
 
 

 

 
 

 

 

Középső gyermekünk, Barnabás szinte reggeltől estig egy gyermekdalocs-

kát énekel – utcán, boltban, gyerekszobában – mindenütt:  

„Karácsonyi harangok, vígan harangozzatok Karácsony 

napján!  

Hadd tudják meg mindenütt, Jézus Krisztus földre jött, 

megszületett!  

Azért jött, hogy megmentsen, bűneimet elvegye, úgy sze-

retett!” 

 

Gyermeki örömmel énekli az evangéliumot, felnőtte-

ket megszégyenítő módon tesz bizonyságot a karácsony örömhíréről. Egy kisgyer-

mek is lehet örömmondó. 

Akkoriban, amikor ezt a próféciát leírták „az örömmondónak lábai, szavai, 

aki békességet hirdet” nem Jézus születéséről értesítettek, hanem a népnek a hazá-

jába való visszatéréséről szólt. Isten megbocsátással közeledik népe felé. Ő nem el-

nyomó, nem kényúr, hanem békét szerez közte és népe között. A deportálás nyomo-

rúságait elfeledik, és Isten áldásain felül az Ő jelenléte is „édesíti” a nép életét. Ez 

„evangélium”, örömhír volt számukra abban a korban. 

Az evangélium ma sokkal nagyobb és más értelmet kapott, tágabb lett a ki-

terjedése. 

Karácsony azt jelenti, hogy az egész világ, s benne minden ember megbé-

kélhet az üdvösséget felajánló Istennel, és az emberek is egymással. Ezt a minden 

uraknak Ura mondja. 

XIV. évf. 12. szám 

2005. december 

„Mily szépek a hegyeken az örömmondónak 

lábai, aki békességet hirdet, aki ezt mondja a 

Sionnak: Uralkodik a te Istened!”  

Ézs 52,7 
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Ragadjuk meg ezt az ajánlatot Jézus által! Legyünk mi is békehírnökök. Él-

hetünk úgy, hogy az emberek örülnek, ha meghallják a lépcsőn a lépéseinket. És Is-

ten is örül, ha lábaink elindulnak embertársaink felé. 

Megbízatásunk van arra, hogy akik halljuk a karácsonyi örömhírt, szom-

szédainknak, munka- és iskolatársainknak, a velünk élőknek közvetítsük Isten szán-

dékát, elmondjuk a jó hírt, az evangéliumot, hogy mi is örömhírmondók legyünk, 

békehírnökök, s gyermeki szívvel tegyünk bizonyságot: 

„Jézus Krisztus földre jött, megszületett! Azért jött, hogy megmentsen, bűneimet el-

vegye, úgy szeretett!” Ámen. 
Labossa Péter 

                                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit várhatunk az új esztendőtől? Ez a világ tele van erőszakkal, és életünk egzisztenciálisan 

is bizonytalan. Isten az Ő gyermekeinek biztatását küldi. 

 

A 2006. ÉV IGÉJE 

Így szól az ÚR: „Nem maradok el tőled, nem hagylak el.” 

 

Áldott karácsonyt és boldog új évet kívánunk a gyülekezet minden tagjának! 

Újesztendő 
 

Újesztendő minden napja, 

Sok titokkal van tele, 

Megoldódik valamennyi,  

Ha Atyánk szolgál vele. 

Bárcsak úgy tudnánk megérni, 

Újévben minden napot, 

Hogy abban áldanánk Istent, 

Aki minket alkotott! 

Újévben is róla tenne 

Bizonyságot életünk, 

Hiszen drága Fia által,  

Örök hont adott nekünk! 

Az is titok: abban mi vár? 

Ámulunk, ha ott leszünk, 

Képzeletet felülszárnyal, 

Amit ott lát majd szemünk! 

Pecznyík Pál 

 

ISTEN KÖZEL! 
 

Csillag, angyal, pásztorok és bölcsek 

mind a nagy csodát beszélik el. 

Örül, ujjong, énekel a szívünk: 

Isten közel! 

Fölemeljük bízva könnyes arcunk. 

Elfeledünk gyászt, fájdalmakat. 

Hiszen a föld minden éjjelére 

hajnal hasad.  

Fiát adja érettünk az Isten, 

hogy halála legyen életünk. 

És ne adna Vele ajándékul 

mindent nekünk?! 

Ki benne hisz, nem elhagyott, árva, 

nem lehet úttalan és elveszett. 

Van Megváltónk! Vigasza a világnak. 

Megszületett! 

(O. Bruder után németből 

Túrmezei Erzsébet) 
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ÉV VÉGI BESZÉLGETÉS D. SZEBIK IMRE ELNÖK-PÜSPÖKKEL 
 

Püspök Úr! December 10-én felszentelte a nyírteleki gyüleke-

zet újonnan épült templomát. Az év végéhez közeledve kérjük, 

hogy a 14 éves nyíregyházi Hírmondó olvasóinak néhány kér-

désére válaszolni szíveskedjék. 

 

Hírmondó: Melyek voltak több mint négy évtizedes szolgá-

latának legfontosabb állomásai? 

Lelkészszentelésemet követően három évig Komáromban vol-

tam segédlelkész, majd Miskolcra kerültem, ahol feleségem-

mel is megismerkedtem. Házasságunkból két gyermekünk szü-

letett. Huszonegy éves miskolci szolgálatunkat követően a 

Budavári Evangélikus Egyházközségben folytattuk munkán-

kat, ahol életem öt legszebb évét tölthettem Madocsai Miklós 

szolgatársammal együtt. Így megismerhettem a szórványgyülekezeti, szekularizált nagyvá-

rosi és fővárosi gyülekezetek életét. 16 évi püspöki szolgálatom alatt budavári lelkész ma-

radtam. Egy konkrét gyülekezethez tartozni mindig jó érzés. 

