
 
 

 

 
 

 

 

A karácsonyi ünnepet megelőző időszak valahogy más, mint az év többi hónap-

ja. Ilyenkor mindenki készül valamire. A kivilágított és feldíszített utcák és kiraka-

tok is azt sugallják, valamire készülünk. Igen, készülünk Karácsonyra. Ki így, ki 

úgy, mindenki másképp. A legtöbb háziasszony kivikszolja a lakást, megtervezi a 

karácsonyi menüt, beszerzi a hozzávalókat. A családfő listát készít, idén kinek, mi-

lyen meglepetésre telik. A gyerekek vágyakozva sóhajtoznak egy-egy ajándék után. 

Mindenki készül, és mire elérkezik az ünnep, 

lassan kikészül idegileg. Így karácsony előtt ér-

demes megfigyelni az arcokat: sehol egy mosoly, 

öröm helyett csupa gondterhelt, ideges, fáradt 

tekintet. És mindez miért? 

Mert a főszereplőből mellékszereplő lett, 

vagy nem is szerepel a mi karácsonyi filmünk-

ben. A legtöbb családban főszereplő a feldíszített 

lakás, az ízletesen elkészített étel, ragyogó kará-

csonyfa, a gondosan becsomagolt ajándék. Min-

den és mindenki együtt van, kivéve az ünnepelt, 

akinek a születésnapját ünnepeljük, csak éppen Ő 

nincsen sehol. Ahogyan Betlehemben nem volt hely az Úr Jézus számára, sajnos ma 

épp úgy nem fogadják be Őt. Ezért kevés az örvendező, a békességet sugárzó tekin-

tet. Öröme és békessége, pedig csak annak lehet, aki találkozott az Úr Jézussal és 

beengedte a szívébe, aki tudja: az Úr közel! Olyan jó lenne, ha a lázas készülődés 

nem venné el figyelmünket a lényegről. Arról, hogy a Mennyei Atya megkönyörült 

a mi bűnnel, nyomorúsággal teli életünkön, elküldte Fiát és megengedte, hogy saját 
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„Örüljetek az Úrban mindenkor! 

Ismét mondom: örüljetek. (…) 

Az Úr közel!” 

Fil 4,4 
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gyermeke ne egy luxus magánklinikán, hanem egy állatokkal teli istállóban szüles-

sen meg. És megengedte azt is, hogy a mi bűneink miatt a Golgota keresztjén vé-

gezze, de a harmadik napon feltámasztotta és így legyőzte az ellenséget, a Sátánt és 

a halált. Van okunk tehát az örvendezésre, mert miénk lehet a legnagyobb ajándék, 

maga az Úr Jézus és általa az Isten országának minden gazdagsága: az örök élet és 

üdvösség. 

Adja az Úr, hogy ezen a karácsonyon mindannyiunk életében Jézusé legyen a 

főszerep, ő legyen az ünnepelt. Ámen 

Labossáné Kővágó Anita 

 

 

       
 

 

Bár lehetnék 

 

Bár lehetnék fényes csillag 

betlehemi égen! 

Mindenkinek mutatnám az 

utat a sötétben. 

 

Bár lehetnék kicsi jászol, 

puha szalmafekhely! 

Átölelném az Úr Jézust 

mind a két kezemmel. 

 

Bár lehetnék, bár lehetnék 

tiszta szívű gyermek! 

Kérlek téged, drága Jézus, 

bennem is szüless meg! 

 
/I.S.M./ 

 

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

csonyt kívánnak a gyülekezet minden tagjának! 
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BEIKTATTÁK A NYÍREGYHÁZI GYÜLEKEZET MEGVÁLASZTOTT ÚJ 

FELÜGYELŐJÉT 

 

Ü n n e p i  b e s z é l g e t é s  D e m c s á k n é  B a l c z ó  I l d i k ó  f e l ü g y e l ő  

a s s z o n n y a l  
 

Ádvent negyedik vasárnapján került sor a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség köz-

elmúltban megválasztott felügyelőjének ünnepélyes beiktatására az ország második legna-

gyobb evangélikus templomában; amelyet a gyülekezet igazgató lelkésze, Labossa Péter Mi-

hály végzett. Ez alkalomból a Hírmondó Szerkesztősége karácsonyi beszélgetésre kérte gyü-

lekezetünk legmagasabb világi tisztségviselőjét, néhai Balczó András nyíregyházi lelkész le-

ányát. 

