
 

 

 
 

 
Sok félelmet keltő dolog van világunkban, háborúk, terrortámadások, éhínség, 

természeti katasztrófák. Mégsem mindig tapasztaljuk, hogy az emberek remegve, 

félve gondolnának arra, hogy ezzel találkozhatnak közvetlenül is, személyes éle-

tükben. Ez nem azért van, mert találtak valami biztos, hatásos megoldást a szen-

vedések vagy a halál elkerülésére. Az emberek túlnyomórészt hamis biztonságban 

élnek. Ki-ki úgy gondolja, őt elkerülik a bajok. Vannak olyanok is, akik számíta-

nak arra, hogy valami tragédia éri őket. Bennük felerősödik a kiszolgáltatottság 

tudata. Vagy depressziósak lesznek, apátiába menekülnek, vagy ennek ellentéte, 

kirobbanó tenni akarás jellem- zi őket. Sokszor futnak elérhe-

tetlen vagy hamis célok után.  

Kétségtelen, nem ér el mindenkit valamilyen szörnyű 

szenvedés vagy megpróbál- tatás. Vannak szép számmal 

sikeres emberek, akik nagy- szerű eredményeket érnek el, 

vannak, akik gazdaságilag jól megalapozott magas nívójú 

életet élnek. Mégsem gondolhatjuk, hogy ezeket az embereket ténylegesen elkerü-

lik a szorongások és félelmek. Sokan nagy biztonsági apparátussal veszik körül 

magukat, és hajtanak a még nagyobb vagyonra. Félnek attól, hogy egy szempillan-

tás alatt elveszítenek mindent, sikert, pozíciót és vagyont. Sok példa mutatja, hogy 

ez valóban megtörténhet. Ezért nem lehet kiszállni a mókuskerékből - hangzik a 

magyarázat. 

Találkozunk dermesztő tragédiákkal, emberi közönyösséggel vagy hánya-

veti könnyelműséggel, s közben azzal a vakmerőséggel, mellyel az emberek Isten 

ellen fordulnak. Nem akarják elfogadni, nem akarják tisztelni Őt, sőt merik vádol-

ni, és ítélkeznek fölötte.  

XI. évf. 12. szám 

2002. december 

„Mondjátok a remegő szívűeknek: 
Legyetek erősek, ne féljetek! 

Íme jön Istenetek. „ 
(Ézs 35,4) 
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Isten mindig reális képet rajzol a világ állapotáról, nem hallgatja el az em-

ber előtt azt, hogy van félnivalója kiszolgáltatottságában. Isten megmutatja azt az 

esélyt, mely lehetővé teszi az ember számára, hogy az őt ért szenvedések közben, 

és a számára bizonytalan jövő ellenére legyen reménysége. Isten elveszi a hozzá 

fordulók félelmét, oltalmában tartja azokat, akik rábízzák magukat, mert legyőzte 

az ember legnagyobb ellenségét a sátánt, és megszabadít.  

Ádventben élő, hívő népét biztatja: „Mondjátok a remegő szívűeknek: le-

gyetek erősek, ne féljetek! Íme jön Istenetek.” S akik most ebben az ádventi idő-

szakban karácsony ünnepére készülünk, tudjuk, hogy Isten Jézus Krisztusban 

megérkezett ebbe a világba, s hogy Jézus Krisztus által van velünk az Isten.  

Ismerősök és ismeretlenek kívánnak egymásnak ezekben a napokban kel-

lemes karácsonyt. Ebbe a nagy jókívánság-áradatba Isten gyermekeiként úgy kap-

csolódhatunk be, hogy tudatosan áldott, kegyelemteljes karácsonyt kívánunk 

mindazoknak, akikkel csak találkozunk. Majd lélekben imádkozunk értük, hogy 

megtapasztalják: a karácsony igazi üzenete az Immánuel, azaz, hogy velünk az Is-

ten. Ha alkalmunk nyílik rá, ha szükségét látjuk, bíztassunk másokat: Bízzatok! 

Ne féljetek! Jézus az Irgalmasság Királya, a Világmindenség Ura kezébe veszi és 

megtartja életeteket. 

Bozorády Zoltán 

 

Ady Endre: 

AZ ÚR ÉRKEZÉSE 

Gyülekezetünk minden tagjának áldott karácsonyt és Isten kegyelemében  

gazdag új esztendőt kívánunk! 

Mikor elhagytak, 

Mikor a lelkem roskadozva vittem, 

Csöndesen és váratlanul 

Átölelt az Isten. 

 

 

Nem harsonával, 

Hanem jött néma, igaz öleléssel, 

Nem jött szép, tüzes nappalon, 

De háborús éjjel. 

 

És megvakultak 

Hiú szemeim. Meghalt ifjúságom, 

De őt, a fényest, nagyszerűt, 

 Mindörökre látom. 

 



3 Hírmondó 2002. Karácsony 
   

 

 

EGYEDÜL LENNI KARÁCSONYKOR 
 
Egyedül vagy karácsonykor, mert… 

- senkit sem akarsz megkérni, hogy veled együtt ünnepeljen? 

- magányosnak érzed magad a családod körében is? 

- senkire nem akarod ráerőltetni magadat, még szeretteidre sem? 

- elhagyatottnak érzed magad, aki már többé nem tud örülni? 

Ha karácsonykor egyedül vagy, merd vállalni, hogy egyedül ünnepelsz, egyedül a világ 

Megváltójával! 

- Szentestén olvasd el a karácsonyi történetet Lukács evangéliumának 2. fejezeté-

ből! Olvasd hangosan – éppen azért, mert egyedül vagy! 

- Gondold végig alaposan a történet minden egyes mondatát! Ne sajnáld rá az időt! 

- Emlékezz vissza arra, mit jelent számodra az a mondat: „Üdvözítő született ma 

nektek.” Örülj, és adj hálát Istennek, ha jelent valamit számodra! 

- Olvasd el énekeskönyvedben a karácsonyi énekeket! Próbáld meg elénekelni 

egyiket, másikat! Kezdd el azzal az énekkel, amelyik számodra a legkedvesebb, 

amelyiket a legjobban ismered! 

- Nyugodtan gondold végig múltadnak jó és rossz esztendeit! Vidd az Úr elé, neki 

mindent elmondhatsz! 

