pontokat tárgyalta meg.
1. A Túróczy Zoltán Óvoda és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 2014. évi
költségvetésének teljesítése, valamint 2015. évi költségvetésének tervezete.
A tagoknak írásban megküldött, és a szóbeli beszámoló, valamint a Számvevőszék jelentése alapján a presbitérium a költségvetési jelentést és a költségvetési tervezetet egyhangúlag elfogadta.
2. Tájékoztatás az egyházközség folyamatban lévő ügyeiről.
2.1. A Nyíregyháza-Rozsrétszőlő, Hajlás u. 40. sz. alatt elhelyezkedő ingatlan harmadik
szintjén, a tetőtérben lévő 66 m2 alapterületű, 2,5 szoba, konyha, fürdőszoba, előszoba
helyiségekből álló, külön bejáratú gondnoki lakás bérbeadását a presbitérium elfogadta.
Az új bérlő a gyülekezet gondnoki feladatait is el fogja látni.
2.2. A Kistemplom udvarán található, több éve használaton kívül lévő melléképületet egy
vállalkozó meg kívánta vásárolni. A javaslatot a presbitérium nem fogadta el.
2.3. Az Elnökség biztatta a presbitereket, hogy vegyenek részt az Északi Egyházkerület
missziói napján Debrecenben 2015. május 16-án és másokat is hívogassanak.
Dr. Bálint Zoltán
felügyelő
ÖTSZÁZ ÉVES MODERNITÁS
Időutazás az országos felügyelővel Nyíregyházán
A 262 éves nyíregyházi gyülekezet elnökségének meghívására április 11-én egész napos látogatásra érkezett Nyíregyházára Prőhle Gergely, egyházunk országos felügyelője.
Dr. Bálint Zoltán összgyülekezeti felügyelő kíséretében, ebéddel egybekötött megbeszélést
folytatott a városban szolgáló lelkészekkel, majd kötetlen, de nagyon informatív beszélgetésre került sor a helyi evangélikus oktatási intézmények vezetőivel. Ezután rövid látogatást tett az új
evangélikus óvodában s a közelmúltban felújított Evangélikus Kossuth Lajos Gimnáziumot is
megtekintette. Körútját a Jósa András Múzeum meglátogatásával zárta.
Délután a Túróczy Zoltán Evangélikus Általános Iskola dísztermében találkozott a gyülekezeti
tagokkal. Az alkalom dr. Kovács László Attila igazgatólelkész nyitó áhítatával kezdődött.
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Gyülekezetünk felügyelője e szavakkal vezette be az előadást: „Nagy időutazáson vettünk részt
ma. Térben Benkő bokortól a Kossuth Gimnáziumig, időben a bronzkori leletektől a múzeumban,
a jövőbeli tervekig az oktatási megbeszélésen, eseményekben az ételosztástól a szeretetvendégségig tartott ez a kalandos időutazás, amiből csak a reformáció kora maradt ki, ezt a témát meghagytuk vendégünknek”.
Az országos felügyelő előadásának címe egy kérdés: „Hogyan tovább magyarországi és nyíregyházi evangélikusok a közel ötszáz éves reformáció tükrében?” Bevezetőjében visszaemlékezett
egyik ősére; Prőhle Vilmosra, aki a Kossuth Gimnáziumban tanított húsz éven át s innen került
egyenesen egyetemi katedrára. Németországi tapasztalatai alapján állítja, hogy Kelet- és Nyugat
Európában ugyanolyan mértékben került sor a hívek elvilágiasodására az elmúlt évtizedekben. Ott
az egyháztagok fogyásának a megállítását tűzték ki célul, nálunk a missziói parancs teljesítése,
mint fő cél elvész a szemünk elől, a részletkérdések közepette! A reformáció közelgő évfordulója
óriási lehetőséget jelent küldetésünk teljesítésére, de azt tudomásul kell vennünk, hogy az egyháznak is a „hiúság vásárán” kell árulnia portékáját e világban! Az, hogy az egyházi lét és a modernitás kibékíthetetlen ellentétben vannak egymással – egy nagy tévtanítás, amivel folyamatosan
szembesülünk! Mi, a modern világ részei vagyunk! Zárszóként kérte, hogy vegyük komolyan félévezredes reformációi örökségünket, s Urunk kétezer éves missziói parancsát is!
Végül kötetlen fórum beszélgetésre nyílt lehetőség az előadóval. E rendkívüli időutazáson részt
vett nyíregyházi „lutheránusok” szívéből kicsordult a hála a történelem Urának e fél évezreden átívelő megőrző szeretetéért. Ő a jövőben is a nevükben hordozott küldetést szánja evangélikus
népének: az örömhír továbbadásának misszionáriusai lehetnek a tirpákok földjén! „Az Úr előtt
egy nap annyi, mint ezer esztendő.” (2Pt 3,8a)
Az előadása elérhető: http://www.garainyh.hu/cikk/mynews.inc.php?a=a&mnid=716&page=)
Garai András

