
VELÜNK AZ ISTEN!

Szeretett Gyülekezet!

Új egyházi esztendőbe léptünk az adventtel. Advent, any-
nyit  jelent: érkezés. A kérdés az,  ki érkezik? Amikor a  kicsi 
gyermekeket arról kérdeztem iskolánkban az első adventi va-
sárnap után, hogy kinek az érkezését várjuk adventben, sokan 
azt felelték, hogy a mikulásét. Valószínű, ha a mikulás után tettem volna fel ezt a 
kérdést, akkor már mindenki azt mondta volna: az Úr Jézusét.

Akadna bizonyára a nagyobbak között olyan is, aki azt mondaná: Jézus már el-
jött, hogyan várhatjuk Őt, mire várunk igazából? Várunk-e egyáltalán az ajándéko-
kon kívül valami mást? Mi a legnagyobb ajándék?

Jó ezeket az egyszerűnek tűnő kérdéseket újból feltenni magunknak. Miután pe-
dig megtaláltuk a választ, tanítsuk a felnövekvő nemzedéket, hogy értsék és tudják, 
mitől lesz valódi adventi várakozásunk és karácsonyi ünneplésünk. A feltámadt Úr 
Jézust várjuk adventben. Közel 2000 évvel ezelőtt sokan azt várták, hogy megszüles-
sen, sok nevet is adtak neki: Jézus az Úr, a Mester, Rabbi, Felkent, Szabadító, Cso-
dálatos Tanácsos, Erős Isten, Isten Fia, Názáreti, Krisztus, fenti Igénk szerint Im-
mánuel is, ami azt jelenti: „Velünk az Isten!” Jézus megérkezett ebbe a világba és 
közöttünk van. Tanítványainak ezt mondta: „Veletek vagyok minden napon a világ  
végezetéig!” Jézus ma is él, és ma is jelen van. Adventben azt várjuk, hogy találko-
zásunk legyen vele. Ő már megérkezett ebbe a világba, érkezése azt jelenti: Velünk 
az Isten! Kedves testvérem, a kérdés az, hogy Jézus megérkezett-e a te otthonodba, a 
te életedbe, a szíved legbensőbb helyére? Ő úton van, és mindenkinél zörget, hogy 
megérkezhessen. Adventben, és életünk minden más napján is Ő a legnagyobb aján-
dék!

Zsarnainé Urbán Nóra

XVI. évf. 11-12. szám
2007. november-

december

„Íme, a szűz fogan méhében, fiút szül, akit Immánuelnek
  neveznek”- ami azt jelenti: Velünk az Isten.

 (Mt 1,23)
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Kedves Testvérek!
Egy borsodi kis faluból, Hernádvécséről származom. Szüleim és három öcsém ma is ott 

él. Az általános iskola elvégzése után a Miskolci Lévay József Református Gimnáziumba 
kerültem.

Az ott eltöltött négy év, minden szempontból nagyon meghatározó volt életemben. Kol-
légistaként, hívő szobatársakkal laktam, akikkel imaközösségben tudtunk együtt lenni. Is-
ten különös ébredést adott iskolánkban. Az ifjúsági bibliakörbe kb. 40 fő járt.

Így szerveződött egy szolgálócsoport,  Lámpás néven.  Gyülekezetekben,  szeretetottho-
nokban,  iskolákban  tettünk  bizonyságot az  Úr Jézus szeretetéről.  Égett  a  vágy bennem, 
hogy Istent szolgáljam, hiszen nincs ennél fontosabb és megtisztelőbb feladat, munka e vi-
lágon! Így kerültem a Teológiára 2000 szeptemberében. Ott ismerkedtem meg a férjemmel, 
akivel már az első héten együtt énekeltem, ő zongorán kísért. Ösztöndíjasokként egy évet 
külföldön töltöttünk, Krisztián Németországban volt, én Angliában. A nagy földrajzi távol-
ság ellenére lelki kapcsolatunk csak erősödött. 

A vágy –, hogy szolgáljam Istent – ma is bennem ég. Az erőm néha ellankad, de Isten 
Igéje biztat: „Akik az Úrban bíznak, erejük megújul…” A munka sok, a munkás pedig ke-
vés.

Isten rám bízta, hogy tisztán hirdessem Igéjét, a bűn valóságát nem takargatva, a ke-
gyelem és megtérés lehetőségét nem eltitkolva, mert Istennel van újrakezdés.

Hiszem, hogy tanulmányaink befejezése után, lelkésszé szentelve, püspök úr kiküldésé-
ben, nem emberi akarat érvényesült, hanem Isten állított munkába a Nyíregyházi Evangéli-
kus Általános Iskola iskola-lelkészi szolgálatába, és reménység szerint  meg is tart addig, 
amíg Ő itt akar bennünket szolgálatban látni.