- Fogadd el azt, amit Isten ma ajándékoz neked: szeretetét, Fiát, Jézus Krisztust, 

aki életedet üdvözíti! 

N.N. 

 

 

Meghívó 
 

Szeretettel hívunk és várunk mindenkit 2002. decem-

ber 25-én 17 órakor a Nagytemplomban tartandó 

 

Karácsonyi Zenés Áhítatra 

Közreműködik a nyíregyházi és a kertvárosi 

gyülekezet énekkara, Nagyváti Pál vezetésével 
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„Emlékezz vissza az egész útra,  

amelyen vezetett Istened, az Úr…”  

5 Mózes 8,2 

 

Jub i leumi  é v  

 

Egyének, közösségek és nemzetek életében is vannak olyan mérföldkövek, 

amelyeknél a rohanó időben nemcsak lehet, de szükséges megállni: emlékezésre, 

hálaadásra, számvetésre, jövőbe tekintésre. 

1753 nyarán háromszáz tótajkú, evangélikus család elindult Békés megyéből 

új hazába, a Nyírségbe, a jobb megélhetés és a szabad vallásgyakorlás reményé-

ben. Még az év szeptemberében lelkész is érkezett Vandlik Márton személyében. 

Fából épített imaházukban, a magukkal hozott harang hamarosan istentiszteletre 

hívta az új telepeseket: elkezdődött a Nyíregyházi Ágostai Hitvallású Evangélikus 

Eklézsia működése. 

Mit hozott az elmúlt 250 év? Az igaz hitért folytatott harcokat és sokszor kilá-

tástalannak tűnő küzdelmeket, de hozott bátor helytállást és győzelmeket is, ter-

mészeti csapásokat, járványok okozta veszteségeket, de hozott új reményt és gya-

rapodást is. Volt csodával határos, lendületes templomépítés, máskor viszont meg-

rongálódott a „lelki ház”, jöttek áldott ébredési idők, melyeket a lelki elsivatago-

sodás évei követtek. Egy valami volt és maradt változatlan: Istenünk hűsége, ke-

gyelme, megbocsátó szeretete, mert Ő „nem vétkeink szerint bánik velünk, nem 

bűneink szerint fizet nekünk.” (Zsolt. 103,10) 

Milyen a jelenünk, mik a gondjaink? A legutóbbi népszámláláskor a magukat 

evangélikusnak vallóknak csak a tizede gyakorolja hitét, egyházközségünkben 

több a temetés, mint a keresztelés, általában romlanak statisztikai adataink, az 

anyagi teherviselést csak egy szűk réteg –elsősorban a nyugdíjasok- vállalják, is-

tentiszteleti alkalmainkat kevés fiatal látogatja, sajnos kevés a családlátogatás, be-

teglátogatás, hiányos a személyes kapcsolattartás, épületállományunk leromlott. 

Vannak-e örömeink? Tizenkét évvel ezelőtt az állami iskolák kapui újra meg-

nyíltak a hitoktatás előtt, ismét egyházi kezelésbe került a Kossuth gimnáziumunk 

és általános iskolánk, a főiskolán megindult a hittanár-képzés, van gyermek-

istentisztelet- és bibliakör, létszámban és lelkiségben gazdagodik az ifjúsági kör, 

havonta-kéthavonta vannak egész napos gyermek ill. családi missziós alkalmaink, 

nyugdíjasainkat a Luther Rózsa Egyesület fogja össze, gyarapodnak szeretetin-

tézményeink. 

Ezek mind lehetőségek, melyekért imádkoznunk kell, hogy Urunk áldása 

megnyugodjon rajtuk, s ezeken keresztül is épülhessen a lelki ház, legyenek ezek 

a gyülekezet megerősödésének jövőbeli zálogai. 
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Örömünkre szolgál az is, hogy halad Nagytemplomunk rég várt felújítása, s 

reményünk szerint legkésőbb pünkösdkor megszépült külső homlokzattal ünne-

pelhetünk. 

Hogyan készüljünk a 250 éves jubileumra? Elsősorban örömmel, hiszen maga 

a szó is örömünnepet jelent. Van okunk az örömre és hálaadásra! Bár lenne a jövő 

év gyülekezetünk számára „az ÚR kedves esztendeje”! 

Hogyan készüljünk egyénileg erre a jeles évfordulóra? 

Engedjük, hogy Urunk ünnepi díszbe öltöztethesse szíveinket, megtöltve azt a 

Szentlélek örömével, a Jézus Krisztus iránti dicsőítéssel, az előttünk járók emléke 

iránti tisztelettel, hittel, szeretettel, buzgósággal, áldozatkészséggel és a jövőbe ve-

tett reménységgel. 

Legyen vallomásunk: „Mindeddig megsegített bennünket az ÚR!” (1Sám. 

7,12) 

Minden kedves testvérünknek áldott jubileumi évet kíván az egyházközség el-

nöksége nevében is: 

Demcsákné Balczó Ildikó  

másodfelügyelő  

 
Szerk. megj.: A jubileumi év részletes programjáról a Hírmondó következő számában tá-

jékoztatjuk a gyülekezet tagjait, de már most közöljük, hogy 2003. január 26-án a 

Nagytemplomban a de.10 órakor kezdődő istentiszteleten Rőzse István hirdeti az 

igét. 

Hírül adjuk azt is, hogy az előzetes program szerint: 

- 2003. augusztus 24-én gyülekezeti találkozót tartunk a békéscsabai, mezőberényi 

és szarvasi evangélikusokkal, 

- 2003. szeptember 21-én pedig a finnországi, a német és az erdélyi testvérgyüle-

kezetek küldöttségeit fogadjuk. 

Ezekre a rendezvényekre már most felhívjuk egyházközségünk minden tagjának fi-

gyelmét, hogy hordozzák imádságban, és majd részvételükkel is támogassák evangé-

likus gyülekezetünk alapításának 250. évfordulójára tervezett programokat! 

 

>>>>>>> <<<<<<< 

December 22-én - ádvent 4. vasárnapján –du. 

