
 
 

 

 
 

 

„Íme az ajtó előtt állok és zörgetek…” (Jel 3,20) 
 

Soha nem látott készülődés. Idén már két héttel ko-

rábban állították fel a fő téren a karácsonyfát, mint ta-

valy. Kisfiam, Benedek ujjongott: „Apa, nézd kará-

csony!”. Be kell vallanunk, a gyermekek lelkesedéséből 

bennünk is van, jócskán. Készülünk, várjuk az ünnepet. 

De vajon mire is készülünk, mi tölti ki időnket legin-

kább, mit várunk, kire-mire irányul a készülődésünk? 

Ádvent és karácsony — a gyermekszemek felragyog-

nak erre a két szóra. Kimondva vagy kimondatlanul is 

mindannyian az ajándékra gondolunk. 

Az Ajándékra gondol-e valaki, aki miatt ünnepelhetünk, Isten csodálatos ajándé-

kára? „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta…” 

Olyan jó együtt örülni a gyerekekkel és örülni a Gyermeknek! Olyan jó olyanná 

lenni, mint ők és gyönyörködni az Ajándékban! 

Ádvent — eljövetel. Jézus eljövetele. Jézus jött a mennyei dicsőségből, hogy 

megváltson engem magának, megnyissa nekem az elveszett és elsötétedett, de visz-

szavett és megdicsőült paradicsom ajtaját! 

Jézus jönni fog hatalommal és dicsőséggel. Hazaviszi az övéit és jön ítélni, ural-

kodni a földön. 

A kegyelemteljes múlt idő és a csodálatos jövőidő között azonban itt van a jelen-

tőségteljes jelen idő. 
 

Jézus jön ma is Lelke által minden szívbe, amely hallja Őt és megnyílik előtte. 

Jön oda, ahol még sohasem volt valóságos helye, trónja, hanem csak vendégfoga-
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dós szállása, jászla. Sőt jön és zörget még ott is, ahol észrevétlenül detronizálta és 

kitessékelte őt a meglangyosodott szív. 

Akiben ez a jövetel először vagy újra valósággá lett, az valóban boldog kará-

csonyt ünnepelhet, s félelem nélkül tekinthet a földi jövendőbe és Jézus jövetelén át 

az örök jövőbe. 

Nincs nagyobb boldogság a földön — nincs a mennyben sem —, mint maga Jé-

zus, aki jött, jön, és jönni fog. 

A készülődés, ünneplés zsivajában halljuk meg a szívünk ajtaján csendesen zör-

gető Jézus közeledését, s Vele legyen boldog ünnepünk! 
Labossa Péter 

 

 

Beszámoló a 2003. november 24-én tartott presbiteri ülésről 
 

 

Huszonnyolc presbiter részvételével a presbitérium a következő határozatokat hozta:  

❖ Az Evangélikus Általános Iskola fenntartójaként elfogadta a presbitérium az iskola 

2004-2008. évekre vonatkozó alapvető eszközbeszerzésének tervét, az iskola középtá-

vú fejlesztési tervét, az „Információs technológia az általános iskolákban” Phare pályá-

zat „saját erő”-fenntartói hozzájárulás támogatását, az iskola 2003. évi költségvetés 

módosítását, fenntartóként jóváhagyta a presbitérium az iskolában indítható osztályok 

és csoportok számát. 

❖ Beszámoló hangzott el a felújítási munkálatokról. Folyik a nagytemplom térkövezése, 

a lelkészi hivatal kerítésének építése. Elkészült a nagytemplom hangosító berendezésé-

nek cseréje. WC csoport került kialakításra a déli sekrestyében mosdókkal, mozgássé-

rültek részére is, az istentiszteleten résztvevők számára. Felújítottuk a gyülekezeti te-

remhez tartozó kamrahelyiséget.  

❖ Egy nagy összegű adományból, körzeti gyűjtésből: és – presbiteri határozattal – a még 

hiányzó összeget a költségvetésből kipótolva, a kistemplomot belülről felújíthattuk. 

❖ A vargabokori testvérek áldozatkészsége lehetővé tette, hogy egy elektromos orgonát 

vásároljanak a vargabokori imaházba. 

❖ A presbitérium konkrét tájékoztatást kapott a jubileumi év rendezvényeinek bevételi és 

kiadási forrásairól, melyet az egyházközség 2003. évi zárszámadásakor fogunk a Hír-

mondóban közzé tenni. 

Az Úr áldása legyen a presbitérium által jóváhagyott és elvégzett munkákon, és kér-

jük, hogy Ő adjon erőt, bölcsességet a folytatáshoz, az előttünk álló új feladatok meg-

oldásához! 

Labossa Péter 

igazgató lelkész 
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520 ÉVE SZÜLETETT REFORMÁTORUNK 
 

1483. november 10-én született Luther 

Márton Eislebenben, ahol másnap, nov-

ember 11-én, Márton napján keresztelték 

meg. A 2003. évet a német evangélikus 

egyház a Biblia olvasása esztendejének 

nyilvánította. Illő tehát, hogy saját szavai-

nak felidézésével gondoljunk reformáto-

runkra, aki már fiatal korában is nagy 

vágyakozással olvasta a Szentírást.  

 

„Hitből jön a cselekedet, Hogy életünk be-

töltse; Élő, igaz hit nem lehet, Melynek 

nincs jó gyümölcse. Megáld és megszentel e 

hit, Jó Istenünkkel egyesít, Szent, tiszta éle-

tet szül.” (Evangélikus Ékv. 320,5v.) 

 

LUTHER VALLOMÁSA A CSELE-

KEDETEKRŐL 
 

Ahol hit van, nem maradhat rejtve, megmutatkozik, napfényre tör a jó cselekede-

tekben. Az ilyen ember vallást tesz mások előtt az evangéliumról s egész életét ennek szolgá-

latában tölti. Amit csak átél, avagy cselekszik, felebarátja javára fordítja, használ neki és 

így követi Krisztus példáját. Ahol nem tör elő a jó cselekedet és szeretet, ott a hit nem igazi, 

hanem vagy kialudt, vagy a puszta észre támaszkodó önámítás – amilyen manapság sok van 

közöttünk. Az ilyeneknél még nem hatolt eléggé a lélek mélyére az evangélium s az ilyenek 

nem ismerik még igazán Krisztust. 