Zsarnainé Urbán Nóra

Egyházközségünk lelkészei, felügyelői, és a Hírmondó szerkesztői 
áldott karácsonyt kívánnak a gyülekezet minden tagjának!

Füle Lajos: Karácsonyi üzenet

Üzenem mindenkinek, hogy a csillag
fényéből semmit nem kopott, értelme
lett csak megszokott. 

Üzenem mindenkinek, hogy a Gyermek
ma is a testté lett csoda,
Isten jósága, mosolya.

Üzenem mindenkinek, hogy pásztor, király
egyformán kedves ott, és
előtte boldog lesz legott.

Üzenem mindenkinek, hogy a bölcsek
serege most is útra kel, 
elég nekik az égi jel.

Üzenem mindenkinek, hogy a szívem
ma is repesve fut felé,
ma is azé a Gyermeké!
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December 9-én iktatta be  Sztankó Gyöngyi igazgató lelkész 
egyházközségi felügyelői tisztségébe Veczán Zoltánt.
Felügyelő úr. Kérjük, mutatkozzon be a Hírmondó olvasói-
nak, és ossza meg terveit, elképzeléseit a gyülekezet tagjaival.

Közel ötven éve születtem, és a főiskolán illetve a katona-
ságnál eltöltött éveket leszámítva Nyíregyházán élek. Minden ide 
köt. Gyülekezetünkben vállalt korábbi szolgálataim (körzeti fel-
ügyelő, gondnok, énekkari tagságom ) révén az istentiszteletekre 
és egyházi alkalmakra járóknak talán nem kell bemutatkoznom.

Végzettségem mérnök-üzemgazdász, (műszaki és pénzügyi-számviteli főiskola) 
és rendelkezem alapfokú tőzsdei szakvizsgával.

Zongoratanár feleségem közel hat éve hazaköltözött szeretett Urához. Két zene-
művészeti főiskolás lányom (Gabriella zongora, Emese cselló szakon tanul) örökölte 
a szülők adottságait és zeneszeretetét. Zoltán fiam nyolcosztályos gimnázium másod-
éves tanulója.

Ez év augusztusában Isten hűséges házastárssal ajándékozott meg. Feleségem 
gyermekei közül Orsolyát szeptemberben szentelte lelkésszé püspökünk, Zsuzsanna 
német  tanári  diplomája  mellett  teológiánk végzős  hittan-tanár  szakos  hallgatója, 
Kristóf érettségiző gimnazista.

Hét évi zeneiskolai tanulmányaim után lettem tagja gyülekezetünk énekkarának. 
Szeretett lelkész-orgonistánk, Gáncs Aladár személyisége, jelleme, és alázatos zene-
szeretete mély nyomot hagyott bennem. Hitvalló élete ma is egyik sarokpillére éle-
temnek.

A közelmúltban  Révfülöpön megtartott  országos  felügyelői konferencián el-
hangzottak is megerősítettek abban, hogy a folyamatban lévő országos egyházi stra-
tégiához illeszkedve gyülekezetünk elnökségének ki  kell dolgoznia  gyülekezetünk 
stratégiáját és közép-ill. hosszú távú terveit, és ehhez kell igazítani a lelkészek, hitok-
tatók, szolgálók munkáját. 

Isten szeretete minden nap megújul és ez tart meg bennünket, elfeledve és meg-
bocsátva az előző nap vétkeit és bűneit, hogy ujjongó örömmel és felszabadult lélek-
kel kezdhessük az új napot! Lelkészeinkkel történt többszöri találkozásunk alkalmá-
val ezt kértem tőlük: ami gátol a cél elérésében azt elhagyva, a jövendő feladatainak 
nekifeszülve, együtt dolgozzunk gyülekezetünkért, fiataljainkért az ébredésért!

Vágyam, amit Révfülöpön is elmondtam, és ami egész életemet meghatározta – 
jó legyen Nyíregyházán evangélikus fiatalnak lenni, hogy érezzék ifjak és idősebbek 
a templomba vagy a gyülekezeti házakba belépve Isten sugárzó szeretetét és oltal-
mát. Ehhez kérem testvéreim segítségét és kitartó imádságát.

Veczán Zoltán 
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December 9-én iktatta be Sztankó Gyöngyi igazgató lelkész az egyházközség
másodfelügyelői tisztségébe Sallai Gábort.
Felügyelő úr. Kérjük, mutatkozzon be a Hírmondó olvasóinak, és ossza meg ter-
veit, elképzeléseit a gyülekezet tagjaival.