— Ez az újság aminek felelős szerkesztője a mindenkori igazgatólelkész és össz-

gyülekezeti felügyelő, immár tizenhárom éve minden hónapban megjelenik. Hogyan 

értékeli: “jóhír-mondó” ez a néhány oldalas kis újság? 

Tudomásom szerint a Hírmondó egyik fő célkitűzése a gyülekezet tagjainak tájékozta-

tása, de a vezércikket kezdettől fogva az evangélium hirdetésének szánták. Fontosnak tartom 

a lelki és az információs tartalom egészséges arányának a megtalálását. Szeretném, ha 

többször olvashatnánk személyes bizonyságtételeket; ki hogyan találkozott Jézussal, és ez 

mit jelentett az egész életére nézve. 

— Milyen bibliai igét választott beiktatására? 

“Az ÚR, az én Uram ad nekem erőt, olyanná teszi lábamat, mint a szarvasokét, és ma-

gaslatokon enged járni engem” (Hab 3,19). Hálás szívvel mondhatom el, hogy az ÚR, a 

mindenség Királya harminc éve lett Megváltómmá, s ha bármit el tudok végezni, ahhoz ő 

adta az erőt, és tőle várom ezt az elkövetkezőkben is. Az, hogy “magaslatokon enged járni 

engem”, nem a győzelmeket és az elért sikereket jelenti számomra, hanem azt, hogy csügge-

désből, megaláztatásból, igazságtalannak érzett támadásokból felemel és megengedi, hogy 

az örökkévalóság perspektívájából lássam a dolgokat. 

— Ön a választási ciklus kezdetétől másodfelügyelője volt a gyülekezetnek. 

Dr.Bodnár Zsolt felügyelő lemondása után azonnal Ildikó látta el a felügyelői teendő-

ket. Mik az elmúlt hónapok tapasztalatai, hiszen felügyelő asszony egyben az ötödik 

körzet felügyelője is? 

Valóban, három évig Dr. Bodnár Zsolttal együtt hordoztuk a felelősséget, s kezdettől 

fogva teljes jogkörrel helyettesíthettük egymást. Én nyugdíjasként többet foglalkozhattam a 

gyülekezeten belüli operatív munkával, ő viszont az Országos Presbitériumban, a Zsinaton 

és intézményeinkben képviselte egyházközségünket. Erre az időszakra esett két lelkészválasz-

tás, négy igazgató lelkész mellett végeztük szolgálatunkat, fél évig nem volt gazdasági veze-

tőnk, s a templom felújítás java része is ekkor folyt. A nehézségek megedzettek, mégis várat-

lanul ért a felügyelő úr lemondása, éppen a 2003-as jubileumi év tavaszán. Csak hálával 

gondolhatok vissza erre az ünnepi évre, mint az “ÚR kegyelmének esztendejére”. Nagyon jó 

csapatmunka alakult ki a gyülekezeten belül, s a lelkesen és egy akarattal elvégzett feladato-

kon Istenünk áldása nyugodott. Ha elcsüggedek, akkor mindig arra gondolok, hogy annak a 

sok szép eseménynek az emlékét – amelynek részese lehettem –, már soha, senki el nem ve-
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heti tőlem. A 2004. év végén is csak ezt mondhatom: “Mindeddig megsegített bennünket az 

ÚR” (1Sám 7,12)! 

— A jubileumi esztendőtől a címeres nemzeti színű zászló mellett a gyönyörű, szí-

nes Luther rózsás zászló is díszíti templomunkat. Kevesen tudják, hogy ezt Ildikó saját 

kezűleg hímezte. S mi volt a világi hivatása nyugállományba vonulása előtt? 

A Luther rózsás zászlót nagy örömmel készítettem, szívesen szántam rá a nem kevés 

időt; hiszem, hogy ez is Isten dicsőségét szolgálja. A Budapesti Műszaki Egyetem Építőmér-

nöki Karán szereztem diplomát, és vízépítő mérnökként dolgoztam; legtöbb ideig az itteni 

Vízügyi Igazgatóságnál. Változatos munkaköröm volt, elsősorban a megye közművesítésé-

ben végeztem tervezési munkát, de tiszai árvízvédelmi zsiliptől öntözőtelepig és halastóig 

sok minden tartozott tervezési feladataim közé. Nyugdíjazásom után tizenegy évig voltam 

egyházközségünk egyik hitoktatója. Felejthetetlenül szép korszaka volt ez életemnek. 