 

H.: Külföldi ösztöndíjas évei mennyiben hatottak teológiai gondolkodására? 

1971-72 között a bossey-zürichi ökumenikus főiskolán ekkleziológiai (egyházismereti) ta-

nulmányokat folytattam, melyet későbbi munkám során hűséggel kamatoztattam. Zürichben 

három professzor személye és tudománya volt rám nagy hatással: E. Schweitzer, újszövet-

ségi teológiai, A. Rich rendszeres teológiai és Leuenberger gyakorlati teológiai tanáré.  

 

H.: Mi volt püspöki szolgálatának vezérigéje? 

Zsoltár 143,10. „Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen 

az egyenes úton!” 

 

H.: Kérjük, ossza meg velünk másfél évtizedes püspöki szolgálatának legemlékezete-

sebb élményeit. 

Mindig örömmel töltött el, ha Isten országának növekedését láthattam egyházunkban. Ezek 

közé sorolom: több, mint 100 lelkész, közel 15 új templom, mintegy 10 új parókia és gyüle-

kezeti ház felszentelését, iskoláink megnyitását, a millenniumi istentiszteletet a Deák téri 

templomban. 1999-ben nagy hatással volt rám egy találkozás. Ausburgban a katolikus-

evangélikus Közös Nyilatkozat aláírását követően id. Hafenscher Károllyal együtt ültünk 

egy kávézó utcára néző teraszán. Egyszer csak odajött hozzám egy katolikus segédpüspök és 

ezt mondta: „Püspök úr, áldjon meg kérem, mert holnap nehéz tárgyalásra indulok a német 

katolikus püspöki konferenciára!” Abban a pillanatban nem tudtam fölfogni, hogy egy kato-

likus segédpüspök ilyenre kér egy evangélikus püspököt az utcán. Csodaszám volt. Aztán 

fejére tettem a kezemet, megáldottam, imádkoztam vele együtt, hangosan.  

 

H.: Hogyan látja egyházunk jövőjét? 
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Lutherrel együtt vallom: nem is a mi őseink, se nem unokáink tartják meg az egyházat, ha-

nem Jézus Krisztus. Ezért az egyház jó kezekben van. Lelkészek hűséges szolgálata, gyüle-

kezeti munkások támogató segítése, a holnap egyházának építésében jó stratégia. Tovább-

képzésük és gyülekezeti szinten való megbecsülésük elengedhetetlen követelmény. 

 

H.: Mit üzen egyházközségünk híveinek, vezetőinek, és a Hírmondó szerkesztőinek? 

A nyíregyházi Nagytemplomban éneklő gyülekezet, és imádkozó közössége mindig mély 

benyomást tett rám. Szívesen prédikáltam azon a szószéken, melyen olyan neves igehirdetők 

álltak, mint Geduly Henrik és Túróczy Zoltán püspökök. Megtisztelő volt valahányszor 

meghívtak ünnepi alkalomra. Egyetlen gyülekezet sem hívott meg annyiszor iskolai, szere-

tetotthoni alkalmakra, csendesnapokra, mint a nyíregyházi. Bízom benne, ha még az én 

szolgálati időmet meg is haladja, az új evangélikus óvoda megnyitja kapuit. Szeressék na-

gyon Jézus Krisztust, a mi Urunkat! Szeressék az ősi nyíregyházi gyülekezetet imádsággal, 

áldozatkészséggel és fogadják el egymást a különböző kegyességi közösségek a gyülekezet 

erősítésére és lelki épülésére. A Hírmondó szerkesztőit pedig bíztatom arra, hogy minél több 

evangélikust szólítsanak meg igével, írásokkal, és adják hírül a gyülekezet híreit, hogy épül-

jön a nyíregyházi evangélikusok közössége. 

Hálásan köszönjük válaszait. 

További életére, családjára, nyugdíjas éveire Isten gazdag áldását kérjük. 

A nyíregyházi gyülekezet nevében 

a Hírmondó szerkesztősége 

 

                                                                
 

BESZÁMOLÓ A PÜSPÖKVÁLASZTÓ KÖZGYŰLÉSRŐL 

2005. november 20-án, a 10 órai istentisztelethez kapcsolódóan, püspökválasztó köz-

gyűlést tartottunk nagytemplomunkban. Ez azért vált szükségessé, mert D. Szebik Imre püs-

pök úr 2006. február 28-án nyugalomba vonul.  

Az Északi Evangélikus Egyházkerület (ÉEE) egyházközségeinek szeptember 30-ig 

kellett beküldeni javaslataikat az új püspök személyére. Huszonhat lelkészre érkezett javas-

lat, akik közül hárman fogadták el a jelöltséget: Bence Imre budavári lelkész, a Budai Egy-

házmegye esperese, dr. Fabiny Tamás, a teológia tanszékvezető egyetemi tanára és Széll 

Bulcsú kispesti lelkész.  

Az egyházközségi közgyűlésünkön megállapítottuk, hogy a közgyűlés összehívása 

szabályszerű volt. A jelenlévő 200 egyháztag megválasztotta jegyzőkönyv-vezetőnek Garai 

András presbitert, jegyzőkönyv hitelesítőknek Adámi László lelkészt és Szakady Géza kör-

zeti felügyelőt. 

E sorok írója ismertette a titkos szavazás módját, azt, hogy a szavazólapon egy jelölt-

re igennel, a másik kettőre nemmel kell szavazni. Érvényes a három nem szavazat is, ami 

azt jelenti, hogy az illető egyik személyt sem tartja alkalmasnak a püspöki szolgálatra. Is-

mertettük azt is, hogy a választás akkor eredményes, ha valamelyik jelölt megkapja a jelen-

lévők 50 %-a + 1 igen érvényes szavazatot, jelen esetben 101- et. Ellenkező esetben a két 

legtöbb szavazatot kapott személy között kell döntést hozni, az azonnal megtartott második 
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fordulón. Ezen a közgyűlésen az utóbbira nem került sor, mert a szavazás végeredménye a 

következőképpen 

alakult:  

1. dr. Fabiny Tamás  

(113)  

2. Széll Bulcsú  

(71)  

3. Bence Imre  

(11) szavazatot 

kapott. Ketten há-

rom nemmel sza-

vaztak, három sza-

vazat pedig érvény-

telen volt.  