Jó cselekedetekkel azonban nem lehet kiérdemelni az örökéletet, kegyelmet és üd-

vösséget; ez következik abból, hogy a jó cselekedetek nem azonosak a lelki újjászületéssel, 

hanem ennek gyümölcsei. Mert nem jó cselekedeteink által leszünk Isten gyermekeivé, örö-

köseivé, igazakká, szentekké, keresztyénekké, hanem csak amikor már mindezekké lettünk, 

akkor cselekesszük a jót. Birtokunkban kell lennie az életnek, üdvösségnek, kegyelemnek, 

mielőtt cselekesszük a jót. Amint a fa sem gyümölcseivel érdemli ki, hogy fa legyen, hanem 

amikor már fává fejlődött, akkor terem gyümölcsöt. Minket is a kegyelem igéje szül, teremt 

újjá és igazakká s nem mi magunk leszünk ilyenekké a törvény, vagy a jó cselekedetek által. 

Jó cselekedeteinkkel nem örök életet, kegyelmet és üdvösséget érdemlünk ki, hanem valami 

mást, ti. dicséretet, tisztességet, tetszést és más előnyöket, amint a fa is gyümölcseivel ér-

demli ki, hogy az emberek szeressék, ápolják, dicsérjék, és becsben tartsák. 
 

(Az idézetek forrása: Virág Jenő: DR. LUTHER MÁRTON ÖNMAGÁRÓL, 3. kiadás)  
G. A. 
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Erős vár a mi Istenünk! 

 
Talán nincs is olyan felekezet Magyarországon, amelynek ne lenne jellegzetes köszön-

tése, amivel az oda tartozók üdvözlik egymást, és amiről még a kívülállók is felismerik 

őket. Bár a modern kor megtépázta ezt a szép szokást, még ma is gyakran találkozni 

vele, például a különféle egyházi találkozókon. 

Országszerte ismerik a mi köszöntésünket: „Erős vár a mi Istenünk!” Számos templo-

munk bejárata fölött, némely helyen a templombelsőben is olvasható. (…) 

Sokszor félreértik ezt az üdvözlésformát, még az evangélikusok is. Pedig dr. Sólyom Je-

nő már több mint 25 évvel ezelőtt óvott e köszöntés – és ezzel a 46. zsoltár – félreértelmezé-

sétől. Kimutatta, hogy közös keresztény énekről van szó, amelyet még egyes római katoli-

kus énekeskönyvekbe is fölvettek. Rávilágított arra is, hogy nem az evangélikusok erejének 

nagyságát, hanem Isten hatalmát hirdeti ez az ének, mindenki számára vigasztalásul. A vár 

szó alatt sem egy olyan hely értendő, ahonnan könnyű megtámadni másokat. Nem egy el-

avult katonai létesítményre kellene gondolnunk. A zsoltárban a vár olyan biztos helyet jelöl, 

ahol mindenféle bajban és veszedelemben menedékre lehet lelni. Köszöntésünkben tehát 

azzal biztatjuk egymást, hogy Isten az, akinél az ember oltalmat találhat. Sokkal inkább, 

mint egy várban, amely csak a külső veszedelemtől tud megóvni minket, hiszen Isten a lelki 

ellenségekkel szemben is megvéd bennünket. Bátran köszöntsük hát egymást ezekkel a sza-

vakkal, mert nem harci riadó, hanem vigasztalás és erősítés az: „Erős vár a mi Istenünk!” 

(…) 

Reuss András  
Szerk.megj.:A szerző az Ev Hittud. Egyetem tanszékvezető tanára 

(Megj.:Ev.Élet, 2003./45.szám) 

 

SZÉPÜL A NAGYTEMPLOMUNK 
 

„Nézz nyitott szemmel erre a házra éjjel és nappal, arra a hely-
re, amelyről ezt mondtad: Ott lesz az én nevem! Hallgasd meg 

az imádságot, amikor szolgád ezen a helyen imádkozik!” (1 Kir. 
8,29) 

Salamon király templomszentelési imádságából való ez az 

idézet, mely közel háromezer év óta sem vesztett időszerűsé-

géből, hiszen nagytemplomunk felújítását is imádság kísérte és 

kíséri mind a mai napig. 

A 2001. év nyarán, a toronycsúcson lévő díszek újraaranyozásával kezdődött és a lábazat 

legalsó szintjének befejezéséig jutott el két év alatt a felújítási munka. 

A kivitelező cég - előre nem látható - pénzügyi nehézségei miatt, fél évvel tovább kellett 

elviselnünk az állványerdőt templomunk falai körül, de anyagi veszteség ezért nem ért min-

ket, ellenkezőleg, 10 millió forinttal kevesebbet kellett fizetnünk a határidő mulasztás miatti 

kötbér érvényesítése folytán. 

Minden várakozásért kárpótolt minket az az öröm, hogy az augusztus 24-ei jubileumi 

ünnepséget már a megújult külsejű templomban tarthattuk. Szeptember 21-ére, mire megér-



5 Hírmondó 2003. 
G y ü l e k e z e t ü n k  2 5 0  é v e s  

   

 

keztek hozzánk a testvérvárosi gyülekezet küldöttségei – régi vágyunk teljesülvén – elké-

szült a templom új, korszerű hangosító berendezése is, a rögzített és vezeték nélküli mikro-

fonok segítik a több helyen való megszólalás lehetőségét. 

A látható és hallható felújításon túl az ősz folyamán – a déli sekrestyében –minden higi-

éniai igényt kielégítő mellékhelyiségek készültek új közmű csatlakozásokkal. 

A felsorolt munkákért az Úristennek adunk hálát, Aki szeretetét és hűségét mindeddig 

nem vonta meg tőlünk, de köszönetet mondunk mindazoknak, akik a pénzügyi fedezet biz-

tosításában segítettek. 