1530 órakor az Evangélikus Általános Iskola dísz-

termében a gyermek és ifjúsági bibliakör tagjai 

adják elő karácsonyi műsorukat. Az előadás után 

szeretetvendégség is lesz. 
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Részlet Ondrej Prištiak: ”Nemzedékről-nemzedékre” című könyvéből 

3. rész 
 

A könyv a lévai Testvérgyülekezet történetéről szól, amely 1995-ben jelent meg 

Léván. Ennek a könyvnek egy részét fordítottam le, amely a mi gyülekezetünk éle-

téről szól. A fejezet címe: „Ébredés a nyíregyházi „tirpák” szlovákok között”. 
 

Az evangelizációs összejöveteleken kívül, terjedt az ébredés a hivők bizonyságtétele 

által is. Itt fontos szerepet játszottak a rokoni kapcsolatok. Így aztán egyes családok lettek 

a lelki munka alapjai, akik a rokonság között bizonyságot tettek az új élet valóságáról, 

amelyet Jézus Krisztus munkált bennük. Említsünk meg néhányat közülük: a Szuhánszki, 

Márkus, Pápai, Sipos, Gutyán, Pristyiak, Skolnyik, Grexa, Henzsel, Pokoracki, Hulvej, 

Lakatos, Huraj, Nagy és még sok más család. Kihasználták még a szent este alkalmát is, 

amikor többen elindultak a szomszédos tanyákra és az ablakok alatt énekeltek karácsonyi 

énekeket, röviden bizonyságot tettek Jézusról, és esetleg meg is hívták őket az összejöve-

telükre. 

Természetesen mindez nem ment akadályok és nehézségek nélkül. Az evangélium és 

az ebből eredő új élet először csodálkozást váltott ki az emberek életében, de azután nyug-

talanságot és nagy lelki harcot. A saját háznép lett ellenséggé. Egyes hitetlen férjek el-

kezdték verni feleségüket, elűzték őket házukból, és az ugyanúgy hivő gyermekeket elűz-

ték a házukból saját szüleik. Példaképpen felhozom azt az esetet, amely az Újsoron történt. 

Sz. J. házánál, György fiúk hivővé lett, és csatlakozott a Szarvas utcai gyülekezethez. A 

rendes evangélikus apa nagyon haragudott azért, hogy az ő fia a tévelygők közé jár. Hogy 

ezt megakadályozza, vasárnap reggel elrejtette fiának ünnepi ruháját. Amikor vasárnap 

reggel a fiú reggelijéhez kenyeret akart vágni, az apa kivette kezéből a kenyeret és ezt 

mondta neki: ”Te tévelygő, nem érdemled meg a kenyeret sem, azért mert ilyen szégyent 

hozol a fejemre”. Azután, amikor az apa kiment, az anyja adott neki reggelit. Bár a fiúnak 

így kellett szenvedni, nem szűnt meg járni a gyülekezetbe, alázatosan elfogadta a bajt. Ez 

a fiú azután vezetője lett azon tanyai részen munkálkodó gyülekezetnek. 

Más esetben egész családok, szülők gyermekeikkel együtt fogadták el a Krisztusban való 

új életet. Ennek eredménye az lett, hogy sok minden megváltozott az életükben. Például 

abbahagyták az iszákosságot, a dohányzást, nem jártak mulatságokba és a világi lakodal-

makba, nem káromkodtak. Háztartásaikat sokkal szebben rendezték be. A munkában, a 

gazdálkodásban is meglátszott a megújult élet. Gazdasági udvarukon rend uralkodott, még 

az állat is megérezte, hogy gazdája új emberré lett. A hivők egymást is buzdították. Ami-

kor napközben találkoztak egymással, megkérdezték egymástól: hogy vagy, mit olvastál 

ma Isten igéjéből? 

A kezdetet és a kiteljesedést az 1910-1911-es évekre tehetjük. Ebben az időben vi-

szonylag kedvező körülmények között élt a gyülekezet: a gyülekezet életére sem az egy-

házi, sem a világi hatóságok nem figyeltek fel. Mire észrevették, hogy valami rendkívüli 

történik, már nem lehetett az ébredést megállítani. De keletkezett más probléma. Mi lesz a 

továbbiakban a felébredtek sorsa? Talán új egyház alakul? Ki alapítja meg, ki fogja vezet-
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ni? Az új lelki életnek új formákra is szüksége volt. Az Úr erről is gondoskodott. Az volt a 

fontos, hogy megszületett az, amit a Szent Lélek nemzett. Kialakult egy felébredt gyüleke-

zet, amelynek lelki élete meghozta gyümölcseit és tovább fejlődött. 

Közreadta és fordította: Endreffy Zoltán 

 

Hírek a Kossuth gimnázium életéből 

 

❖ A gimnázium decemberi életét az Országos Tanulmányi Versenyek utoljára maradt 

iskolai fordulói és a karácsonyi készülődés határozták meg. 

❖ Mindig nagy öröm számunkra, ha az iskola volt tanulói visszatérnek és felkeresik az 

intézményt.  

A „Diákok a diákokért” c. rendezvénysorozat keretében, december 5-én Stanczel 

Ádám, volt kossuthos diák –aki jelenleg a szegedi Konzervatórium hallgatója- igénye-

sen összeállított gitárkoncerttel örvendeztetett meg bennünket. 

❖ A hagyományoknak megfelelően folytattuk „örömszerző” tevékenységeinket. Így az 5. 

osztályosok, műsorukkal és ajándékcsomagjaikkal felkeresték az ÉLIM, az 

EMMAUS, a MAGDALÉNEUM és a Szivárvány Szociális Otthon lakóit. 

❖ A karácsonyi kiállítás és vásár megnyitóját dec. 13-án, pénteken a Karácsonyi Hang-

verseny előtt tartottuk. A vásáron iskolánk tanulóinak, -a különféle szakkörökön ké-

szült- értékes munkáit kínáltuk megvásárlásra, a szülők és érdeklődők számára. A 

gyülekezet tagjainak is figyelmébe ajánljuk ezt a lehetőséget, mert igényes ajándék-

tárgyakat találhatnak az ilyen alkalmakon, nagyon méltányos áron. Az így befolyt 

összegből, valamint a jótékonysági hangverseny belépő jegyeinek árából azokat a ta-

nulóinkat támogattuk, akik nehéz körülmények között élnek, szebbé téve így ünnepü-

ket. 

❖ A Karácsonyi Hangversenyt ebben az évben, az iskola dísztermében rendeztük meg. 