„Minden oldalról körülfogtál, kezedet rajtam tartod.” (Zsolt 139,5)
Nyíregyházán  születtem,  evangélikus  hívő szülők második gyer-

mekeként 1949. június 5-én. Szüleimtől, olyan példát kaptam,  melyet  
nem a különböző nevelési elvek érvényesítésével, hanem egész életük-
kel sugároztak felém, amíg földi létük ezt lehetővé tette. Naponta há-
lát adok Istennek Őértük és mindazokért, akiktől életem eddig eltelt  
58 éve alatt, szeretet, féltést bíztatást és segítséget kaptam.

A 4. számú Általános Iskolába (ez a jelenlegi  Evangélikus Általános Iskola),  majd a 
Vasvári  Pál Gimnáziumba jártam.  Az érettségi után pedig Németországban tanultam to-
vább.

Két éves katonai szolgálatomat Nyírtelken töltöttem. Szívesen sportoltam, a középisko-
lában  tájékozódási  futás,  Németországban  a futball,  majd újra  itthon  a kézilabda volt a 
kedvelt sportág. 

Munkám 36 éven át  a Taurus  Gumiipari  Vállalathoz,  a jelenlegi  Michelin  Hungária 
Zrt.-hez kötött. Vezettem elektronikai csoportot, később villamos tervezőként a gyárfejlesz-
tési és beruházási osztályon, majd a tervező irodán dolgoztam. Az 1990-es évtől kezdődően 
vállalkozást is vezetek, az ipari  folyamatirányítás,  programozás, tervezés, mérés és auto-
matizálás szakterületén.

Az  evangélikus  nagytemplomban  kereszteltek,  ide  kötnek  a  konfirmációm  emlékei 
majd itt kötöttem házasságot Bálint Judittal 1978-ban. Két gyermekünk született Judit és 
Gábor, akik Budapesten élnek és dolgoznak, lányunk klinikai szakpszichológusként, fiunk 
szoftvertervezőként. 

Születésemtől fogva a  gyülekezetünkben  élek,  ahol  presbiter,  majd körzeti  felügyelő 
voltam, majd ismét presbiter lettem. Ez év őszén a jelölő bizottság, és a gyülekezeti tagok 
bizalmát elfogadva vállaltam el a gyülekezeti felügyelői-, illetve másodfelügyelői tisztség 
betöltésére történő felkérést.  A közgyűlés választása alapján  a másodfelügyelői feladatok 
ellátására kaptam megbízást. A gyülekezet jelenlegi helyzetében a legfontosabb feladatnak 
tartom:

▪ a szolgálat rendjének megerősítését, 
▪ a lelkészi munka hatékonyságának növelését, 
▪ a felügyelő és a presbitérium hatékony működésének javítását,
▪ a gyülekezet hitéletének és belső békességének segítését.

Reménység szerint a gyülekezet javára tudom majd használni az Istentől kapott talentumo-
kat, ehhez kérem a testvérek imádkozó szeretetét és együttműködését.

„Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek...” Mt5,9
Sallai Gábor
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A REFORMÁCIÓ ÜNNEPÉN 2007-BEN

Doktor Martin  Luther  1517. október 31-én szögezte ki 95 tételét a wittenbergi  vár-
templom kapujára. Rámutatott azokra a visszásságokra, melyeket az akkori római egyház 
képviselői elkövettek. A hívők figyelmét a szentek tisztelete helyett a Bibliára irányította. 
Azért,  hogy az Isten igéjét mindenki  megértse,  előbb annak  újszövetségi fejezetét,  majd 
Melanchthonnal  együtt az Ótestamentumot is lefordította anyanyelvére. Példájuk nyomán 
Európa-szerte megjelentek az anyanyelvi Bibliafordítások – közöttük a mi Károli Gáspá-
runké – serkentve ezzel a nemzeti irodalmakat is. 

Luther azt hirdette, hogy az igaz ember hitből él és üdvösségét nem vásárolhatja meg 
jó cselekedetekkel, mint ahogy azt a búcsú-cédulák árusítói hirdették. Az eltelt 490 eszten-
dő óta mi lutheránusok ezt a napot ünnepeljük meg mintegy születésnapunkként. 

De hol voltak a nyíregyházi evangélikusok 2007. október 31-én?
A délelőtt 10 órakor kezdődő nagytemplomi istentiszteletre ugyanúgy hívtak a harangok 
mint máskor, égtek a csillárok, ugyanúgy megszólalt az orgona és felcsendült „evangélikus 
himnuszunk” dallama. Elhangzott az ünnepi igehirdetés, mint ahogy az több mint két év-
százada történik Nyíregyházán. 