Ezek az alábbiak voltak: 

Evangélikus Országos Egyház, Hajdú-Szabolcsi Egyházmegye, Gazdasági Minisztéri-

um, Nemzeti Kulturális Örökségvédelmi Minisztérium, Szabolcs - Szatmár - Bereg Megyei 

Területfejlesztési Tanács, a „Nyíregyházi Evangélikus Nagytemplomért” alapítvány és nem 

utolsósorban egyházközségünk áldozatkész tagjai. 

A templomfelújítás sokéves folyamat, aminek első lépésein jutottunk túl. Jelenleg a 

templom körüli kőburkolatok újrafektetése, pótlása folyik. Ez a munka a téli időjárás miatt 

már nem fejeződik be. 

Terveink szerint jövő évre vár a templombejáratok – kapuk és kőkereteinek – restaurálá-

sa, az ablakok felújítása. 

A templombelső rendbetétele olyan nagy volumenű feladat, amely csak komoly külső 

támogatással valósítható meg. 

Bár az eddigi eredményeknek joggal örülhetünk, mégis elsősorban azért imádkozunk, 

hogy egyházközségünk lelki háza is épüljön az „élő kövekből”, hiszen ez a folyamat mindig 

visszahat a külső gyarapodásra is. 

Leginkább azért abban bízunk, Akiről így vall Pál apostol: „Aki tulajdon Fiát nem kí-

mélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogyne ajándékozna nekünk vele együtt mindent?” 

(Róma 8,32) 

Demcsákné Balczó Ildikó 

másodfelügyelő 

                                                    
 

Szívekbe és kőbe írott nevek 
 

HÁLÁS TISZTELET A NYÍREGYHÁZI LELKIPÁSZTOROKNAK! 
 

Emléktábla avatás volt november 9-én vasárnap a nagytemplomban. A negyed év-

ezred alatt itt szolgált parókus lelkészekre hálás tisztelettel emlékezett a mai gyüleke-

zet. Névtelen közadakozásból vésették márványba a szíveikben őrzött neveket; hitük, 

szeretetük és reménységük bizonyságaként az eljövendő nemzedékek számára is… 
 A negyvennégy parókus lelkész — közöttük négy püspök — névsora a mindannyiuk számára leg-

fontosabb névvel kezdődik: „Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz.” (Zsid 13,8) 

Ezután következnek időrendben az Ő hűséges szolgáinak a nevei, akik Isten örök evangéliumát 

hirdették az elmúlt 250 évben. Az emléktáblát — amit a soha el nem hervadó Luther-rózsa díszít — 

Demcsákné Balczó Ildikó gyülekezeti másodfelügyelő leplezte le és Bozorády Zoltán esperes, püspök-
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helyettes mondott rövid imádságot, majd felhangzott az oltár előtt a tizenöt Luther-kabátos lelkész aj-

kán az ősi Confirma. 

 Az ünnepi istentiszteleten Bozorády Zoltán 

hirdette Jézus üzenetét Jn 12,26 alapján: „Az Őt 

szolgálók kicsinységük és erőtlenségük tudatában 

is követik Urukat, s megélik a Jézus hitét. Sok 

névtelen szolgáló neve nincs ezen az emléktáblán, 

de annak örülhetünk, hogy az Élet könyvébe be 

van írva a nevünk, s elnyerjük az örök élet koro-

náját.” 

 Az emléktábla avatása után közös úrvacsora-

vétel volt, ahol négy „lelkészfiú”: Rőzse István, 

Joób Olivér, Solymár Péter és Szabó Vilmos osz-

totta a szent jegyeket. A hálaadó istentiszteletet 

követően megkoszorúzták a jelen lévők a Luther-

ház falán D. Geduly Henrik püspök emléktábláját. Majd átvonultak a Luther tér másik oldalára és a 

gyülekezeti terem falán D. Túróczy Zoltán püspök domborművénél helyezték el a megemlékezés ko-

szorúját egy-egy Jézus-ének kíséretében. 

 A megemlékezést követően szeretetvendégségen találkozott a gyülekezet az emléktáblán szereplő 

lelkészek leszármazottaival és hozzátartozóival. A tudósítónak itt lehetősége volt, hogy ugyanazt a 

kérdést tegye fel az úrvacsorát osztó négy „lelkészfiúnak”: 

— Mi a legkedvesebb emléke édesapja hosszú nyíregyházi szolgálatáról? 

Az egymástól függetlenül elmondott személyes hangú visszaemlékezéseknek itt csak egy-két 

mondatát idézhetjük fel:  

Rőzse István: — Én édesapám körzetében konfirmáltam. S ő tartotta az igehirdetést is azon az is-

tentiszteleten, amelynek szövegét nekem ajándékozta. Ennek tartalma nagymértékben segítette dönté-

semet a lelkészi szolgálat választásában. Csepel motorral járta a tanyavilágot, s gyermekként ámulva 

hallgattuk csodás történeteit a tanyai mindennapi életről és az ott élő emberek hitéről. Máig is emléke-

zetes marad a Dánielék tanyáján előadott színdarab Káinról és Ábelről… 

Joób Olivér: — Saját konfirmációm meghatározó élmény volt. Édesapám oktatása, felkészítése a 

konfirmációra indíttatást jelentett a lelkészi pályára. Amikor politikai okokból elvették a motorvezetői 

jogosítványát, középiskolásként esténként és vasárnap én vittem őt a tanyákra, s amikor ő nem mehe-

tett, velem üzente meg a tanyagondnokoknak, hol és mikor lesz az iskolákban a hittan beiratkozás… 

Solymár Péter: — Az én édesapám még konflin, lovas kocsin, szekéren járt a tanyai evangélizáci-

ókra, szabadtéren tartott egész napos konferenciákra. S mi, a Luther-házban együtt lakó pap-gyerekek 

a teológián is együtt készültünk arra a szolgálatra, amit én édesapámtól már gyermekkoromban meg-

ismerhettem… 

Szabó Vilmos: — Nagy élményt jelentett számomra, hogy elkísérhettem édesapámat a vidéki fal-

vakban, tanyákon végzett szolgálataira. Kerékpáron, motoron, majd Trabanton jártuk Dél-Szabolcs 

településeit, a bokortanyákat, és szemtanúja lehettem ennek a szép és nehéz szolgálatnak – és én is ezt 

a pályát választottam… 

A közös családi fényképezésre sürgető felszólítás félbeszakítja az emlékezések fonalát. De az ed-

dig csak szívekben őrzött nevek mostantól márványba vésve is hirdetik a nyíregyházi lelkipásztorok 