Az énekek és a hangszeres zeneszámok, valamint a közös éneklés, és a kicsik betle-

hemes játéka, már igazi ünnepi hangulatot teremtett számunkra. 

Azok, akik elfogadták hívásunkat és jelenlétükkel megtiszteltek bennünket, bepillan-

tást nyerhettek tanulóink sokoldalúságába. 

❖ Az új esztendőben Vízkereszt ünnepén kezdjük az iskolai munkát. Ezen a napon a 

gimnázium tanulói részt vesznek a Nagytemplomban a de.10 órakor kezdődő isten-

tiszteleten, ahol a liturgia keretében ünnepi műsort mutatnak be. Mindenkit szeretettel 

hívunk és várunk erre az alkalomra! 

 

Áldott karácsonyi ünnepeket és békés, eredményes új esztendőt kívánunk! A gimná-

zium tantestülete, dolgozói és tanulói nevében:  

Tar Jánosné 
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Isten irgalmas ezer ízig azokhoz, akik őt szeretik. 

 

Vallási statisztika 2001. 
 

Szeretnék köszönetet mondani minden hittestvérünknek, aki a nép-

számláláskor evangélikusnak vallotta magát. A gyülekezet tisztségviselői ne-

vében Isten áldását kérem életükre és kívánom, hogy ez a vallástétel szívükben is 

biztos hitvallássá legyen, mely arra a felismerésre épül, hogy a világteremtő ha-

talmas Isten a benne hívőknek szerető mennyei Atyja, aki Jézus Krisztus megváltó 

halálával bűnbocsánatot, békességet és az örök élet reménységét ajándékozza. 

Lelkével pedig betölt, megelégedetté és örvendezővé teszi az életet.   

 Néhány statisztikai adatot szeretnék ismertetni. Általánosságban elmondható a 

népszámlálás adatai alapján, hogy hazánk lakosságának túlnyomó része valame-

lyik egyházhoz tartozónak vallotta magát. A történelmi egyházak közül a legna-

gyobb veszteség az evangélikus egyházat érte, melynek kettős magyarázata lehet. 

Az egyik szórványhelyzetünkből adódik. Az ország lakosságának 1949-ben vala-

mivel több, mint 4%-a volt evangélikus. A lelkészhiány és a nagy távolságok ne-

hézzé tették a szórványhívek gondozását. A másik oka pedig az, hogy a legna-

gyobb méretű lakóhelyváltozás százalékosan az evangélikus népesség körében 

történt. A nyilvántartás fogyatékossága miatt pedig nem tudtuk követni híveink 

lakóhelyváltozásait. Ennek lett a következménye a jelentős veszteség.  Szabolcs-

Szatmár-Bereg megyében a változás pozitív irányú. 
 

Megyénk 2001-es adatai 

 

A megye lakossága 582.256  evangélikus: 15.677  2,7%. 

Nyíregyháza térsége 221.927 evangélikus: 14.531  6,4%. 

Nyíregyháza lakos-

sága 

118.795 evangélikus: 12.361  10,4%. 

 

Magyarországon az utolsó népszámlálás, melyben felekezet szerinti nyilván-

tartás is szerepelt, 1949-ben volt. Ezt megelőzően történt a kitelepítés, amikor is 

gyülekezetünk szlovák ajkú népességéből több ezren települtek át Szlovákiába. A 

kitelepítés is nagy ”érvágása” volt a gyülekezetnek. A mi számunkra hátrányos 

volt a város lakosságának rohamos növekedése is, hiszen amíg az I. világháború 

után Nyíregyháza lakosságának közel fele evangélikus volt. Ez az arány már a két 

világháború között a város létszámának növekedésével az evangélikusok szám-

arányának csökkenését hozta magával. Az 50-es évektől kezdve pedig a város ipa-

rosodásának növekedése, valamint árvízi katasztrófák miatt közel háromszorosára 
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nőtt a lakosság (megközelítően 120.000 ember). Mivel az evangélikusság a megy-

ében döntő létszámban Nyíregyházán és a környező bokortanyákon élt, s a másik 

önállóan működő kölcsei gyülekezet létszáma nem haladta meg a fél ezret, Nyír-

egyháza növekedésével nem járt együtt az evangélikusok létszámának növekedé-

se.  
 

Szeretnék még egy összehasonlítást tenni: 

 
1949-ben megyénkben 13.200 

 

evangélikus élt, 

a 2001-es népszámlálás szerint 15.677 evangélikus él 

 

Ez 18,7%-os növekedést jelent. 

 

A fentiek indítanak köszönet - mondásra. Szociológiai szempontból több 

tényezővel lehet magyarázni ezt a növekedést. Először azzal, hogy Nyíregyháza 

város történelmében jelentős szerepet játszott a 250 éve idetelepült evangélikus-

ság, s az a kemény eltökéltség, amellyel népünk megvetette lábát a nyírségi ho-

mokon, minden tekintetben türelmessé és állhatatossá tette az itt élőket. Másod-

szor a Nagytemplom. Templomunk a város legrégibb középülete, mindmáig leg-

nagyobb temploma, mely reprezentatív megjelenésével, tömegével fölhívja magá-

ra a figyelmet. Harmadszor benne lehet ebben az evangélikus ősöknek az a felis-

merése, mely az iskoláztatás, tanulás fontosságát mindig szem előtt tartotta. Így 

létesültek tucat számra elemi iskolák, és a II. világháború előtti időben egyhá-

zunknak már két gimnáziuma is volt. 

 Mindezek fölött azonban Isten kegyelmes szeretetét kell látnunk, és azt, hogy a 

tirpákok hithűségét, iránta való szeretetét szívesen fogadta. Ezért akkor is hálával 

tartozunk Istennek, ha a közel 20%-os növekedés nem mutatkozik meg a temp-

lomba járás és az egyházért érzett felelősség tekintetében. 

 

Ismételten köszönetet mondunk evangélikus testvéreinknek, hogy vállal-

ták egyházukhoz tartozásukat. Buzdítunk mindenkit, hogy aktívan vegyen részt 

egyházunk életében, és imádságban hordozzuk életüket, kérve az Urat, hogy sze-

mélyesen tapasztalhassák meg, milyen jó az Úrra bízni életünket, tőle várni gond-

jaink megoldását, kezébe tenni a földi és örök jövőnket. 
 