Egyházközségünk 

közgyűlésének dr. 

Fabiny Tamásra le-

adott szavazata öt 

szavazatot ért, öt 

parókus lelkészünk számának megfelelően.  

 

A közgyűlést Labossa Péter igazgató lelkész imádsággal zárta le. 

Demcsákné Balczó Ildikó 

összgyülekezeti felügyelő 

 

                                        
 

A Magyarországi Evangélikus Egyház Északi Egyházkerületében 
2005. novemberében és decemberében lezajlott püspökválasztás eredmé-
nye a következőképp alakult: 
Bence Imre 6, Dr. Fabiny Tamás 72, Széll Bulcsú 10 szavazatot kapott.  
 
Az Északi Egyházkerület új püspöke: 
 

Dr. Fabiny Tamás 
 

Isten gazdag áldása kísérje új püspökünk életét és munkáját! 
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NYITOTT AJTÓT ADTAM ELÉD! 

Felszentelték a nyírteleki új templomot 

 
December 10-én 

délelőtt nyitotta meg az új 

templom ajtaját Győrfi Mi-

hály, a Nyírszőlősi Evangé-

likus Egyházközség lelkésze, 

s ezt követően a helyi és a 

környékbeli hívek teljesen 

megtöltötték az új gyüleke-

zeti központ helyiségeit, 

hogy részt vehessenek az 

ádventi csendesnap kereté-

ben a templomszentelési is-

tentiszteleten, az ünnepi 

közgyűlésen és a délutáni 

fórumbeszélgetésen. A váro-

si rangot kapott nyírségi te-

lepülés új központjában, a 

főút mellett öt év alatt fel-

épült gyülekezeti központ 

nemcsak a templomot foglalja magába, de a többfunkciós, kisebb-nagyobb helyiségek lehe-

tővé teszik az egyes gyülekezeti szolgálati ágak (asszonykör, gyermek- és ifjúsági munka, 

szociális tevékenység) zavartalan működését. Ezek és a lelkészlakás még nem készült el be-

lülről teljesen, de az istentiszteleteket ezentúl már itt tartják. 1991. novemberétől a szomszé-

dos ifjúsági ház adott otthont az egyre növekvő lélekszámú helyi közösségnek.  

Az egyházkerület püspöke ünnepi igehirdetésében Jel 3,8 igéje alapján a nyitott aj-

tókról szólott. D. Szebik Imre elnök-püspök a gyülekezet szívére helyezte: fogadjuk be Jé-

zust, mert ő az ajtó és ő az ádventi Messiás. A nyitott ajtó egyben nyitott szíveket is jelent-

sen! Legyünk készek a testvér befogadására, a tanúságtételre; Isten az élet Istene!     

A szentségek is kiszolgáltatásra kerültek az ige hirdetése, az áldó imádság; a lelké-

szek ősi Confirma énekét követően. Megtörtént az első keresztelő; a lelkész keresztelte meg 

unokáját, s az igehirdetést a püspök Jn 3,30 igéje alapján végezte: Neki növekednie kell, ne-

kem pedig kissebbé lennem. Az első úrvacsoraosztáson a jelenlévők szinte teljes számban 

részt vettek. A földszinten és az alagsorban helyet foglaló híveknek három-három Luther-

kabátos lelkész osztotta Krisztus testét és vérét.  

Az Úr érkezését a nyitott ajtajú templomban nyitott szívvel váró gyülekezet ezután 

az ünnepi közgyűlésen szép, lélekemelő köszöntő szavakat hallhatott: az egyházkerület püs-

pökének és felügyelőjének, az egyházmegye esperesének és felügyelőjének, a nyíregyházi 

„anya”gyülekezet lelkészének s az előző, itt szolgáló lelkésznő szívből jövő köszöntéseit, 

valamint a helyi polgármester őszinte szavait. Győrfi Mihály lelkész színes és megrendítő 

emlékeket, eseményeket idézett fel a templom építése történetéből. Az 1992-ben önállóso-
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dott gyülekezetben Nyírszőlősön, itt Nyírtelken és Kisvárdán van istentiszteleti alkalom a 

templomokban. A címben idézett alapige: Nyitott ajtót adtam eléd! (Jel 3,8), végigkíséri a 

gyülekezet életét. A lelkipásztort ezzel az igével hívta el ide szolgálatra az Úr; a templom-

építésre létrehozott Alapítvány bejegyzésének napján is ez volt az Útmutató igéje, s most ez 

a templomszentelési ige…  Mit tesz az egyház a 21. században? A püspök köszöntésében 

hármas feleletet adott erre: szocializálja az embereket a krisztusi életformára, humanizál, és 

kultúrát teremt maga körül. Külföldi vendégek is köszöntötték a templomépítő gyülekezetet.    