Uruk és híveik iránti hűséges szolgálata soha el nem múló emlékét! „Az Úr csodásan működik…” (EÉ 

328,1) 

 

A NYÍREGYHÁZI 

EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG 
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PARÓKUS LELKÉSZEI 1753-TÓL 

 
„Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz.” (Zsid 13,8) 

 

VANDLIK MÁRTON 1753-1766 BALCZÓ ANDRÁS 1940-1962 

BECK JÁNOS 1766-1768 ENDREFFY ZOLTÁN 1948-1987 
TIRTSCH JÁNOS GYÖRGY 1768-1769 D. DR. VETŐ LAJOS PÜSPÖK 1948-1952 

TAPOLCSÁNYI GYÖRGY 1770-1783 GÁNCS ALADÁR 1953-1978 

SCHMÁL SÁMUEL 1783-1801 MEGYER LAJOS 1963-1984 
SCHULEK JÁNOS 1789-1820 TARJÁN BÉLA 1964-1981 

NAGY SÁMUEL 1801-1820 SZABÓ VILMOS 1966-1976 
SCHULEK GÁSPÁR 1820-1824 BENKÓCZY DÁNIEL 1966-1977 

FARBAKY DÁNIEL 1820-1855 SZALAY TAMÁS 1969-1978 

GREGUSS TAMÁS 1824-1825 CSIZMAZIA SÁNDOR 1969-1986 
BENCZÚR SÁMUEL 1826-1830 MAGYAR LÁSZLÓ 1977-1992 

MIKLÓSFY (MIKUS) SÁMUEL 1831-1856 BOZORÁDY ZOLTÁN 1978- 
ELEFÁNT MIHÁLY 1855-1860 BOZORÁDY ZOLTÁNNÉ 1978- 

JURÁNYI SÁMUEL 1856-1858 LABORCZI GÉZA 1980-2001 

JESZENSZKY LÁSZLÓ   1857-1860 LABORCZINÉ   
BARTHOLOMAIDESZ JÁNOS 1861-1900 SZTANKÓ GYÖNGYI 1980- 

BARTHOLOMAIDESZ KÁROLY 1861-1873 BARTHA ISTVÁN 1995-2001 
FARBAKY JÓZSEF 1873-1896 ADÁMI LÁSZLÓ 2001- 

D. GEDULY HENRIK PÜSPÖK 1896-1937 LABOSSA PÉTER MIHÁLY 2002- 

PAULIK JÁNOS 1900-1939   
KRIEGER MIHÁLY 1911-1938   

DR. DOMJÁN ELEK PÜSPÖK 1937-1938   
RŐZSE ISTVÁN  1938-1964   

D. TÚRÓCZY ZOLTÁN PÜSPÖK 1939-1948   

JOÓB OLIVÉR 1939-1969   
SOLYMÁR JÁNOS 1939-1948   

 

Állíttatta a 250. jubileumi esztendőben: 

a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség 

Anno Domini 2003. 

 

ERŐS VÁR A MI ISTENÜNK! 
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Ecuadori beszámoló Nyíregyházán 

 
Ecuador, a dél-amerikai kontinensen elhelyezkedő ország nagyon távol esik hazánktól, 

így kevesen juthatunk el oda. Egy novemberi szombat délutánon mégis több száz  - az Élim 

Evangélikus Gyermekotthonban működő missziói kör meghívására összegyűlt – nyíregyhá-

zi, érdeklődő gyülekezeti tag repülhetett el gondolatban ebbe az Egyenlítőn fekvő országba, 

ahol Sipos Gyöngyvér és férje Edward Luz (magyarosan Ede) négy éve misszionáriusként 

szolgálnak. 

Roppant érdekes vidék ez, változatosság, ellentétek jellemzik. A Csendes óceán pálmafás 

parti síkságait az Andok hegység kettős lánca választja el az Amazonas-medence őserdővel 

borított alföldjétől. Az Andok vonulatait számos aktív vulkán koronázza, s itt található a 

Föld legmagasabb, 6000 m-re szökkenő, működő vulkánja. A mesés állatvilágú Galapagosz 

szigetek is Ecuadorhoz tartoznak. 

A Liebenzelli Misszió mintegy 14-15 éve szolgál itt, jelenleg 6 misszionárius családdal, 

két fő munkaterületen: 

- a spanyol nyelvű városi misszióban, 

- az Awa-pit indiánok között, saját, törzsi nyelvükön. 

Az Awa-pit nyelvre az Újszövetséget 30 évig tartó kemény munkával fordította le a 

Wycliff bibliafordító társaság egyik misszionáriusa. 

Ecuadornak nemcsak a természetföldrajza változatos, hanem a lakossága is. A fejlett fő-

várostól, Quito-tól, egy-két órányi autóútra törzsi módon, kunyhókban laknak az emberek, 

sokan közülük írástudatlanok. 

A lakosság mintegy 91%-a katolikus, 1% protestáns és 1% animista. A protestáns vallás 

terjesztését nem tiltják. 

Gyöngyvér és Ede egy Ibarra nevű városban végzi szolgálatát. Nem egy meglévő protes-

táns gyülekezet munkájába kapcsolódtak be, hiszen ilyen nem létezett ott, hanem egy házi 

bibliakörre alapoztak. Ezt egy Marko nevű helyi férfi alapította, aki 4 évvel azelőtt jutott hit-

re. A bibliakört különféle ötletekkel, gyermek- és családi délutánokkal bővítették, így szé-

pen gyarapodott a résztvevők száma. A kis gyülekezet összetétele nagyon változatos. Egy-

más mellett ülnek itt gazdagok és szegények, tanult emberek és analfabéták, öregek és fiata-

lok. Ezért tűzték ki célul Luzék a „Szeretet hídjának” kiépítését az emberileg áthidalhatatlan 

szakadékok fölött. 