Bozorádv Zoltán 

esperes 
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Ittzés püspök úr előadásának rövid összefoglalása: 
 

KERESZTÉNY NEMZETI KÖZÖSSÉGEK 

VEZETŐK KIVÁLASZTÁSA 
 

 Teljesen megtelt általános iskolánk díszterme 2002. november 26-án délután 

öt órára, amikor a „Keresztény Értelmiségiek Szövetsége” Nyíregyházi Szervezet-

ének felkérésére Ittzés János dunántúli evangélikus püspök elkezdte nagy várako-

zással kísért előadását, amiből itt terjedelmi okok miatt csak néhány „gondolat – 

forgácsot” tudunk közreadni a Hírmondó olvasóinak: 

 

 A nemzeti közösségekben legyen jelen Isten szeretete, s ennek feltétele a hir-

detett evangélium, mely e közösségek célkitűzéseit és világnézeteit meghatározza. 

A mai magyar közéletben a közvélemény nagyon eltávolodott ezen értékektől. 

  A vezetői szolgálattal megbízottaknak ma kiemelkedő feladatuk van: fák-

lyavivők ők. De csak az tudja ezt a szolgálatát elvégezni, aki Isten színe előtt áll. 

Az igazi vezetőt valójában az Úr Isten választja, jelöli ki és hívja el a szolgálatra. 

A karizmatikus vezető több, mint egy jó szakember. Alázatos ember marad; Isten 

kegyelméből vagyok, aki vagyok. Isten mindenható s így mindenben hat Ő. Esz-

közöket használ fel. Lelki módon és a világi hatalommal is kormányoz. Isten kije-

lölő, feladatokat adó szándéka ott van a vezető testületek döntései mögött, így hat 

rajtuk keresztül. Minden jó vezető Isten kezéből fogadja el hivatalát és az Ő szol-

gálatában tudja magát; alázatos, de határozott. A jó vezető mindig tervszerűen és 

céltudatosan, nem kampányszerűen dolgozik. Tud fegyelmezni és nemet mondani 

és időben keresi az utódját. 

 

 Mit tehetünk azért, hogy megfelelő világi és egyházi vezetőink legyenek? 

Nem hiányozhat a vezetőkért való imádság! Jó vezető csak az lehet, akit a rábízott 

közösség nem hagy magára. Mindenki a maga helyén vezető! Soha ne feledkez-

zünk el a végső számadásról. Püspök úr előadását Luther Kis Kátéjának utolsó 

szavaival zárta: 

 

„Mindenki a maga dolgát 

Jól tanulja, jól végezze, - 

És az egész háznak dolgát 

Felviszi az Úr kegyelme!” 
G.A. 
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Gyermeksarok 
 

KERESZTREJTVÉNY 
(összeállította: Horváth-Hegyi Olivér) 

 

Válaszaidat írd be a négyzetekbe! 

 

1. Lukács evangéliumának első fejezetében hogyan nevezik azt az angyalt, aki hírül 

viszi Jézus születését Máriának? 

2. Ha lerajzolunk, vagy megfestünk egy angyalt (amit mi csak elképzelni tudunk, 

mert egészen pontosan nem tudjuk, hogyan néznek ki), valamit a feje fölé te-

szünk, ami Isten dicsőségének jelképe. Mi az? 

3. Kérj segítséget egy felnőttől és számold meg, hány angyalt találsz Tiziano /1477-

1576/ középkori olasz festő: A szent család című festményén. 

4. Mit csinál az angyalének az énekeskönyvünk 151-ik énekének 4-ik versszaká-

ban?  

5. Az énekeskönyvünk utolsó részében imádságokat találsz. Luther Márton reggeli 

és esti imádságában milyen angyalt kér, hogy legyen vele, hogy a gonosz ellenség 

erőt ne vehessen rajta? 

6. Kis angyal „költözött” a Nagytemplomba, és most „valahol ül.” Keresd meg és 

nevezd meg a helyét! 

 

1.          X 

2. X       X 

3. X X X X    X 

4. X X X     X 

5. X X X      

6. X       X 

                                                 

A megfejtést alulról felfelé olvasd! 
 

Gajárszky Magdolna: 
 

KARÁCSONYKOR 
 

Már a jászolban, a szalmán 

kereszt-árny lebegett Feletted, 

jöttél, hogy meghalj mindnyájunkért, 

kaptad a földi életet. 

Ártatlan gyermek, bűntelen ember, 

Vétkeink súlyát Magadra vetted. 

Isten, egyszülött Fiadat 

Értünk, Megváltónkká tetted. 
 

Kedves Gyerekek! A megfejtést zárt 

borítékban, -mely tartalmazza a neve-

teket és címeteket- juttassátok el a 

Lelkészi Hivatalba, 2003. január 15-ig. 

A borítékra írjátok rá: Rejtvény a 

Hírmondóban. A helyes megfejtők kö-

zül két fiatalnak 1-1 db. könyvet fo-

gunk eljuttatni. 
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Mit jelent nekem a reformáció?  
 

Az olvasó esetleg jogosan mondhatja, hogy a Hírmondó karácsonyi számában már 

nem időszerű erről a kérdésről írni. A gondolat mégsem hagy nyugton, amióta október 31-

én –Reformáció ünnepén- a kicsiny létszámban jelenlévő gyülekezettel együtt láthattam a 

Nagytemplomban egy megrázó történetet - Kilenc kő címmel, – amit a Kossuth gimnázi-

um diákjai adtak elő.  

Én is ismerem Luther tanításának lényegét: egyedül Krisztus; egyedül a Szentírás stb. 

Csak már hozzászoktam, és természetesnek találom, hogy –itt a nyíregyházi gyülekezet-

ben- rendszeresen van alkalmam hallani a „tiszta evangéliumot.” Ritkán jut eszembe 

imádságban hálát adni azért, hogy olyan egyházhoz tartozhatom, ahol az „alap” Jézus 

Krisztus. 

Úgy vélem, nem a nyíregyházi gyülekezet az egyetlen, ahol nem kellő súllyal esik lat-

ba a Reformáció ünnepének megbecsülése. Ezért is tartozom köszönettel mindazoknak, 

akik fontosnak tartották, hogy láthassuk a fent említett előadást, mert akik az istentisztele-

ten jelen voltunk, -hiszem, hogy újragondoltuk a Reformáció lényegét. 