Minden jelenlévőt 

gazdagon vendégül láttak a 

gyülekezet háziasszonyai. Sok-

sok finomság került a svédasz-

talokra, s a maradékkal akár 

tizenkét kosarat is megölthettek 

volna, ha lett volna ennyi ko-

sár… 

A délutáni fórumbe-

szélgetésen az egyházkerület 

lelkészi és világi vezetője vála-

szolt a helyi lelkész és a jelen-

lévők kérdéseire. Néhány témá-

ról címszavakban: A 40 éven 

aluli embereknek 40 %-a nincs 

megkeresztelve hazánkban, így 

ők az egyház „aranytartalékai”. El kell őket érnünk, s ez mindegyikünk feladata az egyete-

mes papság elve alapján! Nekünk mindenkit meg kell szólítanunk, hiszen Jézus sem hagyta, 

hogy elvesszenek a bűnösök; (az egy eltévedt bárányt is megkereste…) Fontos a gyülekezeti 

újság szerepe, hogy ezzel is elérjük híveinket. Mivel jelenleg nincs lelkészhiány (csak „hí-

vőhiány”(!) – G. A.), ezért nem tervezik egyházunkban a laikusok levelező tagozatos teoló-

giai képzését. A fórumot a helyi fiatalok és az asszonykör szépen csengő énekei keretezték. 

A záró áhítatban az amerikai testvérgyülekezet lelkészétől hallhattuk: Ha az Úr nem építi a 

házat…  

Estefelé, a hazafelé tartó evangélikusok szívében tovább zengett püspökné asszony 

szívhez szóló, köszöntő éneke, s ennek kezdő és záró soraival kívánunk áldást a nyírteleki 

hittestvérek további életére és szolgálatára, akik előbb a gyülekezetet építették meg, s mos-

tanra nagyrészt elkészült a nyitott ajtajú gyülekezeti ház is. Kívánjuk, hogy a továbbiakban 

együtt történjen a lelki és a fizikai építkezés, hogy mindannyian együtt énekelhessük: „Áll 

az Úristen temploma, Háza a Mindenhatónak, Öregek, ifjak jöjjetek! – S ha szívünk itt már 

nem dobog, Táruljon égi templomod, Hol néped örökké áldhat.” (EÉ 288). 

Helyszíni tudósító: Garai András 
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BESZÁMOLÓ A DECEMBER 7-EI EGYHÁZKÖZSÉGI KÉPVISELŐ TESTÜLETI 

ÜLÉSRŐL 
 

➢ Először ismertetésre került az a levél, amelyet Bozorády Zoltán esperes intézett az Egyház-

megyei Közgyűléshez, a Nyíregyháza területén önállósodni kívánó ún. Emmaus Gyülekezet 

alapítása ügyében. Egyházi törvényeink szerint ehhez a Nyíregyházi Evangélikus Egyház-

község hozzájárulása ugyan nem szükséges, de a képviselő testület elvi állásfoglalásában ki-

nyilváníthatja róla véleményét. Az új egyházközség megalakítására 19-en igennel, 7-en 

nemmel szavaztak, és 14-en tartózkodtak a szavazástól. Nem kapott többségi támogatást a 

képviselőtestület jelenlévő tagjaitól az önállósodási törekvés. (A tartózkodás nem jelent tá-

mogatást.) 

➢ Döntés született a temetési és esküvői un. kazuális szolgálatok (stóla) 2006. január 1-jétől 

érvényes díjváltoztatásáról. Ezt az áremelkedések tették indokolttá (áramdíj, gépkocsi hasz-

nálat stb.). A jelenlévő presbiterek 25 igen, 1 nem, és 5 tartózkodás szavazati eredménnyel 

elfogadták, hogy a temetési díj 13 ezer Ft-ra módosuljon, két halott együttes temetése esetén 

a szolgálat díja 15 ezer Ft legyen, illetve az úgynevezett kétpapos temetés 20 ezer Ft-ra 

emelkedjen. Az esketési díj összege 20 ezer Ft-ra változik. Amennyiben a temetési illetve 

esketési szolgálatot nem a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség lelkésze végzi, a stólát az 

illető lelkésszel a család rendezi, a stóladíj egyházközségi pénztárba történő befizetésén túl. 

➢ Az Evangélikus Élet 2005. december 4-ei számában megjelent püspöki körlevél szerint az 

egyházközségek lelkészének (lelkészeinek) és presbitériumának kell közös döntést hozni ar-

ról, hogy a lelkész viseljen-e a lutherkabát felett stólát (liturgikus ruhadarabot), vagy sem. 

Presbitériumunk úgy döntött, hogy egyházközségünkben a stólát ne használják a lelkészek. 

(27 szavazóból: 12 igen, 14 nem, 1 tartózkodással.) 

➢ Jávori Pál felmondását követően a kántori szolgálatra pályázatot hirdettünk meg, 2005. okt. 

31-ei határidővel, melyre két fiatal hölgy jelentkezett. Ők a teljes szolgálatot nem tudták 

volna vállalni, a részmunkaidőben való foglalkoztatás nem lett volna elfogadható az egyház-

község számára. November 7-én érkezett a harmadik pályázat, Demen Szabolcs 27 éves fia-

talemberé. Ő gyermekkorától végez kántori szolgálatot a sámsonházi, pásztói evangélikus 

gyülekezetekben. 2002-ben szerzett kántori bizonyítványt, a kántori oklevelet 2006-ban kí-

vánja megszerezni. Az Egyházközség Elnöksége meghatározott időre, (hat hónapra) köt vele 

munkaszerződést, végleges alkalmazására ezután kerülhet sor a presbitéri-

um/képviselőtestület döntése alapján. 

-á-cz- 
 

A húsvétkor meghirdetett regisztrációra folyamatosan lehet jelentkezni. A lelkészi hi-

vatalban átvehető űrlap kitöltésével a gyülekezethez való tartozás szándékát fejezi ki a 

jelentkező.  

Eddig sajnos csak 524 felnőtt (345 nő, és 179 férfi), és 58 megkeresztelt, de 
még nem konfirmált gyermek jelentkezett! 