— Felügyelő asszony az “Evangélikus Nagytemplomért” közhasznú alapítvány 

kuratóriumának az elnöke is. Most, hogy kívülről (látszólag) befejeződött templomunk 

teljes felújítása, milyen feladata maradt az alapítványnak? 

Valóban, a műemlék templom külső felújítása nagyrészt befejeződött; kimerültek az ál-

lami és országos egyházi támogatási lehetőségek, így egyedül csak az alapítványnak befize-

tett adományokra támaszkodhatunk. Nagy szükség lenne a templomablakok felújítására is, 

mert télen a hőveszteség miatt erősen lehűl az épület. 

— Milyen felelős vezetője szeretne lenni ennek az ötvenfős presbitériumnak, 

amely nem minden kérdésben nyilvánít azonos véleményt az elnökséggel, s az igazolat-

lan hiányzások száma is elég magas volt a ciklus eddig eltelt idejében? 

Feladatomat Isten iránti hűséggel, és az emberek iránti szelídséggel és alázattal sze-

retném végezni. A presbitériumban nem kell mindig egy véleményen lenni, de jó lenne, ha az 

őszinte segítőkészség vezérelné a testvéreket és nem a minden áron való ellenkezés. Az el-

nökség tagjaként nem akarok tévedhetetlennek látszani, és minden áron védeni igazamat. 

Azt hiszem, hogy többször kellene kikérni a presbiterek véleményét, figyelembe venni javas-

lataikat, jobban bevonni őket a gondok megoldásába. A “szavazógép” szerepébe előbb-

utóbb beleunnak az emberek és elmaradoznak az ülésekről. A személyes kapcsolatok to-

vábbépítése elengedhetetlen feladat.  

— Kérem, fogalmazza meg néhány mondatban a gyülekezetünk tagjait érintő 

gondolatait! Milyen rövid távú elképzelései vannak a választási ciklus végéig? 

Szomorúan tapasztalom azt, hogy apad a vasárnapi istentiszteletek látogatottsága, 

ugyanez érvényes a hétköznapi alkalmak legtöbbjére is. Hiányoznak a családok, a fiatalok 

az egyházi életből. Komoly, istenhívő emberek is félnek az elkötelezettségtől, a rendszeres 

szolgálattól, inkább csak “fogyasztók”. A Sátán egyre újabb és rafináltabb fegyvereket vet 

be a szellemi harcba; ezért, ha nem alkotunk szoros közösséget egymással és győztes 

Urunkkal, Jézus Krisztussal, ütközetet ütközet után fogunk veszíteni. December 15-én, egy 

Szolgáló Női Közösség alakult egyházközségünkben. Hiszem, hogy a kicsiny kezdetet is 

megáldhatja az Úr, és később többen is fognak csatlakozni hozzánk: “Hadd tartsunk veletek, 

mert hallottuk, hogy veletek van az Isten” (Zak 8,23)! A gyermek misszió támogatása, fiata-

lok bevonása az egyházközség életébe, havonkénti családi istentiszteletek, gyülekezeti csen-

desnapok, szeretetvendégségek szervezése, ezek a legfontosabb előttünk álló feladatok. 
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— A templomban álló karácsonyfa alá milyen képzeletbeli ajándékot tesz az önt 

megválasztó, és önt tiszteletével, szeretetével körülvevő „össz-gyülekezet” aprajának-

nagyjának? 

Isten igéjénél szebb karácsonyi ajándékot nem adhatok. Igaz testvéri szeretettel küldöm 

az egész gyülekezetnek a következő igét Zakariás főpap énekéből: 

 “… meglátogat minket a felkelő fény a magasságból; hogy világítson azoknak, akik sö-

tétségben s a halál árnyékában lakoznak, hogy ráigazítsa lábunkat a békesség útjára” (Lk 

1,78–79). Áldott karácsonyt és boldog újévet kívánok mindenkinek a világ Világosságától 

és a békesség Fejedelmétől! 

— Olvasóink nevében is az ÚRisten gazdag áldását kívánom felügyelő asszony és csa-

ládja életére és felelős gyülekezeti szolgálatára, hogy igazgató lelkész elnöktársával ered-

ményesen együttműködve; egyházközségünk tagjai számára áldássá lehessenek! Köszönöm 

a beszélgetést! 