Mert miről is szól a történet? Egy fiatal és szép cselédlányról, aki akkor élt Hollandiá-

ban, amikor tilos volt Bibliát olvasni és halálbüntetés sújtotta azt, akiről ez kiderült. Jóaka-

rói féltették, hazugságra akarták rábírni, de ő nem tagadta le, hogy van Bibliája és olvassa, 

sőt arról is bizonyságot tett, hogy a Szentírás Isten igéje. 

Kegyetlen ítélet várt rá: élve falazták be a városfalba, elrettentő példát statuálva, mi-

közben Weynken van Renesse a fiatal leány, nem szűnt meg énekével dicsérni az Urat: 

„Az ige kőszálként megáll (…) Kincset, életet (…) Mind elvehetik (…) Mienk a menny 

örökre!” 

Legtöbbünkhöz hasonlóan én is könnyes szemmel jöttem ki a templomból, és sok 

kérdés fogalmazódott meg bennem. Milyen az én hitem? Megbecsülöm-e Isten írott igéjét, 

a Szentírást? Gondolok-e imádságban azokra, akiket ma is üldöznek keresztyén hitük, val-

lásuk gyakorlása miatt?  

Sajnáltam azokat, akik munkahelyi elfoglaltság miatt nem hallhatták ezt a megrendítő 

történetet, de féltő szeretettel gondoltam azokra az evangélikusokra is, akik távol marad-

tak, mert a november 1-jére való készülődés fontosabb számukra, mint a Reformáció ün-

neplése a gyülekezetben. 

p.s. 



13 Hírmondó 2002. Karácsony 
   

 

 

 „Mert a nekem adott kegyelemnél fogva mondom mindenkinek közöttetek, hogy 

ne gondoljon senki többet magáról, mint amennyit kell, hanem józanul gondol-

kozzék mindenki az Istentől neki adott hitnek mértéke szerint.” 
/Róm.12,3/ 

 
 Nagy örömben volt részem, amikor az EKE (Evangélikusok Közössége az Evangéli-

umért) szervezésében, november 15-17-ig Nyíregyházán most első ízben volt a presbiteri 

találkozó. 

Már eddig is nagyon sok áldásban volt részem az EKE családos heteken Piliscsabán, 

valamint a csendesnapokon, és az EKE Bibliaiskola hallgatójaként pedig még szorosabbá 

vált az Úrral való személyes kapcsolatom. 

Ezen a hétvégén beköltözhettem a csodálatosan szép Luther Márton Kollégiumba, ami 

szállodai körülményeket biztosít a Kossuth gimnázium vidéki tanulói részére. 

Hálás volt a szívem, hogy így együtt tölthettünk néhány napot presbiter társaimmal. 

Csak az borzasztóan fájt és nagy szomorúságot okozott, hogy a nyíregyházi presbitérium-

ból és képviselőtestületi tagokból kevesen vettek részt ezen az együttléten. (Igaz voltak 

többen olyanok, akik nem tisztségviselők, de szükségesnek érezték azt, hogy éljenek ezzel 

a lehetőséggel.) 

Jöttek Budapestről, Szarvasról, Kazicbarcikáról, Kisvárdáról, Nyírtelekről, Nyírsző-

lősről is presbiterek. A közös étkezés és a késő esti kötetlen együttlétek során mély lelki 

beszélgetéseket készített el számunkra az Úr. Jó nekünk így találkozni, közösen elmélked-

ni, megbeszélni kínzó gondolatainkat, a másikkal együtt örülni örömében, és vigasztalni 

bánatában. 

Péntek este kezdődött a program, Pintér Tibor bácsi szolgálatával, akinek szervezési 

munkáját ez úton is köszönjük. 

A szombat délelőtti együttlét a reggeli istentiszteletet követően Győri Gábor pest-

szentlőrinci lelkész szolgálatával folytatódott. 

Előadásában olyan kérdéseket vetett fel, amit szívünkben nem hagyhattunk válasz 

nélkül pl. azt vajon az istentől kapott hit mértéke szerint szolgálok-e, vagy még mindig a 

„kiskorúság nehézségeivel küszködök?” – netán egy „formális közösség formális tagja va-

gyok?” Szolgálok-e az Úrtól kapott kegyelmi ajándékkal, vagy azt „véka alá rejtem?” 

Kora délután megnéztük a Nagytemplomban a kossuthos diákok „Kilenc kő” c. elő-

adását, ami szívem mélyéig megérintett. Hasznos volt megismerni a Kossuth gimnázium-

ban folyó munkát a szombat délutáni tájékoztatás során. Jó lenne, ha minél több evangéli-

kus gyermekkel telne meg az iskola. Ezért is imádkozzunk. 

Szombat délután még hallhattuk Szolga Tőkés Sándor lelkész szolgálatát. Igehirdeté-

sében kifejtette: Istennel járni azt is jelenti, ha elfogadjuk, hogy esetenként csak „egyik 

napról a másikra” élünk. A világ embere maga alakítja, irányítja sorsát, a hívő ember az 

Úrral tervezi életét. 

Este Bozorády Zoli bácsi áhítatát hallhattuk. Ő tette fel a kérdést: hogyan készülünk a 

bizonyságtételre? Nem mindig vagyunk „ég és föld között”, hanem sokszor földhözragadt 
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állapotunkban kell megélni hitünket. A presbiterek, a példamutatásban járjanak elől! A 

presbiteri találkozó vasárnap, Győrfi Mihály nyírszőlősi lelkész nagytemplomi szolgálatá-

val zárult.  

Ez úton is köszönjük a méltányos összegű szállás és étkezési lehetőséget, a finom, íz-

letes ebédeket. Összegzésként azzal a kérdéssel kellett szembesülnöm, hogy Istentől ka-

pott elhívással szolgálok-e, és életem hirdeti-e az Úr dicsőségét? 

Vargáné Szuhánszki Erzsébet 
 

Egy tirpák testvérünk visszaemlékezése 

 
Garai Mihály testvérünk a gyüleke-

zetet alapító családok egyikének leszár-

mazottja. Mostanában írásba foglalta 

gyermekkori emlékeit és mindazokat az 

élményeket, amelyek hűséges evangéli-

kus tanyai népéhez kötik.  