PÜNKÖSD
Oldjad meg nyelvünket, és azt az ihletet,
Amelyből millió vértanú született
Gyújtsd pünkösdi lángra,
Hogy eltévedt nyájad, az igazi utat
Ismét megtalálja.

Pünkösd rózsákkal legyen telve a föld,
Krisztusnak öröme minden szívet betölt…
Pünkösd áldott napja
Csüggedő lelkünkben, magasztos emléked
Hitünk felgyullasztja.

Arénára roskadt vértanuk szent vére.
Omolj a hitetlen világ tengerére,
Rázd meg a szíveket!
Taníts meg bennünket lángoló nyelveddel
Mi az: a szeretet…

Vezessetek minket, ti dicső seregek,
Akik lelkendezve, énekelve mentek,
Krisztusért halálba.
Hogy sóvárgó lelkünk az ígéret földjét,
Ismét megtalálja.

Sejtelmünk a jövő zúgó szárnyát hallja,
Szállj fölénk Szentlélek hófehér galambja;
Lelkünket szenteld meg,
Mert földi életünk, örömét, békéjét,
Találja meg benned.
(Ismeretlen szerző)
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„ITT VAGYOK, ENGEM KÜLDJ!” (Ézs 6,8)
A Hajdú-Szabolcsi Egyházmegye szervezésében április 17-19. között Mályiban csendes hétvégét tölthettek együtt lelkészek, presbiterek, a képviselőtestület tagjai, valamint lelkes, szolgálni
vágyó gyülekezeti tagok. A lelki
tartalommal gazdagon megtöltött alkalomnak a Tiszáninneni
Református Egyházkerület Szabadidő és Továbbképző Központja adott otthont.
A hétvége fő témája és célja a
szolgálatra való bátorítás volt.
Amikor Ézsaiást szolgálatra hívta el az Úr, ő készségesen válaszolt: „Itt vagyok, engem küldj.”
(Ézs 6,8.) Bennünket is szolgálatra hív az Isten. Meghalljuk-e
a szavát, és ha igen, mit válaszolunk? Mózes azt mondta, „nem
vagyok én a szavak embere, nehéz ajkú és nehéz nyelvű vagyok” (2Móz 4,10). Bizony mi
is mondunk ilyeneket, legtöbbször kifogásokat keresünk.
Jeremiás azt mondta „nem értek én a beszédhez, mert fiatal vagyok.” Isten azonban azt válaszolta neki: „Ne mondd, hogy fiatal vagy, hanem menj, ahova csak küldelek, és hirdesd, amit csak
parancsolok!” (Jer 1,7.) És Isten azt is mondta: „Ne félj …, mert én veled leszek, és megmentelek”
(Jer 1,8.)
Az itt említett igék csak ízelítők abból a négy részből álló előadássorozatból, melyet a 34 éve
Magyarországon élő – amerikai származású – misszionárius lelkipásztor, Monty Taylor tartott.
Az előadások címei: 1. Ítélet – kegyelem; feddés – ítélkezés, 2. Küldő – küldött; forrás – gyümölcs, 3. Kétség – bizonyosság; kérdések – bizonyságtétel, 4. Veletek – minden nap; Isten uralma
– vezetése.
Minden előadás előtt énekléssel dicsérhettük az Urat, aki pedig inkább csendességre vágyott, az
- gyönyörködve Isten teremtett világában - sétát tehetett a tiszta, kék színű tó partján.
Szombat délelőtt, a csoportbeszélgetésen, gyakorlati példákon keresztül egymás hitéből merítve
épülhettünk, és tanulhattuk, hogyan válhatunk gyümölcstermővé. Délután pedig az Isten szolgája
című film megtekintése gazdagította ismereteinket Bonhoeffer mártírhalált halt életéről.
Este a fórumbeszélgetésen feltett kérdések „kereszttüzében” Bozorády András espereshelyettes, Győrfi Mihály egyházmegyei missziói lelkész és Márföldi István egyházmegyei felügyelő álltak.
Vasárnap a 4-ik előadás igei üzeneteiből – „íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig”(Máté 28,20b) – megerősödve, az úrvacsorai záró istentiszteleten megújulva, majd egy finom ebéd elfogyasztása után hazatérhetett mindenki az otthonába. Aki az alkalmakon nyitott
szívvel vett részt, az nagyon sok útravalót kapott, nagyon sokat gazdagodhatott ezen a csendes
hétvégén. Nem tértünk haza „üres kézzel”, és igazi bátorítást kaptunk a szolgálathoz.
Veczánné Repka Jolán

