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„Mert nincsen itt maradandó városunk,
Hanem az eljövendőt keressük.” Zsid 13,14

Jöjj el, küldj el, tölts el tűzzel!
Sokak számára a pünkösdi történet kezdődhetne így is: Egyszer volt, hol nem volt. Egy
messzi, távoli világ misztikus története rajongó tanítványi közösségről. Szépen
megfogalmazott, de az emberi értelem számára felfoghatatlan csodáról, a Lélek
kiáradásáról, tüzes nyelvek formájában. Igaz és megszívlelendő ma is Luther
gondolata: ”Ezért aztán az emberi ész nem is hiszi el, hogy Krisztus a Lélek ajándékaiban
részelteti övéit.” A lelki fásultság lassan, de biztosan felőröl mindent. Hatalmas belső űrt
idéz elő. Olyan biztosnak hitt dolgokat, eseményeket is megingat az életben, amikről
úgy véltük, mindvégig velünk maradnak. Húsvét után hol van a tanítványok Jézusban
való hite? Őszintén írnak róla az evangélium szerzői, hogy a zsidóktól való félelem
miatt bezárkóztak. Félelem, tanácstalanság, vezetés nélküliség jellemzi őket.
Reményik Sándor Pünkösdi szomorúság című versében így írja le ezt az állapotot. „A
Lélek ünnepén a Lelket lesem én. A Lelket, amely több, mint költemény. A Lelket, amely
sosem volt enyém. A Lelket, amely sosem lesz enyém. A Lélek ünnepén szomorún zendül
egyetlen igém: Hogyan születhetik újjá, aki
vén?...” A kérdés ma is az, hol van a feltámadott
Jézusban való hitünk, és az ebből adódó
szolgálatunk? Hogyan lehetséges megújulni,
„felülről” születni?
Jézus,
amikor
a
búcsúbeszédeiben tanítványaihoz szól, így
bíztatja őket: „ A Pártfogó pedig, a Szentlélek,
akit az én nevemben küld az Atya, ő tanít majd
meg titeket mindenre, és eszetekbe juttat
mindent, amit én mondtam nektek.” Nem éppen
az a mai kereszténységünk egyik fő kísértése,
hogy gyakran nem az Úr lelke tanít bennünket
Jézus
követésében,
hanem
emberi
tapasztalatból, elméleti tudásból mondjuk
”lélektelenül” igéjét? Hogyan lehet ma is a lelki
fásultságból kitörni, Jézus tanítványává lenni?
Úgy, ha eljön hozzánk a Szentlélek! Dietrich
Bonhoeffer írja: ”Jézus testben való eljövetele a

világ számára szólt. Lélekben való eljövetele azoknak szól, akik szeretik őt.” Mit jelent
Jézust szeretni? Azt, hogy egyedül neki szeretnék teret engedni az életem minden
területén. Egy másik helyen az idézett német teológus ezt írja: ”Jézust szeretni azt jelenti,
hogy egészen az övé akarok lenni, hogy minden másnál inkább a vele való közösséget
akarom keresni, csak az ő jelenlétét kívánom.” Hogy valósul meg ez? Elsősorban
engedelmességben, annak meglátásában, hogy Jézusnak terve van az életemmel.
Ennek felismerésében, és neki történő alázatos követésben vezet el arra a boldog
pünkösdi életre, amelyben Pál apostollal együtt elmondhatom: „Többé tehát nem én
élek, hanem Krisztus él bennem, azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten Fiában
való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem.”
Melich Mihány

Szentlélek hívása
Nélküled csak könyv a Bibliánk:
Talán szebb, különb, mint sok másik,
De Igévé tüzedtől válik.
Nélküled Jézus ember volt csak
És holtak maradnak a holtak,
De ha tüzed betölthet minket,
Megvilágítja értelmünket,
Látjuk Benne a Fiú- Istent.
Ki értünk odaadott mindent,
S legyőzve halált, bűnt és átkot,
Megváltotta a holt világot,
Hogy aki Megváltónak vallja,
Vele éljen, Ő úgy akarja.
S mi boldog tanúk, valljuk, éljük,
Mert üzenetét már jól értjük…
Jöjj Szentlélek, áradj ki reánk!
Nagy Kornélia