Most azonban a Nagytemplom szinte üres volt még harmincan sem voltunk ott!
Október 31-e ugyan nem munkaszüneti nap, de hol voltak a nyugdíjasok és az evan-

gélikus iskolák vakációzó tanulói?
A legutolsó népszámláláskor a város mintegy 11000 lakosa vallotta magát evangéli-

kusnak.  Közülük  azonban  még 1500-an  sem fizetnek egyház-fenntartó  járulékot  (adót). 
Nagy lutheránus ünnepünk meg már csak alig 20 embernek volt fontos?! El kell gondol-
kodnia ezen gyülekezeti tagoknak, lelkészeknek, presbitereknek, egyaránt.

Ébredj fel lutheránus önérzetünk!
Szeretettel: 

Dr. Loós Tibor

                                             

Finn - magyar rokonság

A finnek és a magyarok elhagyták őshazájukat. A finnek az V.-
VI.  században  érkeztek jelenlegi  hazájukba,  ahol  a  XII.-XIII.  szá-
zadban a svédek, 1809-ben az oroszok fennhatósága alá kerültek. 

Sajnovics János 1770-ben vette észre a nyelvi rokonságot. A ma-
gyaroknak  nem  tetszett  ez  a  „halszagú”  rokonság.  Kőrösi  Csoma 
Sándor  1819-ben  gyalog  indult  Ázsiába  az  őshaza  felkeresésére. 
1842-ben a Himalája tövében lelte halálát  anélkül, hogy az őshazát 
megtalálta volna. Reguly Antal 1839-ben indult Finnországba, majd 
onnan keletre az Uralon át az Ob-Irtis folyó vidékére. Közel 10 éven át keresett, kutatott és 
rokonokra lelt.
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A finnek 1917. december 6-án kiáltották ki az önálló köztársaságot. A finnek több mint 
90%-a evangélikus. A magyarok közül is az evangélikusok keresték először a kapcsolatot a 
finnekkel. 1937 májusában Budapesten zajlott le az első finn-észt-magyar evangélikus lel-
késztalálkozó. A küldöttség tagjai Nyíregyházán a Kossuth gimnáziumban is jártak. Ekkor 
láttam először evangélikus érseket kereszttel a nyakában.

1937. december 6-án volt a Finn Köztársaság 20 éves. Ezt mi finn-magyar est kereté-
ben ünnepeltük meg. Az énekkarban a finn himnuszt énekeltem finnül és magyarul.

Túróczy Zoltán püspök urat 1939. május 16-án iktatták be a nyíregyházi  evangélikus 
templomban a Tiszai Egyházkerület püspöki székébe. Bemutatkozó beszédében elmondta, 
hogy érte imádkoznak Finnországban és Észtországban is. Már háromgyermekes apa volt, 
amikor fél évet töltött a két országban. Joób Olivér lelkész 1934-ben került Nyíregyházára,  
aki egy esztendőt töltött ösztöndíjasként Finnországban.

Endreffy Zoltán lelkész 1948-ban jött Nyíregyházára.  Ő többször fordult meg Finnor-
szágban és barátságot kötött Martti  Voipio finn lelkésszel, aki 1937-ben a finn-észt kül-
döttséget tolmácsolta Nyíregyházán, mint soproni vendég-teológus. Endreffy Zoltán felke-
reste Finnországban a finn parasztpróféta, Paavo Ruotsalainen sírját is, aki a finn ébredés 
atyja volt. Az ifjabb nemzedékből Magyar László lelkész volt ösztöndíjas egy éven át Finn-
országban.

Nyíregyháza  város  1981-ben  testvérvárosi  kapcsolatot  létesített  a  Közép-finnországi 
Kajaanival, ahol Elias Lönrot körzeti orvosként dolgozott húsz éven át. Karjalában össze-
gyűjtött verssorokból 1835-ben összeállította a finnek ősi, nemzeti eposzát a Kalevalát. A 
finnek minden évben február 28-án tartják a Kalevala ünnepet. 

A Finn Köztársaság 2007. december 6-án ünnepelte fennállásának 90. évét. A finnek a 
világ népei között az élvonalba tartoznak a sportban, egészségügyben, műveltségben, gaz-
dasági fejlettségben. Még mi örülhetünk annak,  ha ez a „halszagú” rokonság bennünket 
rokonainak tart.

Dr. Reményi Mihály

                            

A NYOMORNEGYEDEKBEN IS VANNAK EVANGÉLIKUS TEMPLOMOK

„Tedd meg, amire módot találsz, mert veled lesz az Isten.”

Az Élimben novemberben megtartott Külmissziói bibliaórán Bálintné Kis Beáta a 
gyülekezetükben zajló munkáról számolt be, melyben aktívan részt vesz.

Bea és férje Zoltán két és fél éve él Kenya fővárosában. Nairobit óriási szegényne-
gyedek, un. bádogvárosok veszik körül. Ezekben a nyomornegyedekben is vannak evangé-
likus templomok. 