Garai András 

presbiter 

 

 
December 11-én a kora délelőtti órákban ádventi csendes-

napra gyülekeztünk a Széna téri kistemplomban. Sokan meghal-

lották a hívó szót, és mire Sztojanovics András, a budai Sarepta 

otthon igazgató lelkésze megkezdte szolgálatát – Istennek hála 

érte –, csaknem megtelt az imaház. 

A vendéglelkész „Az elveszett drahma” (Lk. 15,8-10.) pél-

dázata alapján kérdezte: Mitől jön rendbe elrontott életünk? A 

válasz ugyanaz, mint 2000 évvel ezelőtt. A megoldás most is Jézusnál keresendő. 

A körzet konfirmandusait is megismerhettük – röviden bemutatkoztak. 

Sztojanovics lelkész úr vetített képek segítségével bemutatta a Sarepta otthont és nagyon 

szemléletesen beszélt az ott lakók életéről. Szólt az egyház szeretetszolgálatáról is. 

Az ebédet követő előadásában arra biztatott, hogy merjünk „formabontók” lenni. Nagy 

„ablaknyitást” javasolt a gyülekezetben, hogy többen legyünk. Másképp, más külsőségek-

kel, de igazi tartalommal kell megtölteni az istentiszteletet, hogy a fiatalok is vágyjanak a 

templomba.  

Vállalni kell a formabontást, hogy kizökkenjen életünk a régi megszokott kerékvágás-

ból. Jézus is ezt tette!  

A családias, jó hangulatú és tartalmas együttlét késő délután, az úrvacsorai jegyek ki-

osztásával zárult. 

Labossa Péter a körzet lelkésze, és Endreffy Zsolt felügyelő, ez úton is köszönik a rész-

vételt, sokak természetbeni adományát és a segítséget. (p.s.) 
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A szeretetről 
 

 

Tapasztalatból tudjuk, hogy a szeretetet 

mindenki igényli, csecsemőkorától idősko-

ráig. Ha szeretnek minket, akkor megnyí-

lunk, ellenkező esetben visszahúzódunk, 

passzívvá válunk. Én most arról szeretnék 

bizonyságot tenni, amit a Szentírás mond a 

szeretetről. 

A Bibliában ezt olvassuk: „Szeretteim, 

szeressük egymást; mert a szeretet Istentől 

van, és aki szeret, az Istentől született, és 

ismeri Istent; aki pedig nem szeret, az nem 

ismerte meg az Istent; mert az Isten szere-

tet.” (1Jn 4,7-8.) Sokáig nem tudtam felfog-

ni, mit jelent az, hogy Isten maga a szeretet. 

És mindaddig nem is értettem meg, amíg a 

Szentlélek meg nem világosította a János 

Evangéliuma 3, 16-ban található üzenetet. 

„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy 

egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, 

el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” Ez 

mélyen megérintett. Arra gondoltam, mi 

szülők mennyire ragaszkodunk gyermeke-

inkhez, akkor is ha gyermekünk beteges, ha 

engedetlen, vagy ha már az ötödik vagy a 

tizedik a családban. 

Isten engesztelő áldozatul küldte el az ő 

Fiát, hogy megszabadítson bennünket bűne-

ink terhétől. 

Mit csinált az Úr Jézus itt a földön? Ta-

nított, gyógyított, segített, vígasztalt, a 

Mennyei Atyának engedelmeskedett, és el-

fogadó szeretettel szerette az embereket. 

Nem válogatta meg, hogy kit gyógyítson: 

gazdagot, szegényt, bűnöst, vagy ellenséget, 

hanem mindenkit, akit hozzá vittek. Nem 

akarta magát felmagasztalni, hanem a 

Mennyei Atya szeretetére irányította a fi-

gyelmet. 

A Teremtő Isten mindent megtett ér-

tünk, s ezért nekünk is azt kell tenni, amit ő 

vár tőlünk. Talán azt gondoljuk, hogy mivel 

Jézus Krisztus az Isten Fia, neki könnyű, de 

mi emberek vagyunk, hogyan követhetnénk 

az ő példáját? Nincs annyi erőnk, türel-

münk, ritkán vesszük észre a szükségben 

lévőket, szeretetünk hamar elfogy és nem 

mindig őszinte. Valóban. A Jézus Krisztus-

ba vetett hit nélkül csak ideig-óráig tudunk 

szeretetet gyakorolni embertársaink iránt. 