Szolgálatra fel!
Ez év februárjában a testvérem - Beáta - szólt, hogy a Vasárnapi Iskola Szövetség
tanfolyamot indít gyerekmunkások számára. Mondta, hogy ő valószínűleg részt vesz
rajta. Magamban gondoltam, jó lenne elvégezni nekem is, egyrészt a saját
gyermekeink - 4 éves kisfiú, 2,5 éves kislány - érdekében, másrészt pedig a gyülekezeti
munkába való besegítés miatt is, de nem beszéltem igazán erről senkivel. Egyszer csak
jön egy sms a lelkészünktől - Bozorády András testvérem -, hogy fontos lenne a
gyülekezet szempontjából, ha részt tudnék venni ezen a tanfolyamon. Akkor már
tudtam, hogy Isten akarata ez. És belevágtam Beátával együtt. A VISZ Bibliai Alapok és
Gyermek Evangélizációs tanfolyamát Kertészné Iványi Ágnes tartotta.
Naivan azt hittem, hogy majd szép énekeket tanulunk, meg jó kis Biblia oktatási
módszerekkel gazdagodunk - ami egyébként meg is valósult. Legnagyobb
megdöbbenésemre azonban a legfontosabb újdonság nem ez volt. Első alkalommal 8
órán keresztül hallgattuk és közösen tanulmányoztuk Isten igéjét, hogy mit mond a
gyermekekről, szülőkről, tanítókról stb. Szó szerint azt sem tudtam, hova kapjam a
fejem. Otthon egész héten igék cikáztak a fejemben. Biztos voltam abban, hogy én
teljesen tisztában vagyok azzal, mennyire fontos, hogy a gyermekekkel
megismertessük a Bibliát, mi, a szülők mutassunk nekik jó példát, gyülekezetbe
járjanak stb., de igazából még nem néztem meg, hogy Isten hogyan vélekedik
minderről.
Ahogy haladt a tanfolyam, és hétről hétre kaptuk a házi feladatokat, egyre mélyebben
tanulmányoztam Isten drága igéit. Akkor kezdett tudatosulni bennem, hogy mennyire
fontos a gyermekekkel megismertetni az evangéliumot. Hiszen ők is bűnösök, hiába
gyerekek: „mindenki vétkezett” (Róm 3,23), lelkileg halottak és távol vannak Istentől:
„Titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt…” (Ef 2,1). De
a gyermek is megláthatja bűnös létét és megbánhatja bűneit, elfogadva Jézus Krisztust
megváltójának, és Isten gyermekévé válhat: „Akik pedig befogadták, azokat
felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek; mindazokat, akik hisznek az ő
nevében.” (Jn 1,12). Ezek az igék és az összes többi ige is a szívem mélyére hatolt.
Lassacskán kezdtem a saját gyermekeimre és a többi gyermekre is kicsit másképpen
nézni. De még akkor is úgy gondoltam, hogy én képtelen vagyok kisgyermekekkel
foglalkozni, nem értek én úgy a nyelvükön, mint egy „szuper óvó néni” típusú hölgy.
Aztán az Úr addig munkálkodott bennem, míg óriási vágy fogott el, hogy taníthassam
a gyermekeknek a legnagyobb örömhírt, hogy Jézus Krisztus értük is meghalt a
kereszten, hogy mennyire szereti őket Isten, hogy már kicsi korukban is Isten
gyermekeivé válhatnak.
Kimondhatatlanul hálás vagyok Istennek azért, hogy ilyen komoly szolgálatra hívott el
engem, hogy én csetlő - botló ember beszélhetek a mindenható, teremtő Istenről,
Jézus Krisztusról és a Szentlélekről. Természetesen mindezek mellett tanultunk
rengeteg módszert is, hogy hogyan adhatjuk át a gyermekeknek az evangéliumot.
Az Emmaus gyülekezetben mindig is nagy gondot fordítottak a gyermekekre, ami

nagyon nagy örömmel tölt el. A vasárnapi istentisztelet alatt a gyermekeknek külön
foglalkozást tartanak. Már sok-sok éve végzi a kicsik közötti munkát Bozorády Ildikó
testvérem és Paulonné Garai Andrea testvérem, akik mindig nagyon nagy szeretettel
fordulnak a gyermekeinkhez és komolyan tanítják őket. Ezeken az alkalmakon
imádkoznak, énekelnek, Bibliai történeteket és igéket tanulnak, beszélgetnek,
játszanak, rajzolnak, ragasztanak stb. a gyerekek. Az évek során remek gyerekcsapat
alakult ki, és egyre többen csatlakoznak hozzájuk. Hétről hétre változó a gyerekek
létszáma, de átlag 15 fő van jelen az órákon.
A gyermek órákat a Szeretetotthon első emeletén lévő kápolnában tartjuk. Ez lett az új
gyermekterem, amelyben vadonatúj gyermekbútorok, sok szép játék, korszerű
berendezés révén minden biztosítva van ahhoz, hogy a gyermekek jól érezzék
magukat és kényelmesen tudjuk tartani a foglalkozásokat.
Két hónapja már én is tartok gyermekórákat. Ezúton is szeretném megköszönni a
gyülekezetnek, hogy részt vehettem a tanfolyamon, és megtiszteltek a bizalmukkal,
hogy gyermekeiket taníthatom.
Kovácsné Bertóthy Noémi