Gyülekezetük több területen foglalkozik a rászorulók segítésével. Rendszeresen lá-
togatják a börtönöket, áhítatot tartanak, az ifjúság színdarabot ad elő. Élelmet és tisztálko-
dó szereket is visznek be, ahol sok nővel a kisgyermeke is bent raboskodik.
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A Kawangware nevű nyomornegyedben özvegyasszonyok egy csoportjának külön-
féle praktikus, az életet megkönnyítő dolgot tanítanak.  Ezek az asszonyok kis kézműves 
tárgyakat is készítenek saját maguk és gyermekeik fenntartására,  melyekből Bea is hozott 
néhányat eladásra, hogy ezzel is segítse a semmilyen jövedelemmel nem rendelkező édes-
anyákat.

Afrika egyik legnagyobb problémája napjainkban az AIDS betegség miatt árván 
maradt  gyermekek kérdése.  Sokan  otthon és család nélkül  maradnak.  48 ilyen rongyos, 
éhező utcagyereket próbál a gyülekezetünk felkarolni.

Szeptemberben  kezdődött  egy új  tevékenységünk  a  Magyarországi  Evangélikus 
Külmissziói Egyesület támogatásával, melyben harminc – 3 és 16 év közötti – árva gyer-
mek részére biztosítanak ebédet, a szűkös keretek miatt  egyelőre hetente kétszer. Ezek a 
gyermekek az egész napjukat éhen töltötték eddig, van közöttük súlyosan alultáplált is. Bea 
és munkatársai igyekeznek mindent megtenni amit tudnak, hogy testi és lelki fejlődésüket 
segítsék.

-é-a
                                             

Ízelítő John MacArthur: Isten terve gyermekeink nevelésére c. könyvéből

Egy közmondás szerint „az egyik nemzedék ülteti a fákat, és a másik élvezi 
az árnyékot”. Nemzedékünk sok olyan fa árnyékában él,  amelyet ősei plántál-
tak.

Szüleink és nagyszüleink erkölcsi mértékéből, a helyesről és a helytelenről 
alkotott felfogásukból, erkölcsi kötelességérzetükből, elkötelezettségükből kap-
juk az „árnyékot”. Eszméik határozták meg azt a civilizációt, amelyet tőlük örö-
költünk,  és  a  mi  nemzedékünk  eszméi  hasonlóképpen  alakítják  gyermekeink 
holnapi kultúráját.

Nem kérdéses, hogy a társadalom egésze súlyos erkölcsi és szellemi hanyatlás állapotában van. 
Ezért a mai szülők azzal a kérdéssel találkoznak, hogy vajon ültethetünk-e néhány fát, ami árnyékot 
ad a jövő nemzedékeknek,  hogy védelmet találjanak egy keresztyénellenes világban, vagy teljesen 
kiszolgáltatottan hagyjuk gyermekeinket?

Kultúránk rohamosan szétesik erkölcsileg, etikailag és mindenekfölött szellemileg. A társadalom 
által most elfogadott értékek egyáltalán nincsenek összhangban Isten rendjével.

Például az amerikai bírósági rendszer szentesíti az évente meg nem született gyermekek milliói-
nak lemészárlását (az abortuszt), de Kansas Cityben egy bíráság mostanában ítélt egy asszonyt négy 
hónapos börtönbüntetésre, mert megölte macskájának nem kívánatos kölykeit…

A jövő elképzelhetetlen egy olyan társadalomban, amelynek nincs erkölcsi mércéje, amely által 
meghatározza a helyeset vagy a helytelent. Merre tartunk? Milyen értékrendszert, milyen erkölcsisé-
get, milyen világot létesítünk a következő nemzedéknek?

Az elmúlt negyven évre visszatekintve folyamatosan láthatjuk a család összeomlásának jeleit: vá-
lás,  szexuális  forradalom, abortusz, sterilizáció,  bűnözés,  hűtlenség,  homoszexualitás,  „gyermekek 
jogai” mozgalom, az egyszülős otthonok normalizálása, és más hasonló jelek…

A család jövője társadalmunkban azoktól függ, akik elkötelezettek a Szentírás igazsága iránt.
A könyv megvásárolható a Színház u. 12.sz. alatt található Keresztyén Könyvesboltban. 
Ára: 1000Ft
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PÉLDA-KÉP-MUTATÁS 