Ez évben – november 20-áig – 663 fő fizetett be egyházfenntartói járulékot, vagy egyéb 

adományt. Kérjük a járulék befizetésekor, szíveskedjenek közölni a lelkészi hivatal-

ban, hogy a befizető személyén kívül kinek a nevében történt a hozzájárulás (pl. férj-

feleség). L.P. 
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BESZÁMOLÓ A HAJDÚ-SZABOLCSI EGYHÁZMEGYE  

DECEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT KÖZGYŰLÉSÉRŐL 
 

➢ Az egyházmegye három fős jelölőbizottságában két hely megüresedett. A 2006 évi álta-

lános tisztújítás várható többletfeladataira való tekintettel a bizottság létszámát öt főre 

javasolták növelni. Így az az eddigi elnök – Demcsákné Balczó Ildikó – mellé négy új 

tagot választottunk: Szabó Jánost (Nagycserkesz), Melich Mihályt (Kölcse), Garamvöl-

gyi Juditot (Debrecen) és Csengeri Tamást (Kertváros) képviseletében. 

➢ Az Emmaus Szeretetotthon területén felépült új templom köré új gyülekezet szervező-

dik, amely el akar indulni az önállósodás útján. Ezt a Nyíregyházi Evangélikus Egyház-

község részéről elsősorban aggodalmak és aggályok is kísérik, mégis a titkos szavazás 

végeredménye szerint az önállósodásra 19 igen, 7 nem szavazat született, 3 tartózkodás 

mellett. 

➢ Sátoraljaújhely szórvány gondozása átkerült egyházközségünktől az újonnan alakult 

Missziói Egyházközséghez, így az odaszánt 1,5 millió Ft felújítási keretet a Közgyűlés – 

nagy szavazattöbbséggel – a Nyírszőlősi Evangélikus Egyházközség nyírteleki templo-

mára javasolja felhasználni. 

D. B. I. 

                                                                    
ÖRÖK VÁLTSÁGOT SZERZETT… 

 

Már előző számunkban hírt adtunk oltárképünk és annak keretének felújításáról. A 

munkát a „Synthese” Restaurátor Kft végzi Velledits Lajos igazgató vezetésével Budapes-

ten.  

Két ízben jártam műhelyükben, hogy figyelemmel kísérhessem a restaurálás menetét. 

Első látogatásom alkalmával, érdekes meglepetéssel szolgáltak, a keret bronzfesték fedőré-

tegének eltávolítása után a két felső domború, ovális díszítményen gótbetűs, cseh nyelvű 

szövegre bukkantak. Jelentését nem tudtuk megfejteni, de kérésemre készséggel sietett se-

gítségünkre id. Cselovszky Ferenc lelkész, aki évtizedekig volt Budapesten a Szlovákajkú 

Evangélikus Egyházközség vezetője.  

A második látogatásomnál már elém tették a mai írásmódunkkal rögzített szlovák 

nyelvű szöveget: „K Židům v. 9. kapit. 12: Krystus skrze svou vlastni krev všed jednou do 

svatyně, věčne vykoupeni nalezl.” Ez magyarul így hangzik: „Zsidókhoz 9,12. Krisztus tu-

lajdon vérével bement egyszer a szentélybe és örök váltságot szerzett.”  

Megható volt olvasni az elmúlt századok drága, elévülhetetlen üzenetét. Ezen felül 

nagy öröm volt számomra, látni a műhelyben a besötétedett lakkrétegtől megtisztított, tükör-

simára vákuumvasalt oltárképünket, ráfeszítve a precíz asztalos munkával készült vakkeret-

re. 

Reménység szerint karácsonykor már feltekinthetünk a kereszten értünk meghalt Jé-

zus ábrázolására, és eszünkbe jut a képpel harmonizáló felirat az Ő vérével szerzett örök 

váltságról, amely mindannyiunk tulajdona lehet. 

Demcsákné Balczó Ildikó 
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NYÍREGYHÁZI TEMETŐK 
 

Novemberben a temetőket járjuk, halottainkra emlékezünk. Legtöbben az Északi-

temetőt keresik fel. A temető kapuját és kerítését 1932-ben Rerrich Béla tervei alapján időt-

álló vörösbarna klinkertéglából építették. A három – osztatú főkapun Nyíregyháza templo-

mos címere látható. Középső részén toronymagasba nyúlik az aranyozott Krisztus-kereszt. 

A főbejáratból induló kerítésben a görög abc első és utolsó betűje a Bibliát idézi: „Én va-

gyok az Alfa és az Ómega, az első és az utolsó, a kezdet és a vég” – mondja az Úr, a Min-

denható. 

A fő út elején egy fából ácsolt harangláb állott, amelyben ott volt a lélekharang. A rava-

talozó építésekor a haranglábat lebontották, és a lélekharang a ravatalozó tornyába került. 

Az egykori harangláb helyének közelében az elhurcoltak emlékhelyét állították fel neveik 

felsorolásával. 

Volt Nyíregyházának Déli, vagy alvégesi temetője is, a naményi vasútvonaltól délre. A 

papírgyár építésekor a nyugati felén a gyárba vezető iparvágányt építettek. A hatvanas 

években a temetőt megszüntették, és a halottakat átszállították az Északiba. 

Nyíregyháza legszebb temetője volt a Nyugati temető, vagy más néven a vasúti temető. 

1858-ban érkezett meg a vasút Nyíregyházára, de amikor az, észak felé tovább épült, a sínek 

átszelték a temetőt. Az első világháború elején szüntették meg a temető működését. A halot-

takat átszállították az Északiba. A nyugati temető helyén építették fel a Monarchia legna-

gyobb katonai barakk-kórházát. Az abban elhaltakat a Hősök temetőjébe temették el. 

A Kótaji utcán kerítés zárja körül a zsidótemetőt. A bejárathoz közel helyezték el az 

egykori Szarvas utcai zsinagóga három-osztatú bejáratát. Oszlopain márványtáblákra írták 

fel az elhurcoltak neveit. Érettségi találkozóinkon az Északi-temetőben felkeressük tanára-

ink sírjait, és a zsidótemetőben lerójuk kegyeletünket elhurcolt zsidó osztálytársaink emléke 

előtt. 