Ha őszintén megbánjuk bűneinket, és kérjük 

Krisztus bűnbocsátó kegyelmét, ő kész 

megbocsátani, és hit által munkálkodni ben-

nünk. 

Ha szeretnénk segíteni embertársaink-

nak, vigyük ezt a vágyunkat imádságban 

Isten elé. Ő ismeri a mi képességeinket, tud-

ja milyen talentumokat kaptunk, és megerő-

sít bennünket. Beteglátogatásnál sem mind-

egy hogy mit, mennyit és miről beszélünk. 

Lehet, hogy éppen hallgatnunk kell. Ezért 

mielőtt elindulunk valakihez, kérjük az 

Urat, hogy adjon nekünk bölcsességet. Jób 

történetében látjuk, hogy barátai jó szán-

dékkal mentek hozzá, de a beszédükkel töb-

bet ártottak, mint használtak. 

Édesanyám ápolása után vágyat érez-

tem idős, beteg emberek gondozása iránt. 

Imádságban ezt elmondtam az Úrnak, és 

vártam. Már nem is gondoltam rá, amikor 

jött a felkérés, hogy Németországban egy 

súlyos beteg asszonyt kellene ápolni. Isten-

hez fordultam és kértem: Uram, ha ez a Te 

akaratod, akkor segíts döntenem. Igent 

mondtam a kérésre, és teljesen nyugodtan 

indultam a messze idegenbe. Az utazás kez-

detétől ottlétem végéig éreztem az Úr Jézus 

segítő szeretetét. Néhány óra eltelte után azt 

mondta a beteg: „téged Isten küldött hoz-

zám.” Igen, feleltem. Mindvégig nagy türe-

lemmel és szeretettel áldott meg az Úr. 

Nagy örömömre Jézus Krisztus megváltó 
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szeretetéről és örök életet ajándékozó ke-

gyelméről is bizonyságot tehettem. 

Nem kell mindig nagy dolgokra gon-

dolnunk. Apró figyelmességekkel is megör-

vendeztethetjük embertársainkat. 

Olyan is előfordul, hogy anyagi segít-

ségre szorul valaki. Sokszor megtapasztal-

tam, hogy ha bőven és jó szívvel adtam, 

nem követte szűkölködés, mert Isten való-

ban megáldja a jószívű adakozót. Ennek el-

lenére harc van bennem, hogy többet vagy 

kevesebbet adjak. Nem bízhatjuk el magun-

kat a sok jó tapasztalat mellett sem, mert az 

ördög gyakran megkísért bennünket. Meg 

kell harcolni a hit harcát, de az a jó, hogy 

nem egyedül kell harcolni, mert velünk van 

a bátorító, erősítő Szentlélek. Fontos, hogy 

gyakran olvassuk az igét, imádkozzunk, élő 

kapcsolatban legyünk Jézus Krisztussal. 

Olvassuk el Pál apostol szeretet himnu-

szát, a korinthusiakhoz írt első levél 13. fe-

jezetét! Az utolsó verset idézem: „Most 

azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, 

e három; ezek közül pedig a legnagyobb a 

szeretet.” 

Babicz Pálné 

 

 

Keresztény szemmel 

Az a bizonyos 1% 
 

A legutóbbi népszámláláson Magyarország lakosainak 65%-a vallotta magát va-

lamelyik egyházhoz tartozónak. Éppen ezért volt feltűnő, hogy az elmúlt évben szemé-

lyi jövedelemadót fizetőknek csupán alig 20%-a intézkedett arról, hogy a már befize-

tett adójának 1%-át az APEH az egyházaknak utalja át. Ennyire közömbös lenne az 

adófizetők többsége az egyházak szolgálata iránt? Ezt kérdezi D. Szebik Imre egyház-

kerületünk püspöke az Evangélikus élet 2004. október 17-ei számában. Fenti című cik-

kéből idézünk néhány gondolatot. 

Lehet, hogy túl bonyolult a felajánlás módja? Lehet, hogy még mindig ott él a félelem 

az emberek szívében: hátha ebből hátrányom lesz? Lehet, hogy ma is vannak, akiknek emiatt 

félteniük kell a munkahelyüket vagy a karrierjüket? Remélem, hogy e kérdések csak elméle-

tiek. 