Hírmondó Pünkösd

5

BIZALOM
A könyvtár első emelete csöndes és kietlen volt. Szokásos módon, a terem túlsó végére fészkeltem be magam.
Nyugalomra vágytam. A semmivel sem összetéveszthető
régi könyvek illata segít a Zsoltár exegézis elmélyülésében. Nem nehéz megtörni ezt az idillt; a vasszerkezetes
könyvespolcok rezonanciája hirtelen zökkentett ki a betűk
világából. Valaki közeledett. Léptei lassúak, de erőteljesek voltak. Valakit keres. – Ó, de jó, hogy itt vagy! Már
azt hittem, hogy bezártak, és itt kell aludnom-mondta mosolyogva. Hello, segíthetek valamiben?- kérdeztem. Csak
lenne egy teológiai kérdésem- válaszolta.
Tim másodéves amerikai orvostanhallgató. Ebben a
szemeszterben egyetem-mentes időszakot iktatott be magának; fél évig csak teológiával szeretne foglalkozni autodidakta módon. Miután azonnal kölcsönösen felismertük egymásban a „másik énünket”, hosszas beszélgetésbe
kezdtünk, és a „hit” szó elemzésénél le is ragadtunk. Nehéznek találta ezt a szót. Hogyan értelmezi egy lutheránus?- érdeklődött a baptista gyökerekkel rendelkező Tim. Válaszom rövid és tömör
volt: a görög pisztisz szó egyben hitet és bizalmat is jelent. Bár az Újszövetségben inkább a hit
szóval találkozunk, de én bizalomnak jobban szeretem fordítani. Istenben való bizalom. Megbízom benne, rábízom az életem, mert ő az én gondviselő Édesatyám. Aztán ez a kapcsolat tovább
fokozódhat. Felismerem, hogy Jézus Krisztus munkálkodik bennem. Kialakul a tanítványság. Bizalmi kapcsolat. Rá merem bízni az életem, nem kételkedem, tudván, hogy az Úr terve jobb, mint
az enyém. A legjobb.
Ilyen volt, amikor három éve ott hagytam az orvosi egyetemet, mert nem tudtam nemet mondani Isten hívásának. Szükség volt egy erős bizalmi rendszerre. S hogy nem a saját akaratom, hanem
a Szentlélek munkálkodott bennem, azokat az áldások sorozata, a gyümölcsök jelzik. Helyemen
érzem magam, és nincs „elvonási tünetem” ha például egy orvostanhallgatóval találkozok. Vagy
nem volt bennem rossz érzés akkor sem, amikor hat hónapot dolgoztam az orvosiról kiiratkozásom után egy pécsi kórházban, találkozván testközelből az „éles” gyógyítással. Hat hónapot. Érdekes. Tim is hat hónapot tölt direkt módon a teológia tanulmányozásával. De az ő hivatása más.
Az orvoslás. Erre kapott hosszabb elhívást, és békessége van ebben. Biztos vagyok benne, hogy
jó, hitvalló keresztyén orvos lesz.
A Krisztusban való bizalmon alapult az is, amikor jött a lehetőség, hogy adjam be az amerikai