Kevesen tudják, hogy volt Nyíregyháza keleti részén is temető. Ezen épült fel a mai 

megyei kórház. Sőt, egy kuruc kori sírdombon magasodik ma Nyíregyháza műemlék evan-

gélikus temploma. 

Egy nép erkölcsi nagysága temetőik állapotán is lemérhető. Gondozzuk halottaink 

nyugvóhelyét! 

Dr. Reményi Mihály 
                                                                                     

 

ÖRÖKÉLET VASÁRNAPJÁN 
 

A protestáns egyházi kalendáriumban az az elnevezés áll, hogy „Örökélet vasár-
napja.” 

Az egyházi esztendő utolsó vasárnapját, különösen az észak-német vidékeken 
hívták örökélet vasárnapjának. Ennek a vasárnapnak délutánján az evangélikus hí-
vek kizarándokoltak a temetőkbe szeretteik sírjához, és egy jeles személy sírhantja 
mellett, az alkalomhoz illő istentiszteletet tartottak.  
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Félig nyitott kapu ... előtte fény és árnyék, mint az életünk ... felette borús, gyászos sö-

tét, a halál ... s az ajtón túl a messzeségben az örök világosság fénylik. A kapun innen és túl. 

Így állhattunk meg Isten színe előtt Örökélet vasárnapján (ádvent előtt, november 20-án) a 

nagytemplomban - mi élők -, akik az innenső oldalon vagyunk és tart még számunkra a ke-

gyelmi idő, s gondolhattunk azokra a szeretteinkre akik már átmentek a túlsó oldalra. Ezért 

kapták a hívást a megemlékező istentiszteletre mindazok, akik a mögöttünk levő egyházi 

esztendőben veszítették el szerettüket.  

Az istentiszteleten Labossa Péter igazgató lelkész hirdette a reménység igéjét, majd 

négy fiatal felolvasta annak a 186 testvérünknek a nevét, akik nem lehetnek már közöttünk. 

Az emlékezés szívszorító, ünnepélyes percei alatt a templomot átvilágító napsugár azt 

hirdette a megszomorodottaknak: Isten szeret és ettől a szeretettől sem halál, sem élet nem 

választhat el. Isten örökkévaló világába hívja meg mindazokat, akik benne bíznak, hisznek 

fiában, Jézus Krisztusban. Örökélet vasárnapján nem egyszerűen arra gondolunk, hogy 

mindennek vége, hanem arra, hogy Isten a múlhatatlan életre hívja meg az őt szeretőket. 

Sok hozzátartozó járult az oltárhoz, hogy az Úr szent vacsorájában kapjon vigasztalást, 

reménységet.  

Jó és szép hagyományt teremtettünk az elmúlt évben, amikor először tartottunk ilyen 

megemlékező istentiszteletet gyülekezetünkben. 

-y-é 

 

                                                                
 

FELELŐSEK VAGYUNK A RÁNK BÍZOTT GYERMEKEKÉRT 
 

A Szolgáló Női Közösség egy éve alakult meg gyülekezetünkben. A december 11-ei 

együttléten Labossáné Kővágó Anita lelkész szolgált. A „Nők a Bibliában” c. előadásában 

Timóteus édesanyjáról Eunikéről, és nagymamájáról, Lóiszról hallhattunk. Pál apostoltól 

tudjuk, hogy Timóteus már ifjú korában az evangélium ügyének szolgálatában állt. Az akko-

ri viszonyokat figyelembe véve, ez rendkívüli dolog volt. A Bibliában olvashatunk arról, 

hogy Lóisz és Euniké imádkozó szülők voltak. 

Ma a korszellem ártalmai „megfertőzik” gyermekeinket testileg és lelkileg egyaránt 

(különféle függőségek kialakulása pl. számítógépes játékok, alkohol, drog, szexuális szaba-

dosság stb). Hogyan óvhatjuk meg őket? Imádkozó, bizonyságtevő, példamutató élettel tud-

juk Jézushoz vezetni gyermekeinket, unokáinkat, aki megvédi őket a kísértéstől, és megta-

pasztalhatják az Úrban való örömöt és szabadságot. 

Demcsákné Balczó Ildikó a közösség vezetője szolgálatra buzdította és várja azoknak a 

nőtestvéreknek a jelentkezését, akik eddig még nem kapcsolódtak be a Szolgáló Női Közös-

ség soraiba, hiszen minél több önkéntes munkásra lenne szükség gyülekezetünkben, akik 

örömmel vennének részt a különböző szolgálatokban (pl. betegek meglátogatásában, temp-

lomtakarításban, a szeretetvendégségek háziasszonyaiként a terítésben, mosogatásban, a 

szegények, betegek elesettek lelki gondozásában). 
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Még a Kossuth gimnázium kisdiákjainak lelkesen, felkészülten előadott karácsonyi mű-

sora, és Lőrincz Csaba s. lelkész igehirdetése tette emlékezetessé számunkra ezt a délutánt. 

Köszönjük a lelkészek és a gyermekek szolgálatát. 

A legközelebbi szeretetvendégség 2006. január 8-án lesz az Evangélikus Általános Is-

kola dísztermében du. ½ 4-kor. Előadó Széll Bulcsú kispesti ev. lelkész. Szeretettel várjuk 

az érdeklődőket. Ne feledkezzünk el a hívogatás szolgálatáról sem. 

p.s. 