Négy fiú illetve öt plusz egy
Négyen konfirmálnak Pünkösdkor: Centeri Levente, Duszka Attila, Holecskó Márk és
Matejkó Kristóf. Ebben az évben is segített a felkészülésben Szemán Ádám, így öten
egy nagyszerű csapatot alkottak. Attila és Máté fiútestvére egyszerre konfirmált az
Emmausban: András és Márk (A&M és A&M :-)) Ketten vannak balkezesek, velem együtt
hárman, de egyáltalán nem kétbalkezesek. Kettőjük édesanyja az Emmausban
dolgozik. Ketten egy iskolába, sőt egy osztályba járnak. Jókedvűek és szeretnek
beszélgetni. Szeretnek énekelni: "Induljunk, érkezünk...", "We shall overcome..." és még
sok más éneket. A legfontosabb számomra, hogy vannak kérdéseik Jézusról, örök
életről, teremtésről. Sok felnőtt már nem kérdez. A kétnapos felkészülésen az esti
elcsendesedés komoly beszélgetésbe fordult át, ez volt a háromnegyed év egyik
csúcspontja számomra. Isten áldja meg őket! Köszönjük a szülőknek, hogy fontosnak
tartották felkészítésüket. Várjuk őket a serdülő ifi csapatába!
Kértem, hogy két sort írjanak magukról:
"Nem sokat gondolkodtam még a jövőmön, de vannak
elképzeléseim. Szeretnék továbbtanulni az ÉVISZ-ben, mert
érdekel az építészet. Sokat szoktam focizni az iskolában és
itthon is. Négyen vagyunk a családban, apukám, anyukám,
testvérem és én. A Petőfi Sándor Általános iskolába járok.
Napkoron lakok. Apukám Németországban dolgozik,
anyukám a belvárosban." - Matejkó Kristóf
"Nagyon szeretek sportolni, beszélgetni. Kedvenc színem a
fekete, fehér és piros. Van egy bátyám, Márk, aki a Bánkiba jár.
Elég sok embert tisztelek és becsülök, a titkokat megőrzöm,
és érzelmes gyerek vagyok. Célom, hogy olimpiára kijussak és nyerjek." - Holecskó Máté

"A családom mindig is sokat segített terveim megvalósításában. Mindig a jó útra
próbáltak terelni, így lettem keresztény. A terveimről annyit, hogy most szeretnék
lekonfirmálni és leballagni majd folytatni tanulmányaimat középfokon. És végül a
hobbim az informatika mind hardwer mind softwer-ilag. A fizika és a matek az, ami
felkelti érdeklődésem." - Duszka Attila
"Valószínű, hogy a következő idénybe megyek a Filo SE focicsapatba és ezen a pályán
szeretnék maradni. Tanulmányaimat az Aranyban vagy a Budaiban folytatom, onnan
meg ha felvesznek akkor ELTE . Esetleg még a szakács karrier külföldön." - Centeri
Levente
Bozorády András, a plusz egy

Kórházi lelkigondozói szolgálat
Melich Mihálynak hívnak. Az elmúlt év szeptemberétől végzek kórházi lelkigondozói
szolgálatot Nyíregyházán.
Nyíregyháza nem ismeretlen számomra, hiszen családi, és gyülekezeti vonalon is
erőteljes a kötődés.
Az emberi létünk egyik „velejárója” a szenvedés, ami sokszor áldást tartogat, ha közben
Isten valóságos jelenlétét tapasztaljuk meg benne. Különösen fontossá válhat a Biblia
útmutatása: „Az Úr enyhülést ad betegágyán, jobbulást ad neki, valahányszor betegen
fekszik.” (Zsolt. 41,4)
A kórházi lelkigondozói szolgálatom alapvető célja, hogy a Jézus Krisztus követéséből
adódó szeretetnek eleget téve, ott legyek mindazok mellett, akik különösen is
rászorulnak Isten vigasztalására, gondviselő szeretetére, útmutatására, hogy erőt
merítsenek belőle.
A feladatom többrétű. Istentiszteleti, illetve bibliaórai alkalmak is vannak heti, vagy
havi rendszerességgel mind a két kórházi intézményben. Emellett nagyon fontosnak
tartom a kórházi betegágyon fekvő testvérek rendszeres látogatását, igény esetén
lelkigondozói beszélgetések, úrvacsorai közösségek közös átélését. Itt sokszor nagy
segítség a hozzátartozók jelzése, mihamarabb történő kapcsolatfelvétel.
Igei alkalmak a következők:
Sóstói úti részlegen rendszeres alkalmak: Minden hónap 2. vasárnapján: 15 órakor
Istentisztelet, minden második hét keddi nap: 16 órakor Bibliaóra/Addiktológia
Osztályon/, minden második hét csütörtök: 14 órakor Bibliaóra/Pszichiátriai Osztályon/
Szent István utcai részlegen rendszeres alkalmak: Istentiszteletek: Heti
rendszerességgel Péntek 16 óra Szülészeti tömb 3. emelet Reumatológiai Osztály,
Vasárnap: 16 óra Sebészeti tömb 5. emelet Haematológiai Osztály, minden páros hét
csütörtök: 16 óra Rehabilitációs Osztály, minden hónap első és utolsó vasárnap: 15 óra III.
Belgyógyászat, minden hónap harmadik vasárnapján: 15 óra Neurológiai Osztály.
Ezúton is kérem szeretettel evangélikus hittestvéreimet, hogy akinek
hozzátartozója kórházba kerül, keressen bizalommal a 06/20 824-2306
telefonszámon, vagy a melich.misi@citromail.hu e-mail címen.
Melich Mihány