Ebből a nagyobb terjedelmű írásból 

emeltük ki az alábbiakat, melyek a tir-

pákok egyházi kapcsolódására és temp-

lomos szokásaira vonatkoznak. Remél-

jük, hogy sokak számára nem csak em-

léket idéző olvasmánnyá válik ez a ked-

ves írás, hanem tanulságul is szolgál. 

A tanyabokrok 95%-a tirpák volt, evan-

gélikus vallású. Minden körzetben volt 

evangélikus egyházi iskola. Minden isko-

lában volt tanítói lakás. Általában férj, 

feleség tanította a gyermekeket. A fele-

ség az alsósokat, a férj a felsősöket. Fel-

adatukat nagy szorgalommal, odaadóan 

végezték. Nem volt olyan gyermek, aki 

az egyszeregyet vagy az abc-t kívülről ne 

tudta volna, de sajnos a mai gyerekeknél 

ez előfordul. Özvegységem miatt én jár-

tam szülői értekezletre, és azt tapasztal-

tam, hogy sok fiatal szülőt tanítani kelle-

ne a gyermeknevelésre, mert ha a tanár 

megmondta 

a véleményét, a szülő megsértődött. Ré-

gen a tanítók családlátogatáson minden 

gyermek viselkedéséről és osztályzatai-

ról beszámoltak a szülőknek, ezt most is 

így kellene. Akkor talán nem volna ke-

zelhetetlen gyermek, és kevesebb lenne a 

bukás. Én javasolnám az illemtan beve-

zetését is. Nagyon szomorú, hogy ezek 

az iskolák már nincsenek meg. Közülük 

összesen négy maradt (Rozsrétbokor, 

Mandabokor, Felsősima és Nagycser-

kesz), a többi megszűnt, amikor az isko-

lákat államosították. Később a tanács el-

adta az épületeket, és többet lebontottak 

belőlük.  

A tirpák nép nagyon vallásos volt. A ta-

nyai iskolákban minden ünnepen isten-

tiszteletet tartottak. Régen, amíg nem 

épültek fel az iskolák, az emberek bejár-

tak a városba. Gyalog mentek a nagy-

templomba. Ott hamarabb összegyűltek 

az istentisztelet kezdete előtt, elénekeltek 

egy-két éneket, amely sokszor 15 vers-

szakos volt. Csak úgy zengett a templom, 

és mindig telve volt. Most csak kevés 

verset éneklünk, és az istentiszteleten is 

kevesen vagyunk. 
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ÉRETTÜK IS MEGHALT A KERESZTEN JÉZUS 
 

Az Élim Evangélikus Gyermek-

otthonban havonta hallhatunk a 

külmisszióról előadásokat. Októ-

berben azonban, Hudák Sándor 

metodista testvérünk, a belmisz-

sziós szolgálatról, mégpedig a 

börtönmisszióról tartott figyelem-

reméltó előadást. 

Mikor a missziói megbízást kapta, vá-

laszolnia kellett arra a kérdésre: ”Miért 

akarja ezt a munkát végezni?” Azért, 

„MERT JÉZUS ÉRETTÜK IS 

MEGHALT A KERESZTEN”-, de sokan 

nem tudják ezt a jó hírt, tehát oda is el kell 

vinnem –felelte.  

 

Több éves élményeiből elmondott né-

hányat. Egyik alkalommal egy tízszemé-

lyes zárkába ment be. A nyitva hagyott 

ajtót a huzat becsapta, és ő ott maradt tíz 

„nehéz fiúval” bezárva. Nem szaladt az 

ajtóhoz, hogy hívja az őrt, hanem nyugod-

tan beszélgetni kezdett a férfiakkal. Azok 

látva a bizalmát, megnyíltak előtte és el-

mondták problémáikat. Másik alkalommal 

már elfogadták a felkínált Bibliát, és ol-

vasni kezdték. Sokan bizony akkor látták 

először a Könyvek Könyvét. 

Egyszer igen fáradtnak találta őket. 

Kérdezősködésére elmondták, hogy hajnal 

3 óráig fent voltak és imádkoztak Paliért, 

egy rabtársukért, mert másnap volt a tár-

gyalása: „Csak el ne ítéljék, hiszen nem ő 

volt a bűnös”. Palit felmentették, s ők 

együtt adtak hálát Istennek szabadulásáért. 

Máskor egy zárkában hat gyilkos kö-

zött találta magát. Felháborodottan sorol-

ták vélt sérelmeiket. Az egyik öklét rázva 

kiabálta, hogy szabadulása után megöli 

azt, aki őt beárulta. Sanyi bácsi így vála-

szolt: „Téged visszacsuknak hosszú évek-

re, és hat gyermekednek nem lesz apjuk, 

és az utcára kerülnek. Bocsáss meg neki!” 

Lecsillapodott és idővel elfogadott egy 

Bibliát is. Olvasni kezdte és hónapok mul-

tával így nyilatkozott: „Jézus nekem is 

megbocsátott, akkor nekem is meg kell 

bocsátanom!” 

Az utcán megismerte egy nevelőtiszt és 

megszólította: „Mivel nyeri meg az embe-

rek bizalmát? Miért fogadják magát 

örömmel, mielőttünk meg bezárkóznak és 

gyűlölnek minket?” Azzal –válaszolta, - 

hogy megkérdezem mi a problémájuk, tu-

dok-e valamiben segíteni? A Teremtő Is-

tenről beszélek nekik és bűnbocsátó szere-

tetéről, nem az ő bűneikről. E beszélgetés 

után a nevelőtiszt is kedvesebb lett a ra-

bokhoz. Ezt a rabok mondták el Sanyi bá-

csinak. Még sok megrázó esetet mondott 

el a börtön lakóiról, sok bűnvallásnak, sok 

szabadulásnak volt a tanúja. „Nem az a Sz. 

Tibor szabadul, mint akit becsuktak.” 

- vallotta magáról az egyik rab. 

Igen a börtönben is lehet és kell is be-

szélni Megváltónkról, de ehhez olyan mély 

hitű, bátor emberek kellenek, mint Hudák 

Sanyi bácsi. Kísérje áldás további munká-

ját! 

Kiss Zoltánné 
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Szeretettel köszöntjük 70. születésnapja alkalmából Magyar László ny. 
kertvárosi lelkészt. Isten áldását kérjük életére! 