                                                                
 

 

HÍREK A LUTHER MÁRTON KOLLÉGIUM ÉLETÉBŐL 

 

A 2004/2005-ös tanévben 24 végzős diák búcsúzott a kollégiumtól, viszont idén jelen-

tős létszámú 35 új beköltözöttet köszönthettünk. Így jelenleg 130 diák lakója van az intéz-

ménynek, 72 lány és 57 fiú. Az új tanulók beilleszkedését a régi diákok és a tanárok is segí-

tik. Jó hagyományokhoz híven a DÖK szervezésében fel is avattuk az újdonsült verebeket. 

Az október-novemberi időszak mozgalmas volt, hiszen végzős társaink szalagavató próbák 

tömkelegén vettek részt. Én ugyan csak egy iskola műsorát láttam, de bátran merem állítani, 

hogy kolis társaink a legjobb formájukat hozták. Novemberben megkezdődtek a karácsonyi 

műsor előkészületei.  

Kollégiumunk az ökumené jegyében működik, a szerda esti áhítatokat különböző fele-

kezetek lelkészei tartják, hasznos tanácsokkal látnak el bennünket hitünk megerősítésére. 

Szerves részét képezik a kollégium életének az énektanulások, ahol keresztény szellemű da-

lokat, gyülekezeti énekeket tanulunk. A foglalkozás után énekkari próbák vannak, melynek 

tagjai hamarosan újra bemutatkoznak az evangélikus hívek előtt. Hagyománnyá vált ugyanis 

minden évben egy un. „bentmaradós” hétvége, amikor nem utazunk haza, és ekkor az evan-

gélikus templomban kollégiumunk az énekkarral képviselteti magát.  

Így telnek napjaink szeptember óta, és reméljük a következő félév is hasonlóan moz-

galmas lesz. 
Rebák Tibor diák 

 

                                                                
 

➢ Kérjük, látogassák gyülekezetünk megújult honlapját: 

http://nyiregyhaza.lutheran.hu 

 

Gépelni, szöveget szerkeszteni tudó testvérek jelentkezését várjuk igehirdetések, előadások 

hanganyagának számítógépre viteléhez, hogy azok egyházközségünk honlapján olvashatóak 

legyenek. Jelentkezni a lelkészi hivatalban lehet. 

http://nyiregyhaza.lutheran.hu/
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GYERMEKOLDAL 

TÖRTÉNET: 

Karácsonyi Katica 

Katica a karácsonyt szerette a legjobban, mert az Úr Jézus születésnapjával egybe esett az 

ő születésnapja is. Így mikor esett a hó és közelgett a karácsony, nagyon izgatott lett, és 

másra sem tudott gondolni, csak arra, hogy mit kérjen karácsonyra. 

Még lefekvés után is az ajándékokon gondolkodott, míg csak el nem aludt. Álmában egy 

angyal szólította meg: 

1 Gyere velem Katica, és válassz magadnak ajándékot! 

Egy gyönyörű házban jártak, ahol szebbnél szebb babák, játékok sorakoztak egymás után. 

1 Még ne válassz, - tanácsolta az angyal - még nem láttál mindent! 

Kimenve a házból egy kis istállóhoz értek, ahol a jászolban az Úr Jézus feküdt. 

2 Most már mindent láttál, választhatsz - súgta az angyal. 

3 Az Úr Jézust választom - mondta Karácsonyi Katica. 

Másnap reggel Katica édesanyjához ment és tőle kérdezte meg, hogy hogyan választhatja 

az Úr Jézust. Ezen a napon befogadta Katica a szívébe az Úr Jézust. Így választotta a leg-

nagyobb ajándékot Katica. Te is válaszd az Úr Jézust szíved ajándékának. 

(Túrmezei Erzsébet nyomán) 

 

 

SZÍNEZD KI! És 

hozd be a lelkészi hi-

vatalba 2006.01.22-ig 

vasárnap 10 órától a 

gyermek bibliaórára.  

 

ÁLLANDÓ AL-

KALMAINK: 

Gyermek bibliakör (3-

14 év): Minden va-

sárnap 10 órától a lel-

készi hivatalban. 

EHKE (Evangélikus 

Hittanosok Kiránduló 

Egyesülete) Gyer-

mekmissziós nap (3-12 

év) Minden hónap 

első szombatján. 
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ANYAKÖNYVI HÍREK 
 

Házasságkötések: ”…Amit tehát az Isten egybekötött, ember el ne válassza.” 

Kovács István és Fekete Andrea, Szabadi István és Vadnay Katalin, Gerda 

Csaba és Szarka Györgyi, Tóth András és Zsiga Mária. 
 

 

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

Labossa Anna Gréte, Kupferschmidt  Balázs, Gál Fanni, Gulyás Gréta, Takács 

Ágota, Subert Milán, Demeter Attila, Kazár Fanni, Sarkadi Péter. 

Felnőtt: Diószegi Barbara, Diószegi Krisztina. 

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

Kovács Jánosné Kövér Katalin (45), Bodnár Mihály (66), Csernok Józsefné 

Petris Julianna (85), Morauszky Andrásné Turcsányi Ilona (82), Moravszki 

Gyula (70), Tóth Brigitta (19), Benke Kálmán (70), Magyar János (85), Boros 

János (74), id. Pálvölgyi Tibor (53), Kaszás József (61), id. Jávor Józsefné Za-

jácz Ilona (77), Magyar Jánosné Nádasi Ilona (83), Harján Jánosné Dankó 

Ilona (93), Erdősi János (84). 

 
                                                                            

KÖNYVAJÁNLÓ 
DON MEREDITH: 

Lesznek ketten egy test: A boldog és tartós házasság alapjai 
 

 

Mit lehet tenni azért, hogy egy házasság ne 

válással végződjön? Hogyan lehet elkerül-

ni a kapcsolatban rejlő csapdákat, melyek 

házaspárok millióit tartják fogva? 

Kinek szól ez a könyv? 

• Házaspároknak, akik a kor kihívásai kö-

zepette is tartós és boldog házasságban 

akarnak élni. 