teológiai ösztöndíjra való jelentkezésemet. A columbusi (Ohio) Trinity Lutheran Seminary-n eltöltött tanév nagy hatással van rám. Minden nap újabb áldásokat rejt magában. Lelkileg, teológiailag sokat formálódom nemcsak a templom, vagy a tantermek falain belül, de a személyes beszélgetéseimen keresztül is. Ilyen volt a Timmel való találkozás is, amikor elmélkedhettem a „másik
énemmel” egy újabb megerősítést kapva, hogy a helyemen vagyok. Bizalommal kérem az Urat a
következő lépések megmutatására, hogy tanítványként lehessek része Isten missziójának.
Horváth–Hegyi Ádám
az Evangélikus Hittudományi Egyetem hallgatója
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SZAKMAI NAP AZ ÓVODÁBAN
A Túróczy Zoltán Evangélikus Óvoda és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
óvodai intézményegységében (Nyíregyháza, Közép u. 1.sz.) a közelmúltban nagysikerű szakmai
napot rendeztek óvodapedagógusok számára.
A résztvevők az ország különböző városaiból, (Szentendre, Mezőberény, Orosháza, Hódmezővásárhely, Miskolc, Budapest, Nagytarcsa, Békéscsaba, Tótkomlós) evangélikus óvodákból érkeztek a szakmai napra, és a keresztény nevelés feladatairól, gyakorlati módszereiről hallottunk előadásokat.
A továbbképzés a Nagytemplomban nyitó áhítattal kezdődött, amelyen Dr. Kovács László Attila igazgató lelkész köszöntötte a megjelent pedagógusokat: „a reménység pedig nem szégyenít
meg…” (Róma 5,5a) hangzott az Ige amely bizakodással töltött el mindenkit.
Az óvodában Révészné Tóth Erzsébet az Evangélikus Pedagógiai-szakmai Szolgáltató és Továbbképző Intézet (EPSZTI) és e sorok írójának köszöntője és a kicsinyek műsora is tükrözte
óvodai nevelésünk célját, hitvallását, miszerint: „Isten Lelke szerint szolgálunk, és Krisztus Jézussal dicsekszünk.” (Fil 3,3)
Lázárné Skorka Katalin esperes helyettes és Rozs-Nagy Szilvia hittanreferens előadása a pedagógusok szakmai munkáját segítette.
Ebéd után csoportmunkában kézműves foglalkozások keretében a vizualitás megvalósítása és a
keresztény jelképek feldolgozása történt. Számos új technikával ismerkedtek meg az óvónők.
A záró áhítat szolgálatát Zsarnainé Urbán Nóra óvoda és iskolalelkész és Zsarnai Krisztián esperes végezte. A közös dicsőítő éneklés örömmel töltött el mindenkit.
A szakmai napot az óvoda dolgozóival együtt nagy örömmel és lelkesedéssel szerveztük.
Kovácsné Mráz Ágnes
óvodai intézményegység vezető