Nyári alkalmak
Június 15-20-ig serdülő csendes hét
Június 29-Július 04-ig csendes hét felnőttek számára
Július 7-11-ig gyülekezeti kerékpártúra a Balaton körül
Az serdülő hét költsége 13.000 Ft/fő/hét,
a felnőtt hét költsége 15.000 Ft/fő/hét.
A díjak csak a szállást és az étkezési költséget foglalják magukban.
Lehetőség van részletfizetésre, amit Papp Lászlónál lehet megtenni.
Az indulás időpontjáig kell befizetni a teljes összeget.
Június 22-25-ig ébredési konferencia
A konferencia alaptémája, az Út, Igazság és Élet keresése, megtalálása. A „klasszikus”
igehirdetések mellett, keressük a módját annak, hogy a legégetőbb kérdésekre, kihívásokra
mindenki megkaphassa a választ. Személyes és kiscsoportos formában nyújtunk lelkigondozói
lehetőséget azok számára, akik igénylik ezt. Olyan szemináriumi témákat állítottunk össze,
amelyek valós kérdésekre keresik a választ.
A konferencián résztvevő családok közös programokat is találnak, de a felnőttek részt vehetnek
a számukra készített programokon is, ennek érdekében az EKE szolgálói és a VISZ munkatársai
-a közösségi alkalmak idején- folyamatos gyermekmunkát látnak el. Az ifjúság számára külön
szemináriumi csoportokat, a korosztályuknak megfelelő programokat, és sportolási
lehetőséget is biztosítunk.
A konferencia időpontja: 2014. június 22-25.
A konferencia helye: Várhegy Üdülő,
3980 Sátoraljaújhely, Úttörők útja.
Honlap címe: http://varhegy.hu
Az üdülőben 2-3 ágyas fürdőszobás és 3-4 ágyas
közös (folyosóról nyíló) fürdőszobás, illetve 8-10
ágyas ifjúsági szállás található. A sportpályák és az
5-6 hektáros erdős táborterületen lévő sétányok
segítenek a mozgásigény kielégítésében.
A részvételi díj: –mely tartalmazza a szállás és a
napi háromszori étkezés árát- 13.500.- Ft.
A Hajdú-Szabolcsi Evangélikus Egyházmegye
támogatja a konferencia megvalósítását, és
szükség esetén, presbitereknek 50 %, gyülekezeti
tagoknak és érdeklődőknek 25%, támogatást
biztosít a részvételi díjhoz.
Jelentkezés és a támogatás igénylése:
http://hajduszabolcsiegyhazmegye.lutheran.hu
Szeretettel várjuk Egyházunk népét és kérjük,
hogy a „kereső” ismerőseiket, kollégáikat,
szomszédjaikat, és barátaikat is szólítsák meg!
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Lehet-e az új ugaynolyan, mint a régi?
Tövisről szednek-e fügét?
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Június 29 - Július 4.
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Gyülekezeti hírek
A feltámadás reménységében temettük el:
Török Péter Pál, Sallai Andrásné testvéreinket.
Jézus mondja:”Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben és
higgyetek énbennem!” (Jn. 14,1)
Szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik anyagilag is támogatták gyülekezetünk működését
Számlaszámaink:
Nyíregyházi Emmaus Egyházközség:
Emmaus Evangélikus Szeretetotthon:
Emmausért Alapítvány:

11744003-20946856
11744003-20039156
11744003-20934312

Elérhetőségeink: 4400 Nyíregyháza, Korányi F. u. 160/A.
Telefon: 06-20-8243085, Fax: (42) 595-469,
E-mail: emmaus@lutheran.hu, www.emmaus.hu