„Nagy Hívő jön az utcán. Látja a sarkon befordulni Kis Hívőt. Arca hirtelen görcsös  
mosolyra rándul,  nyájas arccal siet Kis Hívőhöz. –Hogy milyen kedves! Még hozzám is  
szól! -gondolja Kis Hívő. –Én is ilyen Nagy Hívő szeretnék lenni! Pár perc beszélgetés  
után Nagy Hívőnek eszébe jut, hogy fontos elintéznivalója akadt, természetesen a Példa  
Szolgálatával kapcsolatban. Elköszön, arckifejezése megkönnyebbülésről tanúskodik. –O-
lyan jó túlesni az ilyen fárasztó Kis Hívőkön! –gúnyolódik magában. Nagy Hívőségében  
elfelejtette a Példa- Képét…” Kedves barátnőm ezzel a történettel foglalta össze lényegre 
törően és hűen az őszi piliscsabai ifjúsági hétvége (november 16-18.) mondandóját. Idén is 
teológusok előadásai -melyek alkalmával például a „hit-görbéje”, a „sztárságunk” és egy 
esti mese is terítékre került-, csoportos beszélgetések és játékos feladatok segítettek elmé-
lyedni a témában. Hogy mit hagytak ki az itthon maradtak, árulkodjon néhány személyes 
beszámoló: 

„Az akciócsoporttal találtuk ki a témát és terveztük meg a hétvége programját, ezért  
már nagyon vártam, hogy mi lesz belőle. A Fil 2,13-14. alapján bemutatott, a mai sztárok  
és Krisztus fényét sugárzó keresztyének (csillagok) összehasonlítása tetszett a legjobban.  
Élmény volt emellett a csoportos beszélgetés és a játék is.“ 

„Nem kifejezetten Isten társaságát és békéjét keresve indultam erre a hétvégére. Talán  
csak a régen látott ismerősök, és új ismeretségek miatt. Mind a kettőt megkaptam. Isten  
olyan békességet és szeretetet is adott a szívembe, amilyenben még talán a megtérésemkor  
sem volt részem.  Egész életemben hálás leszek Istennek ezért a békéért,  amit kaptam és  
azért, hogy kivette a szívemből a fájdalmas és rossz gondolatokat. Most az elveszett kisbá-
rány visszatért az ő Urához.“ 

És végül egy elgondolkodtató összegzés: „Nagy öröm volt látni, hogy vannak komoly  
fiatalok, akik őszintén, bátran, gyermeki szívvel mertek bizonyságot tenni. Olykor többet  
érnek, mint a vasárnapi prédikációk. A személyes bizonyságtételnek hatalmas ereje van.“ 

A fentebbiekben is láthatjuk, ahogy az Úr csodálatosan munkálkodik életünkben, nem 
várt módon is. Merjük megnyitni előtte szívünket! 

EGY CSÉSZE TALÁLKOZÁS

„A tea nevű ital a Camellia sinensis cserje forró vízbe áztatott szárított leveleiből vagy  
rügyeiből készülő főzet. Teának nevezzük ezen kívül a tealeveleket nem tartalmazó, szárí-

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C5%91zet&action=edit
http://hu.wikipedia.org/wiki/Cserje
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tott  gyógynövények,  fűszerek vagy  gyümölcsök főzetét  is.”   Teaháznak pedig azt az (év-
szaktól függően) fedett vagy szabadtéri helyet, ahol cukorral, citrommal vagy fahéjjal ízesí-
tett „főzeteket” kortyolgatva, az élőzene varázsában órákon keresztül képes ülni és beszél-
getni az ember. Rácsodálkozik, milyen kicsi a világ, hogy „épp itt, épp most” botlik bele 
egy rég nem látott Ismerősbe. Pedig csak azért jött, hogy régi barátaival találkozzon, meg-
igyon pár bögre forró teát, és kellemes zene mellett beszélgessen egyet. 
De régi Ismerősre nem mindig számítunk, ezért, ha összefutunk Vele, zavarba jövünk. Rá-
jövünk, hogy nem is olyan kicsi ez a világ, sőt, igazából mi vagyunk benne a legeslegkiseb-
bek…   

Ha te is szeretnél találkozni a régi Ismerőssel mindamellett, hogy új emberi kap-
csolatokat is építesz, térj be egy teára MINDEN HÓNAP HARMADIK SZOMBATJÁN  17 ÓRAKOR a 
gyülekezeti terembe, ahol változatos stílusú keresztyén együttesek zenéjébe is belekós-
tolhatsz! Októberben például a Large Room, novemberben a Szemek adtak nagyon 
kellemes fűszerezést az együttlétekhez, melyet kb. 100-110 idős és fiatal, ismerős és is-
meretlen tanúsíthat. A legközelebbi, februári Keresztyén Teaház részleteivel kapcso-
latban érdeklődj bátran a Lelkészi Hivatalban, vagy Zsarnai Krisztián lelkész e-mail 
címén: evkrisz@freemail.hu!
Ja, és ha a fenti logót látod a későbbi Hírmondókban, biztos lehetsz benne, hogy az ifjúsági 
rovat híreinél jársz! (A logót Hódi Márton készítette, melyet ezúton is szeretnénk megkö-
szönni!) 
A rovattal kapcsolatos véleményedet, javaslataidat,  írásaidat várjuk az ifirovathir-
mondo@gmail.com címre! Alakítsd velünk együtt az oldal tartalmát, hogy még in-
kább magadénak érezd a gyülekezeti ifi közösséget.