EGYMÁSHOZ KÖZELEDVE, A JÖVŐT ÉPÍTJÜK
Április 19-én, vasárnap délelőtt 10 órakor rendhagyó Kossuthos családi istentiszteletre került
sor az evangélikus Nagytemplomban. Az ünnepi alkalomra a gyülekezeti tagokon kívül meghívtuk az Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 9-10-11-12. osztályos evangélikus diákjait és szüleiket is. Az istentiszteletet követően a gyülekezeti teremben szeretetvendégséggel egybekötött
kellemes hangvételű és emlékezetes beszélgetésre került sor a gyülekezet tagjaival, a diákokkal és
családjukkal. Elsősorban a jövőről, a diákéveket követő továbbtanulásról, pálya-és szakmaválasztásról esett szó. A pályájuk előtt álló fiatalok emlékezetében bizonyára sokáig megmaradnak azok
a bölcs gondolatok, amelyeket a gyülekezet tagjaitól útravalóul hallhattak.
Az ilyen jellegű találkozásokra, ismerkedésekre és beszélgetésekre nagy szükség van, hogy
megismerhessük egymást, hogy ha kell, tudják, hogy a gyülekezeten belül kihez fordulhatnak segítségért, vagy tanácsért. E sikeres kezdeményezést szeptemberben, a tanulmányaikat az oktatási
intézményeinkben kezdő evangélikus diákok körében szeretnénk továbbfolytatni.
Szokol Tibor presbiter
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GYEREKEKNEK
Tavasszal a természet megújul. A fák virágba borulnak, a téli kopárság helyébe üde színek lépnek.
Ilyenkor van a magok elvetésének az ideje is.
Tudjuk-e azt, hogy a mi életünkben is szükség van magvetésre? Jézus gyakran mondott példázatokat, és volt, amikor a természetből vett képeket, hogy általuk jobban érthessük az Igét. A természet
még ebben a romlott állapotban is őrzi a Teremtő alkotó munkájának nyomát; ahogyan azt a Római
levélben is olvassuk, az Ő alkotásainak vizsgálata révén meglátható örök hatalma. Most van az ideje a
vetésnek, ezért figyeljük meg, mit üzen nekünk a magvető példázata. (Máté 13, 3-8)
A növény szüntelen növekedése és fejlődése arra hívja fel figyelmünket, hogy lelki életünkben is
szükséges növekednünk. A mag Isten igéjét, beszédét jelenti. A magvető Jézus Krisztust, és az ő igehirdetőit ábrázolja. A talaj az emberi szívet jelképezi. A különféle helyzetek a hallott igéhez, igazsághoz való viszonyulásunkat jelentik. A magvető, maga Isten is fáradozik, hogy fogékonnyá tegye szívünket, megmentő szava iránt.
Jézus Krisztus szerint:
Az útfélre esett mag kemény földre esik: ilyen a mi szívünk is, ha
ugyan örömmel hallgatjuk Isten üzenetét, de aztán mégis megfeledkezünk róla.
A sziklás talajra hullott mag azt jelképezi, hogy meghallgatjuk Isten
szavát, de a világ dolgai fontosabbak számunkra.
Hasonlóan van ez a tövisek közé hullott maggal: hallgatjuk az igét, de
csak a problémáinkra figyelünk, ezért nem teremhetünk gyümölcsöt.
A jó földbe hullott mag viszont kicsirázik, felnő és termést hoz. Ha
szívünkkel figyelünk Isten szavára, akkor az Ő üzenete kifejti hatását.
"És gyümölcsöt termett, némely száz annyit, némely hatvan annyit,
némely pedig harminc annyit" (Mt. 13:20-22).
Figyelj oda Jézus szavára, és kövesd őt, hogy a te életed is napról napra megújuljon!