Nehézségek és csalódások ellenére Isten egyre erősíti a fiatal gyülekezetet, fontos terület 

a gyülekezeti munkások képzése. Ezt a célt szolgálja „A jó szolga” tanfolyam, mely másfél 

évig tart és négy lépcsőből áll. A Liebenzelli Misszió bibliaiskolát is működtet. 

Külön is hallhattunk egy Enrique nevű férfiről, akit Ede évek óta személyesen oktat, s 

mára már eljutott addig, hogy a Misszió lelkésszé avathatja. Ha ez megvalósul, a Luz házas-

pár munkája jelentős részét átadhatja neki, s ők új szolgálati területre szabadulhatnak fel. 

Két egyetemen szeretnének keresztény köröket alapítani a fiatalok számára. 

Az alkalmat Ede fejezte be Zákeus történetével Lukács 19. fejezete alapján. 
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Zákeus mindent megtett, hogy láthassa Jézust. Vajon miért? Kíváncsiságból? Üzleti ér-

dekből? Nem. Azért, mert Isten előre eltervezte ezt a találkozást. A gazdag, korrupt, megve-

tett fővámszedő életében elérkezett az a nap, amikor nem az számított, mit művelt azelőtt, 

vagy az emberek mit gondoltak róla, csak egy volt fontos: Jézus az asztalához akart ülni, 

megbocsátást, üdvösséget kínálni neki és házanépének. 

Zákeus elfogadta mindezt, hogy attól kezdve tiszta lappal indulhasson, teljes életet élhes-

sen. 

Minden embernek felkínálja szerető Istenünk azt a lehetőséget, hogy újat kezdjünk, s az-

után Őt szolgáljuk minden napunkon, függetlenül attól, hogy mi a dolgunk. 

Ezt az isteni szeretetet szeretné Gyöngyvér és Ede to-

vábbadni. 

 

Kérték, imádkozzunk a következőkért: 

- Enrique lelkésszé avatása megvalósuljon. 

- A két egyetemen megalakíthassák a keresztény 

köröket. 

- Találjanak megfelelő telket gyülekezeti ház 

építésére. 

 

Isten áldja meg további életüket, szolgálatukat. 

Bálintné Kis Beáta 

 

       
 

A bibliai hegyekről tanultunk vasárnap délelőttönként, a 

GYERMEKEK BIBLIAÓRÁJÁN 
 

„Tekintetem a hegyekre emelem, 

onnan jön az én segítségem. 

Az én segítségem az Úrtól van, 

aki teremtette az eget és a földet.  

Nem engedi, hogy lábad inogjon, 

nem szunnyad el a te őriződ.”  

(Zsolt 121,1-2) 

 

A hegyeknek, a hegységeknek jelentős szerepük van a Bibliában. Izrael számára külö-

nös jelentősége van a SÍNAI – hegynek (har), mint Isten kinyilatkoztatása hegyének, ahol a 

Tízparancsolatot kapta (2Móz 19-20)  

A Dávidi időktől kezdve Izrael számára mint szent hegy, a SION (templomhegy) válik a 

legfontosabbá az azon épült templom és az abban történt istentiszteletek miatt. (Zsolt 3,5; 

Ézs 56,7) A MORIJJÁ hegyén épült fel a salamoni templom (2Krón 3,1.) A Sion elnevezés 

később kiterjedt a Morijjá hegyére ill. a közelben lévő GOLGOTA „hegyére” (gibah: 

domb), ahol Isten a világ bűneiért feláldozta Jézust. 

A hegyeknek Jézus életében is fontos szerepe volt: így a megkísértésében (Mt 4,8), 

és a megdicsőülésében (Lk 9,28-36.) Jézus gyakran vonult vissza imádkozni hegyre (Mt 

14,23) és tanított is a hegyen (Mt 5-7. – Hegyi beszéd.) 
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A legfontosabb egyedülálló hegyek, amelyekről tanulunk: 

• Mórijjá – Ábrahámnak itt kellett volna egyszülött fiát, Izsákot feláldoznia. (1Móz 

22,2) Jelentése: Jahve gondoskodni fog 

• Sínai – itt kapta meg a választott nép a Tízparancsolatot, a kinyilatkoztatás hegye. 

(2Móz 19-20) Jelentése: Szín pusztájának hegye 

• Kármel – itt hallgatta meg Isten Illés imádságát és fogadta el áldozatát. Baal papok le-

mészárlása. Izrael újra elismeri Istent egyedüli Istennek. (1 Kir 18, 17-

40)Jelentése: Gyümölcsöskert 

• Megdicsőülés hegye – Jézus megmutatta Istenségének teljességét a három kiválasztott 

tanítványnak: Péternek, Jánosnak, Jakabnak. (Mt 17,1-8) (Mózes a „törvény”-t 

jelképezi – Jézus nem eltörölni jött a törvényt, hanem betölteni. Illés a „próféta-

ság”-ot jelképezi – Jézusban teljesedett be minden prófécia a Messiást illetően.) A 

hagyomány a Tábor-hegyet tartja a megdicsőülés hegyének. 

• Olajfák hegye – Jézus gyakran vonult el ide imádkozni. Innen jövendölte meg Jeruzsá-

lem pusztulását (Mt 24,3). Ide vonult el tanítványaival imádkozni az úrvacsora 

szerzést követően (kereszthalála előtt).(Mt 26,36) A hagyomány szerint itt volt 

Jézus mennybemenetele. És Jézus visszajövetelének helye is az Olajfák hegyén 

lesz (Lk 24,50-51; ApCsel 1,4-12; Zak 14,4).Nevét a hegyen található olajfákról 

kapta. 

• Golgota – Jézus keresztre feszítésének helye, amely Jeruzsálemen kívülre esett. (Mt 

27,33) Egy régi hagyomány szerint itt temették el az első embert, Ádámot. Jelen-

tése: Koponyahely. Ez inkább alakjára utal, mint a hagyományra. 

A hétről hétre megismert hegyekről nemcsak beszélgettünk, hanem a térképen meg 

is kerestük azokat, sőt a kisebbek színes 

rajzokban örökítették meg a tanultakat. 