Az ifi rovatot összeállította és szerkesztette: Hódi Eszter és Horváth-Hegyi Dénes

BÚCSÚZZUNK EL EGYÜTT AZ ÓÉVTŐL!

Szeretettel várunk minden fiatalt, és magát fiatalnak érző 
testvért Óévbúcsúztató estünkre december 31-én 17 órára. Al-
kalmunkat istentisztelettel kezdjük a Nagytemplomban, majd a 
gyülekezeti teremben (Luther tér 14. sz.) töltjük az est további 
részét! Tölts el velünk egy nagyszerű, vidám, derűs, keresztyén 
lelkületű alkalmat, melyen sokat fogunk énekelni, játszani, be-
szélgetni. Ha van kedved, gyere el, szeretettel várunk!

Zsarnai Krisztián

mailto:ifirovathirmondo@gmail.com
mailto:ifirovathirmondo@gmail.com
mailto:evkrisz@freemail.hu
http://hu.wikipedia.org/wiki/Gy%C3%BCm%C3%B6lcs
http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C5%B1szer
http://hu.wikipedia.org/wiki/Gy%C3%B3gyn%C3%B6v%C3%A9ny
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GYERMEKOLDAL
Cicák a hóban
Havas karácsonyeste volt. A házban vidáman ragyogtak a karácsonyfa fényei, alatta ott so-
rakozott tucatnyi ajándék. Az anya és a gyerekek ünneplőbe öltözve készülődtek a temp-
lomba.
- Gyere velünk – kérlelték apjukat a gyerekek.
- Én aztán nem – csattant fel. Én nem hiszem el ezt a sok vallásos szemetet.
Pedig a felesége évek óta próbált neki Jézus Krisztusról, és az általa felkínált üdvösségről 
beszélni.
- Ostobaság – mondta erre mindig a férfi.
A család elindult a templomba, és a férfi egyedül maradt kényelmes kis vidéki házukban. 
Egy pillantást vetett az ablakon át a hideg havas tájra. A ház előtt meglátott valami moz-
golódást a hóban. Cicák! Három kiscica sétált el lassan az ablak előtt.
- Az ostobák!- gondolta. Meg fogtok fagyni!
Felvette kalapját és kabátját, és kinyitotta az ajtót. A jeges téli szél az arcába csapott.
- Gyertek ide, cicuskák! Gyertek be, ahol meleg, és étel vár benneteket! Odakinn elpusztul-
tok.
A cicák azonban elfutottak, megijedve az ajtóban álló idegentől. A férfi kilépett a házból.
- Gyertek vissza! Ne féljetek! –kiáltozott utánuk. Meg akarlak menteni titeket! – mondta 
kétségbeesetten.
A cicák azonban eltűntek a sötétben. Túl késő volt.
- Nos, én minden tőlem telhetőt megtettem értük – motyogta magában a férfi. Mit tehettem 
volna még? – bosszankodott. Nekem is macskává kellene válnom ahhoz, hogy elérjem és 
megmentsem őket. Ha macskává válnék, elmondhatnám nekik, hogy elpusztulnak a hideg-
ben ha elfutnak, és nem jönnek be a meleg lakásba. Akkor hinniük kellene nekem, hacsak 
nem bolondok!
Ahogy visszatért az ajtóhoz, a távolban megkondultak a harangok. A férfi egy pillanatra 
megállt,  és eszébe jutottak felesége szavai: „A mindenható Isten elküldte a földre Jézust. 
Emberré lett, köztünk élt, hogy megérthessük Istent. És csak akkor érthetjük meg Istent, ha 
ismerjük az Úr Jézus Krisztust. Ő meghalt, mégpedig szégyenletes halállal azért, hogy le-
győzze a bűnt, és hogy örök életünk legyen! Feltámadásával örök dicsőséget szerzett és be-
bizonyította, hogy Ő valóban Isten!”
A férfi most értette meg, hogy Isten Jézus Krisztuson keresztül hív magához minket,  és 
csak Jézuson keresztül mehetünk az Atyához! Aztán bement a házba, letérdelt, és bűnbá-
nattal, sírva átadta életét az Úr Jézusnak.

(Fején a szöget c. könyv alapján)
”Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne  
vesszen, hanem örök élete legyen.” (Jn. 3,16)

ÁLLANDÓ ALKALMAINK:
Gyermek bibliakör (3-14 éves korosztály számára): minden vasárnap 10 órától a Lelkészi 
Hivatalban (Luther tér 14. sz.).