A másik indok, amiért együtt kell gondolkodnunk erről az, hogy míg a római katolikus 

és a református egyház támogatóinak a száma 2%-kal növekedett, addig az evangélikus fel-

ajánlók száma - ha csekély mértékben is, de csökkent. 

Vajon mi okozhatja ezt a negatív tendenciát? Szétszórtságunkban kisebb az összetartás? 

Alacsonyabb a felelősséghányadosunk, mint más egyház tagjaié? Lehet, hogy több tényező 

együtt. 

Hadd kérjem a kedves olvasót és minden egyházi felelősséget hordozó testvérünket, 

szóljanak bátran a kérdésről környezetükben, családjukban, munkahelyükön, ismerőseik kö-

rében! Hiszen egy, már befizetett összeg átirányításáról van szó, nem többletadományról. 

Senkit nem rövidítünk meg egyetlen forinttal sem, amikor támogató bizalmát kérjük. 

Az úgynevezett második 1%-ról, amely alapítványok, egyesületek és civil szervezetek ré-

szére ajánlható fel, kétszer annyian rendelkeztek, mint az egyházak számára juttatható há-

nyadról, és az összeg is kétszer akkora, mint az egyházaké. Ez arra enged következtetni, 

hogy az egyház társadalmi szerepvállalása sokak szemében szerényebb értékű, mint például 
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egy - egyébként tiszteletre méltó - hazai horgászegyesület tevékenysége. Közgondolkodá-

sunkban az értékek nincsenek a helyükön. Hiszen aki az egyik 1%-ot adminisztratív úton 

rendezte, kevés fáradsággal a másik 1% felől is véleményt nyilváníthatott volna. Az egyház-

nak a források jelentős részét az ingatlanokra kell fordítani: a törvény kötelezettségként írja 

elő az ingatlanállomány kezelését, karbantartását! 

Hálásak vagyunk Istennek, hogy sok új szolgálati területen végezhetjük munkánkat, és 

köszönjük az 1% felajánlásának lehetőségét a törvényalkotóknak. 

Mi pedig ne feledkezzünk meg áldozatkész szívvel adni abból, amit Isten nekünk mun-

kánk gyümölcseként biztosít. 

 
Kérjük gyülekezetünk tagjait, hogy adójuk 1 % -ával támogassák az evangéli-

kus egyházat és intézményeit! 

A Magyarországi Evangélikus Egyház technikai száma: 

0035 

A másik 1 % a következő alapítványainkra adható: 

A „Nyíregyházi Evangélikus Nagytemplomért” 

alapítvány, mely templomunk felújítását szolgálja 

Adószám: 18801703 -1 -15 

Az Evangélikus Általános Iskola alapítványa: „Szülők a gyermekeinkért” 

Adószám: 18790256 -1 -15 

A „Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnáziumért” 

Adószám: 18796104 -1 -15 

„A Luther Márton Kollégium Tanulóiért” alapítvány 

Adószám: 18803640 - 1-15 
 

 

Á d v e n t i  f é n y b e n  n a g y t e m p l o m u n k  
 

Egyházközségünk kérésére, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata megter-

veztette és kiviteleztette nagytemplomunk éjszakai díszkivilágítását és az üzemeltetés költ-

ségeit is magára vállalta. Csabai Lászlóné polgármesternek, Mikó Dániel műszaki alpolgár-

mesternek, valamint Soltész Józsefnek a közreműködő Városüzemeltetési KHT igazgatójá-

nak, gyülekezetünk elnöksége levélben fejezte ki köszönetét. Reméljük, hogy amint a ref-

lektorok beragyogják a látható templomot, Jézusnak a világ világosságának fénye is egyre 

jobban bevilágítja a lelki templomot gyülekezetünkben! 

Az Egyházközség Elnöksége 
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November 2. vasárnapjának délutánján, mikor megkezdődött az Élimben a szokásos 

missziós alkalom, nem gondoltuk, hogy nem csak fizikai körülményeink - esős, nedves, hi-

deg, borongós időjárás -, tükrözik majd az őszi londoni hangulatot, hanem beszélgetésünk és 

imádságunk témája is Londonba repít el bennünket. 