Felfedeztük egy-egy hegy által azt, 

hogy nem a hegyeknek önmagukban 

van jelentőségük, hanem az által, amit 

Isten ott tett, vagy mondani akart általa. 

 

A hegyekről tanultakat egy iz-

galmas, játékos vetélkedővel zártuk. 

 
Hajagos Tóth Katalin 
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Hírek az evangélikus Kossuth gimnázium életéből 
 

 A nyáron és a tanév első hónapjában befejeződött a gimnázium földszintjének belső felújí-

tása. Az ablakok cseréjére, a tantermek újrafestésére; parkettáinak lakkozására és a tanári 

szoba felújítására mintegy 20 millió forintot fordítottunk. 

 A tanév elején a Megyei Közoktatási Közalapítvány által az „Idegen nyelvet tanuló diá-

kok anyanyelvi környezetben történő nyelvgyakorlásának támogatására” kiírt pályázaton 

iskolánk 610 ezer Ft összegű hozzájárulást nyert, így tanulóink Hollandiába történő uta-

zását segíthettük. 

 Október 10-12-e között Nyíregyházán a mi gimnáziumunk szervezte meg a hazai tizenkét 

evangélikus gimnázium országos kulturális és sporttalálkozóját és versenyét. A rendez-

vény keretében 300 tanulót és tanárt láttunk vendégül az ország minden szegletéből. 

Az esti programokon Balczó Andrással, Dr. Margócsy Józseffel hallottak beszélgetést, va-

lamint a REGE és a Testvérek elnevezésű zenei együttesek műsorát is meghallgatták a 

résztvevők. 

- A bemutatók és versenyek mellett jutott idő városunk és a Sóstó bemutatására és megis-

mertetésére is. 

 Tanulóink az elmúlt időszakban kétszer látogattak el Budapestre az Operaházba és az Er-

kel Színházba, balett és opera előadás megtekintésére Vargáné Belinszki Etelka tanárnő 

szervezésével. 

 November és december során délutánonként a felsőbb éves tanulók — hatvanan — orszá-

gos tanulmányi versenyek iskolai színtű dolgozatait írták meg. Reményeink szerint töb-

ben érték el a további fordulóban való részvétel jogát. 

 November 14-én nyílt napot tartott gimnáziumunk, amikor is minden iskolánk iránt érdek-

lődő negyedikes és nyolcadikos általános iskolást szeretettel fogadtunk. 

A tájékoztatás után lehetőségük nyílt, tanítási órák látogatására. A szülők részére délelőtt 

és délután is volt pályaválasztási tájékoztató. 

 November 19-én iskolánk vendége volt D. 

Szebik Imre elnök-püspök úr. Az áhítat 

után az oktatás mai helyzetéről és kilátá-

sairól tartott a tantestület számára elő-

adást. 

 A szalagavatót a hagyományok szerint a 

nagytemplomban és gimnáziumunk dísz-

termében tartottuk november 21-én. Az 

osztályok kedves és sokszínű műsorát a 

tanulók családjának minden tagja megte-

kinthette. 

 Decemberben az advent heteiben jóté-

konysági napokat tartottunk. Diákjaink adományokat gyűjtöttek az arra rászoruló iskola-

társaik részére. 
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 Budapesten a serdülő korosztály részére sportlövészetben megrendezett országos bajnok-

ságon iskolánk tanulói közül Csengeri Béla országos bajnok lett, míg Bogár Tamás a 4. 

és Horváth Ádám az 5. helyezést szerezték meg. 

 December 18-án Gryllus Dániel és a Kaláka együttes ünnepi karácsonyi koncertjét hall-

gattuk meg a Nagytemplomban. 

 December 12-ével lezárult az iskolánkban központi felvételi írásbelit írni szándékozók 

jelentkezési ideje. Ebben az évben először, nálunk is e szisztéma szerint történik a négy-

osztályos gimnáziumba a felvételi.  

- Azon evangélikus tanulók részére, akik elfelejtettek a központi írásbelire jelentkezni, a 

szóbeli vizsga idején pót-írásbeli lehetőséget biztosítunk majd. 

A nyolcosztályos évfolyamra jelentkezők számára továbbra is csak felvételi elbeszélgetést 

tartunk.  

- Kérjük, ne felejtsék el januárban megkeresni iskolánkat, amennyiben gyermekük hozzánk, 

a nyolcosztályos gimnáziumba kíván jelentkezni. Itt majd kitölthetik a jelentkezési lapo-

kat. 
Tar Jánosné 

igazgató 

 

Hírek az Evangélikus Általános Iskola életéből 
 

• 2003. nyarán a Magyarországi Evangélikus Egyház támogatásával – a 2002. és 2003. évi 

pénzkeretből – 70 millió forint értékben felújíttathattuk a főépület tetőszerkezetét. A tető 

új palafedést kapott, biztonságosan megerősítettük a főpárkányzatot, (ami lehetővé tette a 

védőtető és elkerítés megszüntetését a járdák fölött) felújíthattuk az iskola hőközpontját és 

négy tanteremben, valamint a folyosókon a konvektoros fűtést radiátorokra cserélhettük. 

• A tanév nyugodt körülmények között, jó légkörben indult, a gyermekek viselkedése is ja-

vuló tendenciát mutat. 

• Két első osztályunkban negyvenkét gyermek kezdte meg a tanévet és jó ütemben, jó han-

gulatban tanulnak. November 11-én meglátogatták őket – meghívásunkra – volt óvónéni-

jeik 18-an, akik örömmel és megelégedéssel beszéltek volt neveltjeik fejlődéséről és az is-

kola nyugodt, bensőséges légköréről és keresztény szellemiségéről. 

• A 2–8. évfolyamokra a nyáron 26 gyermek iratkozott át hozzánk a város más iskoláiból. 

Így az evangélikus tanulóink aránya 33,5%-ra emelkedett. 

• Terv szerint megtartottuk az első szülői értekezleteket és fogadóórákat. A szülői munka-

közösség választmányának első megbeszélésén beszélgettünk a tanév programjairól, a mai 

gyermekek jellemző tulajdonságairól, azoknak a megértő, szeretetteljes kezeléséről, vala-

mint a gyermekek szorgalmáról, a keresztény hitről és nevelésről. 