• Jegyespároknak, akik jó alapot akarnak 

vetni házasságuknak. 

Válófélben lévőknek, akik adnának még egy 

esélyt maguknak. 

Kiadó: Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány, Budapest. 

Az ajánlott könyv, sok más tartalmas gyermek- és ifjúsági kiadvánnyal együtt kapható a 

nagytemplomban, iratterjesztő testvérünknél. 
 

                
 

A Hírmondó önkéntes munkával készül, de a nyomdai költség így is jelentő-
sen megterheli a gyülekezet kiadását, ezért e kiadvány megjelenésének támo-

gatására adományt köszönettel fogad az egyházközség. 
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HÍREK 

ÚJÉV napjától virágvasárnapig, a vasárnap reggel 8 órakor kezdődő istentiszteletek a gyü-

lekezeti teremben lesznek megtartva. 

❖ A nagytemplomban a tető beázása, a falak átnedvesedése miatt folyik a sekrestye felújí-

tása. 

❖ Ádvent 1. vasárnapján együtt ünnepeltek a gyülekezettel a Luther Márton kollégium 

tanárai és diákjai. A nagytemplomban a délelőtti istentiszteleten a fiatalok énekka-

rának szolgálatát hallhattuk mindnyájunk örömére. 

❖ December 5-én, az esti bibliaórán a Kossuth gimnázium diákjainak kis csoportja Lő-

rincz Csaba iskola-lelkész vezetésével, ádventi műsorral szolgált a gyülekezeti te-

remben. Az ének, a zene, a versek, a felolvasott ünnepi gondolatok mind ádvent 

igazi mondanivalóját adták hírül: „nyissunk ajtót Jézusnak!” 

Mindennél fontosabb, hogy a Megváltó karácsonykor megszülethessen szívünk-

ben! Áhítatában ezt a jókívánságot tolmácsolta a gyülekezet számára az iskola lel-

késze. Ez úton is köszönjük szolgálatukat. 

 

 

Gyülekezeti alkalmak 

 
❖ Karácsony 1. napján 17-órakor zenés áhítat lesz a nagytemplomban. Mindenkit szeretet-

tel hívunk és várunk! 

❖ Várjuk együtt az Újévet vidáman, reménységgel, énekkel, játékkal, Isten előtt elcsende-

sedve. „Ifi-Szilvesztert” tartunk a gyülekezeti teremben december 31-én. A prog-

ram a 17 órai, nagytemplomi istentisztelettel kezdődik. Jöjj el, és hozd magaddal 

barátaidat is! 

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

váró istentiszteletre hívjuk a gyülekezetet. 

 

2006. januári előzetes 

 
❖ Január 2-5-éig (hétfőtől-csütörtökig) évkezdő igehirdetés – sorozatot tartunk a gyüleke-

zeti teremben, 17 órai kezdéssel. A sorozat témája: Péter apostol első levelének ta-

nulmányozása. Igét hirdet. Labossa Péter lelkész. 

❖ Január 6. VÍZKERESZT ÜNNEPE 

Istentiszteletek: reggel 800 gyülekezeti teremben 

 d.e.: 1000 nagytemplomban 

 d.u.: 1700 gyülekezeti teremben 

A körzetekben a megbeszéltek szerint lesz istentisztelet. 

❖ Január 8-án, vasárnap du. ½ 4-kor a Szolgáló Női Közösség szervezésében szeretetven-

dégség lesz az Evangélikus Általános Iskola dísztermében. Előadást tart: Széll Bul-

csú kispesti lelkész. Várunk minden érdeklődőt. 
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Hetenként ismétlődő állandó gyülekezeti alkalmak 
 Nagytemplomban 

 

Gyülekezeti teremben 

(Luther tér 14. szám) 

Vasárnap 1000 istentisztelet  

a hónap első és harmadik 

vasárnapján úrvacsorával 

  800 istentisztelet úrvacsorával 

1000 gyermek bibliakör különböző korcsopor-

tokban 

1700 istentisztelet 

1800 énekkari próba 

Hétfő Iskolai tanítás idején a reggeli 

istentisztelet 745 -kor az általá-

nos iskolai tanulókkal együtt 

  800 istentisztelet 

1700 bibliaóra /Bozorády Zoltán/ 

Kedd    800 istentisztelet 

1700 közösségi óra /Sztankó Gyöngyi/ 

Szerda    800 istentisztelet 

1700 istentisztelet  

Csütörtök    800 istentisztelet 

1700 gyülekezetépítő bibliaóra (Labossa Péter)  

1800 bibliatanulmányozó óra (Adámi László) 

váltakozva, a hirdetések alapján 

Péntek    800 istentisztelet 

1800 énekkari próba  

Szombat    800 istentisztelet 

1430 serdülő ifjúsági óra 

1630 ifjúsági óra /Labossa Péter/ 

1830 felnőtt ifjúsági óra /L. P. kéthetenként/ 

A fenti alkalmakra szeretettel hívjuk és várjuk testvéreinket! 

 

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: 2006. február 12. 

Lapzárta: 2006. január 25. 

A Nyíregyházi Evangélikus Lelkészi Hivatal címe: Luther tér 14. Tel: 508-770  

és 06 20/824 67 82 Fax: 508-777 

Hivatalos órák: munkanapokon 9-17 óráig. 

 

Szerkesztőbizottság: 

Dr. Loós Tibor, Pelles Ferencné, Závodny Éva 

Felelős szerkesztők: Demcsákné Balczó Ildikó, Labossa Péter 

E-mail: nyiregyhazi.hirmondo@lutheran.hu 

Kiadja: a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség, 

belső használatra, ingyenes terjesztésben. 

Készült: Jedlik Kiadó nyomdájában 1800 pld.-ban. 
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