Az Európai Misszió magyar vonatkozású híreiről hallhattunk beszámolót Dr. Bálintné 

Kis Beátától. A ’30-as években James Steward angol focista körbejárta Európát, mert égett 

benne a mentő szeretet tüze, és szerinte a keresztyén Európa is elvilágiasodott. Magyaror-

szágon is bizonyságot tett Krisztusba vetett hitéről, s így hallhatták Ungár Aladár református 

lelkész tolmácsolásával az akkori evangélikus és református diákok itt Nyíregyházán is. Biz-

tosan vannak még gyülekezeti tagjaink között olyanok, (Hegymegi Ilus nénin kívül) akik 

erről, mint személyes élményükről beszámolhatnának. 

Londonban, 1948-

ban megalakult egy ma-

gyar anyanyelvű gyüle-

kezet, amelynek 10-15 

tagja még most is él. 

Őket gondozza az erdé-

lyi származású magyar 

anyanyelvű református 

lelkész, Salánki István 

és magyar származású 

evangélikus felesége, 

Horváth Tünde Miskolc-

ról. Idős testvérek gon-

dozása mellett, nagyon 

nagy számban tudtak 

foglalkozni magyar fia-

talokkal. Angol nyelvet 

tanulni vágyók „au-

pair”- ként vagy Baby-sitter-ként kikerülve, sokszor érezték magukat magányosan, „elha-

gyatva”. Lelki otthonra találhattak a fiatal Salánki házaspár parókiáján. Ők új utakat és 

megoldásokat keresve, klubot alapítottak, és odahívták a fiatalokat érdekes, közös alkalmak-

ra, pl.: „országjárásra”, 1-3 napos skóciai kirándulásra, ahol megismerkedhettek a Bibliával, 

Jézus életével. Mivel ezek a diákok általában rövidebb időszakot - néhány hónapot -, esetleg 

egy évet töltenek Angliában, így állandóan cserélődött ez a társaság, és tovább adták az Eu-

rópai Misszió nevét és a felkínált lehetőségeket. Nagyon sok fiatalt értek el így. 

2004. május 1-jével megváltoztak a körülmények, mert a fiatalok már nem au-pair-nek 

mennek ki, hanem egyéb munkaterületen szeretnének megbízást kapni. Így sokszor nincs 

biztos lakóhelyük, megélhetésük és keresetük. Gondolataikat fizikai szükségleteik kielégíté-

se köti le. A fiatal magyar misszionárius házaspárnak új utakat és lehetőségeket kell találni 

ahhoz, hogy megszólíthatók legyenek kint lévő fiataljaink.  
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Tündének van lehetősége péntek esténként leány bibliaórát tartani.  

S ami számomra nagyon érdekes volt, hogy a konfirmandus fiatalokat családtagjaik is 

elkísérik. Talán nálunk is lehetne egy új kezdeményezés ez. Lehetőséget adni a szülőknek, 

hogy gyermekeikkel együtt tanulhassanak. 

Tündéék kérik, hogy imádkozzunk:  

-lelki „éhségért” szerte Európában és a világon, 

-és kitelepedett magyarjainkért. 

S mi is kérjük a testvéreket, hogy imádkozzanak a magyar missziónáriusokért: a Bukarest-

ben élő Czövek Sáráékért, a Mesterházy házaspárért (Dél-India), Csépe Andreáért (Ázsia), 

Sipos Gyöngyvérékért (Ecuador), és Horváth Tündéékért, a Londonban folyó misszióért.  

Bogár Ágnes 

 

Minden Londonba látogató vagy itt tanuló fiatalt szeretettel várunk közösségünkbe. Vasár-

nap du. 5 órától van istentisztelet, pénteken este 8 órakor női bibliaóra. A pontos címünk és 

telefonszámunk a következő: 

 

Salánki István és Tünde  

17. St. Dunstan's Road London W6 8RD 

Tel: 00 44 20 8748 8858 

                                                              
 

 
- November 19-én pályaválasztási napot tartottunk, amikor is, a következő tanévben indí-

tandó hatosztályos képzés is szóba került. Ezúton is kérjük a gyülekezet tagjait, amennyi-

ben ismernek evangélikus és tehetséges hatodikos általános iskolai tanulót, jó szívvel 

ajánlják nekik gimnáziumunkat. 

- December 9-én a gimnázium vezetése, tanárai és diákjai együtt emlékeztek a város szá-

mos kulturális szervezetével, a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség tagjaival, a városi 

önkormányzattal, a Bessenyei Társasággal és a Városvédő Egyesülettel Vietórisz Józsefre, 

aki iskolánk diákja, tanára és igazgatója volt. Halálának 50. évfordulóján megkoszorúztuk 

emléktábláját. 