• Folytatjuk a megkezdett minőségfejlesztő programot, (mely az iskolai élet minden terüle-

tére kiterjed) és fokozatosan készítjük elő dokumentumaink módosítását. 

• Október 18-án nevelőtestületi csendesnapot tartottunk az igazgató lelkész úr szolgálatával. 

November 19-én délután a nevelőtestület bibliaórán és tájékoztatón találkozott D. Szebik 

Imre elnök-püspök úrral az Evangélikus Kossuth Lajos Gimnáziumban. 
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• Az iskola vezetősége már a nyáron előkészítette és szeptemberben a helyi főiskola pályá-

zatkészítő irodájának közreműködésével, elkészítette az „Információs technológia az álta-

lános iskolákban” c. Phare pályázat anyagát 189 oldalon, amit —ha megnyerünk—, 65 

millió forintot fordíthatunk korszerű informatikai és kommunikációs eszközök beszerzésé-

re és tantermek felújítására. 

• Szép és érzelmekre ható műsorokkal vettünk részt a gyülekezet megalakulásának 250. év-

fordulója rendezvényén, valamint egyházi és nemzeti ünnepeinken. 

• A december 11-ei karácsonyi jótékonysági ajándék- és játék vásár bevételével segítjük a 

nagyon rászoruló gyermekek étkezését és részben, ajándékként anyagilag támogatjuk a 

gyermekek Kaláka együttes karácsonyi koncertjén való részvételét. 

• Arra is készülünk, hogy 2004. január utolsó szerdáján fél öttől fogadjuk a leendő első 

osztályosokat az „ismerkedés az iskolával” c. játékos foglalkozásokra, ahol az óvódá-

sok és szüleik megismerkedhetnek leendő tanítóikkal és iskolájukkal. 
Takács Ferenc, igazgató 

 

ensőséges együttléten – „karácsonyt váró” – istentiszteleten  vettünk részt a 

Luther Márton Kollégium kápolnájában december 17-én. 

Az esti alkalomra a diákotthon lakóin és nevelőin kívül, az igazgató tanács 

tagjai, valamint az evangélikus gimnázium és általános iskola tanárai közül töb-

ben elfogadták a meghívást, és gyülekezeti tagok is jöttek, hogy együtt ünnepeljenek a fiata-

lokkal. 

A liturgiai szolgálatot Molnár Erzsébet és Csepregi András lelkészek végezték. 

Az istentiszteleten a diákok énekkel és hangszeres kísérettel működtek közre. 

Csepregi András igehirdetésének üzenete egyik karácsonyi énekünk kezdő sorának 

mondanivalójára épült: „Megnyílt az ég harmatozva, Megváltónkat hogy lehozza…” 

Karácsonyt felszabadultan ünnepelni csak akkor lehet, ha szívünk befogadja ezt az 

örömhírt! 

Munkával megterhelt, üres és sivár napokat jelent a karácsony akkor, ha csak emberi 

erőfeszítéssel -az igazi tartalmat figyelmen kívül hagyva- tekintünk erre az ünnepre. 

Az úrvacsora vételével –reménység szerint- mindannyian átélhettük karácsony csodáját. 

p.s. 

FELHÍVJUK Kedves Testvéreink figyelmét arra, hogy mind az Evangélikus Álta-

lános Iskolába, mind a Kossuth Gimnáziumba, mind a Luther Márton Kollégiumba sze-

retettel várják iskoláskorú gyermekeiket, és kérjük, hogy lehetőség szerint egyházunk 

közoktatási intézményeibe írassák be őket. 

Bővebb információért Takács Ferenc igazgató urat (Általános iskola, Luther u. 7 sz. 

tel.: 504-936) vagy Tar Jánosné igazgatónőt (Kossuth Gimnázium, Szent István u. 17-19 

sz. tel.: 410-031) vagy Martinovszky István igazgató urat (Luther Márton Kollégium, 

Iskola u. 2 sz. tel.: 410-601) keressék. 

B 
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Anyakönyvi hírek 
 

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

Andrejkovics Gergő, Palcsák Gréta, Helebrand Emese, Ferencz Bálint Gábor, Pálházi 

Anita, Bogár Zsolt, Kovács Franciska Flóra, Kovács Zsófia Lilla, Kovács Dániel, Bor-

za Laura Ildikó 

 

Házasságkötések: „Amit Isten egybeszerkesztett...” 

Kabódi József és Vaskó Ilona, Székely Pál és Steinekker Boglárka, Harman Tamás és 

Homonyik Szilvia, Palicz Gábor és Járfás Timea, Nagy Attila és Jármezei Ditta 

 

Elhunytak: „Én vagyok a feltámadás és az élet...” 

Csobán János (66), Palicz Pál (55), Fortunyák András (52), Mendler Györgyné Katona 

Katalin (49), Repka András (68), Kovács Zelenyánszki István (54), Palicz József (81), 

Szekeres Andrásné Szekeres Mária (78), Pazár Győző (73), id. Kovács András (75), 

Gincsai Andrásné Vitószki Mária (76), Magna Andrásné Zsurkay Klára (83), Gráf Ilo-

na (81), Kovács Sándor (78) , Szegedi János (66), Garai István (70), Földesi Jánosné 

Barta Erzsébet (85), Potoczky András (77), Huray István László (55), Szmolnyik Ká-

rolyné Magera Ilona (66), Kis János (51) 

 

 

ÉNEKKARI TAGOK JELENTKEZÉSÉT VÁRJUK 

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK ÉNEKKARÁBA 

 

Énekkarunk több mint 100 éves múltra tekint vissza.  

Tagjaink sorában sok a középiskolás, főiskolás, fiatal felnőtt. 

Repertoárunk legkedveltebb darabjai: 

Händel: Messiás c. oratóriumának részletei, Bach-korálok, Buxtehude kantáták, 

illetve más zeneirodalmi gyöngyszemek. 

Az énekkar szolgálati helye a nagytemplom, de kirándulások 

alkalmával más templomokban is szolgálunk. 