 
 

       
 

Gajárszky Magdolna: 

KARÁCSONYKOR 

 

Már a jászolban, a szalmán 

kereszt-árny lebegett Feletted, 

jöttél, hogy meghalj mindnyájunkért, 

kaptad a földi életet. 

Ártatlan gyermek, bűntelen ember, 

vétkeink súlyát Magadra vetted. 

Isten, egyszülött Fiadat 

értünk, Megváltónkká tetted. 

 

 

Anyakönyvi hírek 
 

 

 

Keresztelések:             „Az Úr ajándéka a gyermek...” 

 

Kovács Márk József, Morvai Ticia, Kovács Éva, Serbán Zoltán Ben-

degúz, Csordás Tibor, Márföldi Csendike, Virányi Boglárka, Márton 

Nóra, 

 

Elhunytak:           „Én vagyok a feltámadás és az 

élet...” 

 

id. Gincsai András 71, Gyurcsán Jánosné Subert Ilona 73, Bogár Mi-

hály 74, Bogár András 22, Szabó Sándorné Raska Margit 76, id. Bo-

gár Mihály 76, Magyar Józsefné Kiss Erzsébet 71, Bercsényi Gyula 

85, Zsiros László 56, Dévényi Andrásné Kasik Ilona 82, Novo-

donszky György 80, Kulcsár Antal 79, id. Süveg Mihály 73, Jámbor 

Józsefné Laczják Mária 70, Török Jánosné Zatureczki Julianna 89, 

Kurbely Jánosné Ströbik Ilona 81, Gyureskó Józsefné Tomasovszki 

Ilona 82, id. Gincsai Józsefné Kiszely Ilona 69, Liskány Bálintné 75, 

Nagy Zsuzsanna 90 
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ÜNNEPI ISTENTISZTELETEK A NAGYTEMPLOMBAN 

ahová szeretettel hívjuk és várjuk gyülekezetünk minden tag-

ját 

 

december 24. karácsony este 17 órakor 

december 25. karácsony ünnepének első napján: 

reggel 7 órakor úrvacsora 

reggel 8 órakor istentisztelet úrvacsorával 

de.10 órakor istentisztelet úrvacsorával 

este 17 órakor zenés áhítat 

december 26. karácsony ünnepének 2. napján: 

reggel 8 órakor istentisztelet úrvacsorával 

de. 10 órakor istentisztelet úrvacsorával 

este 17 órakor istentisztelet a gyülekezeti teremben 

december 31. ÓÉV este 17 órakor istentisztelet 

éjjel 2345-kor ÚJÉV-váró istentisztelet 

 

   JANUÁRI ELŐZETES    

 

ÚJÉV napján a Nagytemplomban reggel 8-órakor, 

de. 10-kor lesz istentisztelet úrvacsoraosztással, es-

te 17 órakor a gyülekezeti teremben tartjuk az is-

tentiszteletet. 

2003. január 6. /hétfő/ VÍZKERESZT ÜNNEPE, 

reggel ¾ 8 órakor istentisztelet 

de. 10 órakor istentisztelet a Kossuth gimnázium di-

ákjainak szolgálatával 

este 17 órakor a kezdődik a gyülekezeti teremben az 

„évkezdő” imaheti sorozat, ami jan. 10-ig tart. Az 

igehirdetői szolgálatot Laborcziné Sztankó Gyön-

gyi végzi. 

január 19-26-ig esténként 18 órakor a Nagytemplom-

ban egyetemes imahét 

január 26-án de. 10 órakor a Nagytemplomban a ju-

bileumi év megnyitója. Igét hirdet Rőzse István 
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ÁLLANDÓ GYÜLEKEZETI ALKALMAK A NAGYTEMPLOMBAN ÉS A 

GYÜLEKEZETI TEREMBEN 

 
Nagytemplomban: 

▪ Istentisztelet minden vasárnap és egyházi ünnepnapokon reggel 8 és de. 10 órakor 

▪ Úrvacsoraosztás: 8 órakor minden vasárnap és ünnepnapon, de.10 órakor a hónap 

1. és 3. vasárnapján, valamint minden ádventi és böjti vasárnapon ill. nagy ün-

nepen. 

Gyülekezeti teremben: 

▪ Reggeli áhítat: 

− hétfőnként: reggel ¾ 8 kor a Nagytemplomban, a tanulóifjúsággal együtt a taní-

tási időszak alatt. 

− keddtől - szombatig reggelente 8 órakor 

▪ Esti áhítat, istentisztelet a téli időszámítás ideje alatt 17 órától, a nyári időszámítás 

alatt 18 órakor 

− vasárnap: istentisztelet 

− hétfő: evangélizációs óra, Bozorády Zoltán szolgálatával 

− kedd: bibliaóra /mindig 17 órakor/, vezeti: Laborcziné Sztankó Gyöngyi 

− szerda: istentisztelet 

− csütörtök: bibliatanulmányozó óra kéthetenként /mindig 18 órától/, vezeti: 

Adámi László 

− péntek: ifjúsági bibliaóra: 1930 órakor, vezeti. Laborcziné Sztankó Gyöngyi 

− szombat:  1430 ifjúsági bibliakör kisebbek részére, vezeti: Adámi Johanna 

1630 ifi óra középiskolai korosztálytól, vezeti: Labossa Péter 

▪ Vasárnap a gyermekek részére ½10 - 10 óráig istentiszteletet tartunk, Labossa Péter 

szolgálatával 

10 órától - a nagytemplomi istentisztelettel egyidejűleg - gyermek 

bibliakörbe várjuk a kicsinyeket és nagyobbakat. 
 

A Hírmondó legközelebbi számának tervezett megjelenési időpontja: február. 

Lapzárta: január 30. 

Evangélikus Lelkészi Hivatal címe: Luther tér 14.  Tel: 508-770 Fax: 508-777 

Hivatalos órák: hétfőtől-péntekig 9-13 és 15-17 óráig, szombaton: 9-12 óra között. 
 

 

Szerkesztőbizottság: 

Dr. Loós Tibor, Pelles Ferencné 

Felelős szerkesztő: Dr. Bodnár Zsolt 

E-mail: hirmondo.1@dpg.hu 

Készült: OKTESZT Kiadó nyomdájában 2300 pld.-ban. 