- December 9-10-én iskolánk vendégei voltak a Székelykeresztúri Unitárius Gimnázium 

küldöttsége. A két iskola között testvériskolai kapcsolat létesült. 

- December 13-14-15-én karácsonyi szeretetvásár volt az iskolában. 

- December 14-én karácsonyi hangversenyre került sor a gimnázium dísztermében, ahol 

iskolánk tanulói adták elő ünnepi műsorukat.  
Tar Jánosné 

Áldott ,  békés karácsonyi ünnepeket  és  bo ldog  új  évet  kívánunk!  

 

 

ANYAKÖNYVI HÍREK 
 

Házasságkötések: ”…Amit tehát az Isten egybekötött, ember el ne válassza.” 
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Szegedi István és Kállai Erzsébet Krisztina, Szokol Tamás és Golner Melinda. 
 

 

Keresztelések:  „Bizony az ÚR ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom.” 

Nagy Zsuzsanna, Nagy Ferenc Dénes, Jebelóczki Roland, Kostyál Lili Hanna, 

Nagy Noémi, Nagy Károly, Bartovics Mirkó. 
 

 

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

Varga József (81), Murányi Gábor (23), Balázs Andrásné Harman Zsuzsanna 

(77), Kazár Mihályné Bogár Julianna (58), Hankószky Lászlóné Repka Erzsé-

bet (63), Oláh Jánosné Dániel Erzsébet (89), Vigh Lajosné Gyebrószki Erzsé-

bet (47), Garai Józsefné Harman Julianna (75), Kozák András (77), Kotrányi 

Andrásné Tirpák Ilona (79), Garaj Mária (72), Kenyeres János (82), Matejkó 

András (85), Kostyál András (71), Gabulya Mihály (63), Kuszi Gyula (73), 

Földesi Mihály (73), Kerekréti József (81), Kovács András (66), Egressy Pál-

né Palicz Lenke (91), Garai Jánosné Szuchánszki Ilona (91). 

 

 

 

ÜNNEPI ISTENTISZTELETEK A NAGYTEMPLOMBAN 

Szeretettel hívjuk és várjuk gyülekezetünk minden tagját 

 

december 24-én: karácsony este 17 órakor 

december 25-én 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-án karácsony ünnepének 2. napján: 

reggel 8 órakor istentisztelet úrvacsorával 

de. 10 órakor istentisztelet úrvacsorával 

este 17 órakor istentisztelet a gyülekezeti teremben 

december 31-én ÓÉV este 17 órakor istentisztelet 

éjjel 2345-kor ÚJÉV-váró istentisztelet 

 

 

   2005. JANUÁRI ELŐZETES    

 

ÚJÉV napján a nagytemplomban reggel 8-órakor, de. 

10-órakor lesz istentisztelet úrvacsoraosztással, este 
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17 órakor a gyülekezeti teremben tartjuk az istentisz-

teletet 

Január 3-7-éig, hétfőtől-péntekig esténként 17 órakor 

kezdődik a gyülekezeti teremben az „évkezdő” ima-

heti sorozat. Az igehirdetés szolgálatát BOZO-

RÁDY ZOLTÁNNÉ végzi. 

Január 6. / CSÜTÖRTÖK/ VÍZKERESZT ÜNNEPE, 

az istentiszteletek a vasárnapi rend szerint lesznek 

megtartva. 

Január 9-én, a vasárnap du. 1530-kor tartandó szeretet-

vendégségen Balicza Iván budavári lelkész, esperes-

helyettes fog szolgálni közöttünk. 

január 16-23-ig egyetemes imahét lesz. Bővebb infor-

mációt a hirdetésből kaphatnak majd a gyülekezet 

tagjai. 
 

 
 

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: 2005. február. 

Lapzárta: 2005. január 30. 

 

Az 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, Závodny Éva 

Felelős szerkesztők: Demcsákné Balczó Ildikó, Labossa Péter 

Kiadja: a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség 

E-mail: nyiregyhazi.hirmondo@lutheran.hu 

Megjelenik havonta 

Készült: Jedlik Kiadó nyomdájában 1900 pld.-ban. 

mailto:nyiregyhazi.hirmondo@lutheran.hu