Összeállította: Bálintné Hegedűs Katalin, Veczán Éva
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„ÉLETEM IDEJE KEZEDBEN VAN”
(Zsolt 31,16a)

Ezzel a címmel rendezték meg a XXIV. Országos Evangélikus Hittanversenyt. A területi
fordulóra március 21-én Aszódon került sor, ahol
iskolánk 3 csoporttal vett rész.
Ezen a napon nagyon szép eredmények születtek. Az 1-2. osztályosok 2. helyezést értek el, a 34. osztályosok pedig 1. helyezettek lettek, így bejutottak az országos döntőbe.
Április 18-án hosszú utazás után érkeztünk meg az országos forduló helyszínére, Soltvadkertre.
Itt egy fárasztó verseny után 5. helyezést ért el mind
a két csapat.
Az 1-2. osztályosok közül Soltész Márta, Bogár
Laura, Turóci Emese, Szabó Szabina Boglárka, a 34. osztályosok közül Gombos Eszter, Mándoki Zoltán, Kornyitás Petra, Kuruc Panna képviselték az
iskolát.
Köszönjük nekik a szép eredményt és a több hónapos munkát. Az Úr áldja meg életüket.
Keveháziné Antal Enikő hittantanár
evangélikus általános iskola

Június 14-én, 16 órakor a Luther téri gyülekezeti teremben emlékezünk a gyülekezet
egykori lelkészére, Endreffy Zoltánra születésének 100. évfordulója alkalmából
Endreffy Zoltán 1915. június 29-én született Lajoskomáromban, Endreffy János evangélikus
lelkész és Hajek Hermina első gyermekeként.
Pozsonyban végezte a teológiát. Szolgálati helyei: Felsőszeli, Békéscsaba, Újvidék, Csömör;
majd 1948. novemberétől 2005. szeptember 10-én bekövetkezett haláláig – 57 éven át - Nyíregyháza volt, főleg tanyai körzetekben.
Istene és szeretett gyülekezete iránti elkötelezettségét máig emlegetik, akik személyesen ismerték és szerették.
Könyvajánlat
SOLI DEO GLORIA! Egyedül Istené a dicsőség! – hiszen Ő indította több mint három évtizeddel ezelőtt Oros László mérnök alezredest, Felsőszeli lokálpatrióta íróját, történészét és muzeológusát, hogy A FELSŐSZELI ÁGOSTAI HITVALLÁSÚ EVANGÉLIKUS EGYHÁZ
TÖRTÉNETE után megírja ezt a könyvét is, FELSŐSZELI ÉS AZ ENDREFFYEK címmel.
A szerző bevezetőjében így fogalmaz: „...ez a család, amely több generáción át meghatározó
szerepet játszott egyházunk életében és minden erejével, tudásával és tehetségével a közösséget
szolgálta, megérdemli ezt a különleges odafigyelést.”
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A kézirat olvasása közben számomra is világossá vált: Dédapám, nagyapám és édesapám lelkészi munkássága Felsőszeli szűkebb és tágabb környezetében és az evangélikus egyházban példaértékű volt a maga folytonosságában. Talán még növeli munkájuk értékét, hogy mindezt nem mindig ideális politikai légkörben, nem mindig harmonikus családi környezetben tették. Hitüket közelebbi-távolabbi rokonaik néha szélsőséges magatartása mellett és ellenére is életük végéig szilárdan megőrizték.
Tudták, vallották és hitték, hogy Krisztus követése erkölcsi és kulturális felemelkedéssel is jár,
ezért is voltak olyan fáradhatatlanok munkájuk végzésében.
Mai, kissé fásult világunkban ezért szeretettel tudom ajánlani ezt a könyvet minden kedves olvasónak
Endreffy Attila Vecsés
A könyvbemutatóra június 14-én, 16 órakor a Luther téri gyülekezeti teremben tartandó
szeretetvendégségen kerül sor.

ANYAKÖNYVI HÍREK
Keresztelések:

„Bizony az Úr ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom...”

Fekete Vince Zoltán, Székely Klaudia, Pokoraczki Olívia, Tömör-Gyebrószky Kornél,
Miholecz Milán, Bihari Kamilla, Pócsik Tamás, Nagy Dorina, Nagy Regina, Baksi Noémi, Sára Kitti, Papp Orsolya Natália, Varga Dorka, Kegyer Anna, Benyó Anna Szofi,
Kiss Ákos Mihály.
Felnőtt konfirmáció: Juhász Roland.
Házasságkötések:

„Amit Isten egybekötött, ember el ne válassza...”

Gégény Róbert és Lehoczki Katalin, Ruzsinszki István és Bigai Bettina.
Halálozások

„Boldogok a halottak akik az Úrban halnak meg…”

Juhász Jánosné Varga Ilona (85), Gerbár Jánosné Nádasi Erzsébet (92), Czevár István
(57), Antal Pálné Hogyan Julianna (89), Garaj József (89), Gyöngyösi Béla (62), Szikszai Erzsébet (88), Tornai Mihályné Kovács Irén (90), Polányi Józsefné Koltai Ilona
(90), Kostyál Pálné Vitószki Julianna (86), Szalontai Andrásné Kertész Margit (73),
Pálvölgyi András (79), Izsai András (66), István Pál (82), Sipos Mihály (56), Kósa József (70), Hankószki Pál (80), Belfi Józsefné Bánszki Ilona (91), Seregi Pál (93), Antal
Józsefné Nagy Erika (60), Kovács László (78) Izsai János (57), Sajben Tibor (85).
Közreadta Horváth Csabáné
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LAPZÁRTA UTÁN TÖRTÉNT