Azok jelentkezését várjuk, akik szeretnek énekelni és énekükkel  

Istent dicsérni, szeretik a jó közösséget, és szívesen vállalják a felkészülést és 

a művek bemutatását. 

Próba: minden pénteken 1700 –1930 -ig a  

Luther tér 14. sz. alatt a gyülekezeti teremben. 
Jávori Pál 

karvezető 
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LÉPÉSRŐL – LÉPÉSRE 
 

Vezet, nem csak évről – évre. 

Segít, nem csak napról – napra. 

Megvéd lépésről – lépésre, 

utam híven igazgatja. 
 

Nem szövök távoli terveket, 

csak ezt a percet ismerem. 

„Menj, amerre fényem vezet!” – 

szól az Úr, az én Istenem. 

Boldogan várom tanácsát, 

pillanatról – pillanatra. 

Aki ma annyi áldást ád, 

holnap újra rám hullatja. 
 

Miért küszködjek, miért aggódjak? 

Isten, Fiát adta nékem: 

Ura Ő mának, holnapnak, 

áld és segít idejében. 

 Barbara C. Ryberg 
 

HÍREK 
Megvalósult gyermekálmok 

Mi felnőttek, ha visszagondolunk gyermekkorunk karácsonyaira, mindig felidéződnek 

bennünk az ünnepi hangulatot megidéző tárgyak, dallamok, illatok. Szeretnénk sokszor újra 

élni ezeket a varázslatos, talán soha vissza nem térő pillanatokat. Ennél viszont sokkal fon-

tosabb, hogy mi adjuk meg gyermekeinknek ezeket az élményeket. 

Erre volt lehetőségünk december 13-án a gyülekezeti házban. Ádventi együttlétünkre 

meghívtuk a gyülekezethez közel és távolálló kicsinyeket és nagyokat. Volt itt játék és kará-

csonyi díszek készítése, mézes sütés, különböző vidám programok, és a fiúk örömére foci-

zás az iskolai pályán.  

Legfontosabb célunknak viszont azt tartottuk, hogy a közös ünneplésből nehogy az ün-

nepelt, vagyis Jézus Krisztus maradjon ki. Áhítat, éneklés, aranymondások tanulása volt erre 

a legjobb alkalom, amit Kertészné Iványi Ágnes tartott nekünk. 

Hisszük, hogy a gyermekekben nem csak a játékkészítés öröme, a sütemények illata és 

az énekek dallama maradt meg, hanem magukkal vihették a Krisztussal való együttlét örö-

mét kicsiny szívükben. ( a szervezők) 

 

 

 „Az elmúlt évezred utolsó éveiben komoly tudósokat ültettek le nemzetközi szinten egy 

asztal köré, és megkérték őket, hogy rangsorolják a mögöttünk lévő ezer esztendő legfonto-

sabb eseményeit. (…) 

- Talán számunkra is meglepetés, hogy első helyre a Biblia nyomdai úton való megjelené-

sét tették. Nemcsak úgy általánosságban a könyvnyomtatást – amely tekintendő a Gut-

tenberg-galaxis első állomásának -, hanem a Biblia könyv formában való sokszorosítá-

sát. A tudóscsoport szerint ez volt az elmúlt évezred legfontosabb eseménye. 

- Második helyre Luther Márton reformációját tették! 

- Harmadik helyen az amerikai kontinens felfedezése végzett, majd a gőzgép feltalálása, és 

így tovább „(…)  

Forrás: Dunántúli Harangszó 2003. október (Menyes Gyula püspöki titkár, Győr) 
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December 25-én és 26-án istentiszteleti rend a nagytemplomban 

- reggel  7 óra úrvacsora (csak 25-én), 

- reggel 8 óra istentisztelet úrvacsorával, 

- de.    10 óra istentisztelet úrvacsorával 

- este   17 óra karácsonyi zenés áhítat. Az ünnep 2. napján a 17 órakor 

kezdődő istentisztelet a gyülekezeti teremben lesz megtartva. 
 

MEGHÍVÓ 
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit 

2003. december 25-én 17 órakor a nagytemplomban tartandó 

KARÁCSONYI ZENÉS ÁHÍTATRA 

Közreműködik a gyülekezet énekkara 
 

December 28-án –a karácsonyt követő vasárnapon – Nyírbátorban, a református gyülekeze-

ti teremben, du. 16 órakor evangélikus istentiszteletet tartunk. 

December 31-én, ÓÉV este a nagytemplomban este 17 órakor, és éjjel 2345 órakor ÚJÉV-

váró istentiszteletre hívjuk a gyülekezetet. 

 

JANUÁRI ELŐZETES 

 
ÚJÉV napján a nagytemplomban reggel 8-kor, de 10-kor, 

este a gyülekezeti teremben 17 órakor lesz istentisztelet. 

Jan. 5-9-ig, hétfőtől-péntekig évkezdő imahétre várjuk gyülekezetünk tagjait 

Jan. 6-a VÍZKERESZT ÜNNEPE. A nagytemplomban a vasárnapi rend szerint tartjuk az 

istentiszteleteket. Körzetekben a megbeszéltek alapján. 
 

Egyházközségünk lelkészei, felügyelői, és a Hírmondó szerkesztői áldott kará-

csonyt kívánnak a gyülekezet minden tagjának! 

 

Köszönettel vesszük észrevételeiket, javaslataikat, közlésre szánt írásaikat, amelyeket vagy a Lelkészi 

Hivatalba, vagy az alább feltüntetett E-mail címre legyenek szívesek eljuttatni. 

A Hírmondó legközelebbi számának tervezett megjelenési időpontja: 2004. február 

Lapzárta: 2004. január 30. 

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

Hivatalos órák: munkanapokon 9-17 óráig. 
 

Szerkesztőbizottság: 

Dr. Loós Tibor, Pelles Ferencné 

Felelős szerkesztők: Demcsákné Balczó Ildikó, Labossa Péter 

Kiadja: a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség 

Megjelenik: havonként 

E-mail: nyiregyhazi.hirmondo@lutheran.hu 

Készült: Jedlik Kiadó nyomdájában 2100 pld.-ban. 

mailto:nyiregyhazi.hirmondo@lutheran.hu