„Krisztus-arcú egyház”
Május 16-án Debrecenben, a református Nagytemplomban missziói napra gyülekezett az északi
egyházkerület evangélikussága.
A közel 1000 fő együtt dicsérhette Istent közös énekléssel és imádsággal. Öröm volt számunkra, hogy Nyíregyházát képviselték a Kossuth gimnázium diákjai, egyházközségünk ifjúsági köre
és gyülekezetünk énekkara.
A gimnazisták színjátszó köre – Tamás Melinda tanárnő vezetésével –, színdarabot adtak elő a protestáns gályarabok történetéről, aminek társszerzője
volt Réz-Nagy Zoltán debreceni ev. lelkész is. A
korhű jelmezeket a Debreceni Csokonai Színház
biztosította.
Ebéd után színes, fakultatív programból válogathattak a résztvevők, többek között:
-volt igetanulmány és beszélgetés a Krisztus-arcú
egyházról Balicza Iván és Zászkaliczky Pál lelkészek vezetésével
-előadást hallhattunk a misszióról Afrikában és
PápuaÚj-Guineában egyházközségi felügyelőnk és
felesége bizonyságtételében
-betekintést nyertünk a nagy-nagy nehézségekkel küzdő Észak-Koreáben élő keresztyének életébe is.
A záróáhítatot dr. Fabiny Tamás püspök úr tartotta.
Köszönjük a szervezők munkáját és a debreceni evangélikus gyülekezet tagjainak fáradozását,
vendégszeretetét.

Ifjúságunk énekkel és bizonyságtétellel szolgált.
p.s
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ÓVODÁSAINK PÜNKÖSD-VÁRÁSA GYÜLEKEZETÜNKBEN
„Boldog a szívem, velem van a menny…”
Ritka, de boldogító pillanat: a templompadokban ülők egy népes csoportja örömteli arccal,
nagy érdeklődéssel tekint előre, az oltártér felé. Nincs nyüzsgés, forgolódás, sugdolózás, csak
hosszú perceken át tartó teljes figyelem. Nem hangzott el vezényszó, még csak finom felhívás
sem, mégis mindannyian ugyanabba az irányba fordítják várakozásteljes, boldog izgalmat tükröző
tekintetüket. Ők a szülők; és gyermekeik szerepelnek/szolgálnak ezen a pünkösd előtti vasárnapon, az istentisztelet kezdetén.
Egy-egy pünkösdi lángnyelvet ábrázoló kis „koronával” a fejükön, kezükkel fehér papírgalambot röptetve zeng az énekük: „szívemben öröm dalol, öröm dalol… Jézust dicsérem”. Olyan bizonyossággal énekelnek, mintha a pünkösdi tartalom könnyen, természetesen érthető volna számunkra:
„egy kettő, három, Isten három, mégis egy: Atya, Fiú, Szentlélek”.
Szentlélek jövel, szívünk töltsd ma el,
Szent erőddel, vigaszoddal légy hozzánk közel”
„Szentháromság” és „Szentlélek” nem óvodás-téma, mégis, ők mintha értenék!
Az istentisztelet második része a gyülekezeti ház óvodai részében folytatódott a gyermekek
számára. Sztankó Gyöngyi lelkész, Mráz Ágnes óvodavezető és Melich Mihályné hitoktató irányításával oldott, családias légkörben hangzott tovább az ének, benne a tanítványok névsora: „Péter,
János Jakab…” Az éneken és egy kedves kis „bizalomjátékon” keresztül kapcsolódott a rövid tanítás a tanítványok bizalomteljes pünkösdi várakozásáról.
Süteményezés és játék közben, a jelenlévő szülőkkel beszélgetve vártuk a nagytemplomi istentiszteletről gyermekeikért érkező szülőket, nagyszülőket.
„Szívemben öröm dalolt” ezen a vasárnapon, sőt: boldog a szívem…, mely sokszor volt elcsigázott, látva a templompadokban ülő komor, fásult, érdektelen arcokat. Miért volt most másként?
Szülők és gyermekek között élő szeretet működött itt: „az én gyermekem” „az én anyukám”…Szeretem!
Hordozzuk imádságban is hűségesen és reménységgel óvodásainkat, szüleiket, pedagógusaikat,
hiszen van egy sokkal nagyobb Szeretet, Aki egy nappal az alkalom után, amikor írom e sorokat,
így bátorít: „Az én népem lesznek, én pedig Istenük leszek” (Ez. 11, 20b)
Bálint Éva
NYÁRI HITTANTÁBOROK
Június 15-16-17-én Kálmánházára az ifjúsági parkba (rossz idő esetén a közeli református gyülekezeti terembe) hívjuk a gyermekeket naponként 10-13 óráig. A részvétel ingyenes.
Június 23-24-25-én Felsősimára a volt iskolába várjuk a jelentkezőket, naponta 9-12 óráig. A
részvétel itt is ingyenes.
Július 20-24. Mandabokorban, az imaházban tartunk napközis tábort, napi háromszori étkezéssel
8-16 óráig. Térítés 2 000 Ft./fő/nap.
Ezeken az alkalmakon bibliai történetek hangzanak el, de lesz kézműves foglalkozás, ének
és játék is. Szeretettel várjuk a 4-12 éves korosztályt. Jelentkezés: Bellus Szilviánál (tel.:
20/824 9662), vagy Zsarnainé Urbán Nóránál (tel.: 20/770 3123).
Július 9-12 között a Tisza-tó környékére szervezzük a biciklitúrát. A részvételi díj 12 000 Ft./fő.
A rászorulók támogatást igényelhetnek. Jelentkezés Veczán Lászlónál (tel.: 20/824 773).
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Gyülekezeti alkalmak, ahová szeretettel hívunk és várunk mindenkit
Vargabokorban a csendesnap nem pünkösdhétfőn lesz az idén, hanem június 28-án vasárnap.
Május 31-én vasárnap 1000 órakor konfirmáció a Nagytemplomban.
Június 10-én, szerdán 1800 órától a Luther téri gyülekezeti teremben, a Reformáció és oktatás előadássorozat első alkalmán Bandi Attila lelkészjelölt a KÁTÉ szerepe az evangélikus egyházban címmel tart előadást.
Június 14-én, vasárnap 1600 órától a Luther téri gyülekezeti teremben néhai Endreffy Zoltán lelkészre emlékezünk, születésének 100. évfordulója alkalmából. Oros László író fogja bemutatni Felsőszeli és az Endreffyek c. könyvét. Utána szeretetvendégséget tartunk.
Június 19-én, pénteken 1600 órától a Nagytemplomban tartja tanévzáró istentiszteletét a Kossuth
Lajos gimnázium.
Június 20-án, szombaton 1000 órától a Nagytemplomban a Túróczy Zoltán evangélikus általános
iskola tartja ballagási ünnepségét és tanévzáró istentiszteletét.
Június 21-én, vasárnap 1800 órától zenés áhítat lesz a Nagytemplomban Kiss Zoltán orgonaművész és Kissné dr. Mogyorósi Pálma főiskolai tanár közreműködésével.
Június 28-án, vasárnap 1630 órakor Vargabokorban hálaadó istentiszteletet tartunk, dr. Fabiny
Tamás püspök szolgálatával abból az alkalomból, hogy 25 éves a vargabokori imaház.
JÚLIUSI ELŐZETES
Július 8-án, szerdán 1800 órától a Luther téri gyülekezeti teremben, a Reformáció és oktatás c.
előadássorozat keretében Adámi László tart előadást a 600 évvel ezelőtt máglyán megégetett Husz János előreformátorról Krisztusért égő tanúság címmel.
Július 19-én, vasárnap 1800 órától zenés áhítat lesz a Nagytemplomban. Dr. Kovács László Attila
Bach, Sibelius és Kuusisto műveket ad elő.
+ + +
Köszönjük a Hírmondóra szánt adományokat! A gyülekezeti újság önkéntes munkával készül,
de a nyomdai költség így is jelentősen megterheli az egyházközség költségvetését,
ezért a kiadvány megjelenésének támogatására adományt köszönettel fogad az egyházközség.

A Hírmondó legközelebbi számának tervezett megjelenési időpontja: 2015. július 19.
Lapzárta: 2015. július 5.
A Nyíregyházi Evangélikus Lelkészi Hivatal címe: Luther tér 14. Tel: 508-770 Fax: 508-777
Hivatalos órák: munkanapokon 9-17 óráig.
Gyülekezetünk bankszámla száma: OTP 11744003–20001010
Figyelmükbe ajánljuk gyülekezetünk honlapját: http://nyiregyhaza.lutheran.hu
Szerkesztőbizottság:
Bálintné Kis Beáta, Márk Borbála, Pelles Ferencné
Felelős szerkesztők: Dr. Kovács László Attila, Dr. Bálint Zoltán

E-mail: nyiregyhazi.hirmondo@lutheran.hu
Kiadja a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség,
belső használatra, ingyenes terjesztésben.
Megjelenik kéthavonként.
Készült: A Grafit Nyomdában 800 pld.-ban.