(Az oldalt szerkesztette: Hajagos-Tóth Katalin)
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Hírek a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium életéből

 Novemberben nagysikerű levelezős versenyt rendezett a gimnázium az általános isko-
lák 4. és 6.osztályos tanulói számára. A harmadik fordulóra mintegy 200 gyerek érke-
zett a megye szinte minden általános iskolájából.

 December 3-án nyílt napot szerveztünk. A sok érdeklődő általános iskolás és szüleik 
tájékoztatást kaptak arról, miként lehet az iskolába felvételizni. A tájékoztatás mellett 
óralátogatásokra is sor került.

 December 6-án a gimnázium dísztermében a Finn- Magyar Baráti Egyesület szervezé-
sében emlékünnepségre került sor abból az alkalomból, hogy Finnország 90 éve vívta 
ki függetlenségét. 

 Decemberben 17 és 20-a között került sor az iskolában már hagyományos karácsonyi 
jótékonysági napok megrendezésére. 

 Decemberben és januárban gimnáziumunk már gondol a beiskolázás -előttünk álló - 
nagy  feladataira.  Várjuk  az  általános  iskola  negyedikeseinek  jelentkezését  a 
nyolcosztályos,  a  hatodikosokat  a  hatosztályos,  illetve  a  nyolcadikosokat  a 
nyelvi előkészítő és négyosztályos gimnáziumi tagozatra.

Tisztelettel felhívjuk a gyülekezet figyelmét arra, hogy számítunk az evangélikus 
diákok jelentkezésére. Ez az iskola evangélikus iskola, ahol keresztyén szelle-
miségben, szeretetben neveljük a gyermekeket.
A beiskolázásról és az iskola életéről bővebben a www.eklg.hu honlapon ol-
vashatnak, illetve személyesen és telefonon is érdeklődhetnek. 

Máté Zoltán
igazgató h.

                                             

Hírek Az Evangélikus Általános Iskola életéből

- Az Evangélikus Általános Iskola életében örömteli változás történt a 2007/2008. tan-
évben.  Zsarnainé  Urbán  Nóra személyében iskolalelkészünk érkezett.  Kedves, meg-
nyerő személyiségével – a szülök, a gyerekek és az iskola dolgozói között – rövid időn 
belül nagy népszerűségre tett szert.

Csengő hangjával megvalósította régi álmunkat,  az egyházi énekek megszerettetésében, 
népszerűsítésében.

- Ebben a tanévben gazdagodott, színesedett iskolánk idegen nyelv oktatása. Válaszható 
idegen nyelvként – az angol és a német nyelv mellett, – szakköri formában beindult a 
szlovák nyelvoktatás.

A szlovák nyelvtanár nemcsak a nyelvet tanítja (tanulóinknak) hanem a szlovák nemzeti-
ségi hagyományokkal is megismerteti tanulóinkat.

- A tantermeink díszítésében is azt a célt tűztük ki, hogy kapjon nagyobb hangsúlyt is-
kolánk keresztyén szellemisége. Köszönjük pedagógusainknak,  felekezeti hittantaná-
rainknak a lelkes, odaadó munkát.

http://www.eklg.hu/
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- Köszönjük az Evangélikus Egyházközségnek azt a támogatást,  amelyet a Nagytemp-
lom felszentelésének évfordulóján, már két alkalommal nyújtottak iskolánknak. 

Váratlan és kedves meglepetés ért minket az ősz folyamán. Egy szlovák evangélikus általá-
nos iskola kereste meg iskolánkat, hogy szeretnének velünk megismerkedni.
Mi jó szívvel vettük a meghívásukat. Vezetőségünk, iskolalelkészünk és a szlovák nyelvta-
nár három felejthetetlen napot töltött Rimaszombaton. A viszontlátogatásra december 3-a 
és 5-e között került sor.
Szeretnénk, ha a két iskola kapcsolata tovább erősödne, és ezáltal példát tudnánk mutatni,  
hogy lehetséges a testvéri, baráti és lelki közösség.
Reméljük, hogy a gyerekek, a szülők, és a gyülekezet tagjai is jó szívvel fogadják, és támo-
gatják kezdeményezésünket.

Isten áldása legyen mindannyiunkkal!
Áldott karácsonyt kívánunk!

Balogh Józsefné 
igazgató h.

                                             
Az első hónap a Luther Márton Kollégiumban

A Luther Márton Kollégium szeptember 2-án nyitott ajtóval várta a vidáman visszaér-
kező diákokat. Nagy öröm volt látni az ismerős arcokat, valamint a az is jó érzéssel töltött 
el mindenkit, hogy új diákokat is tudhattunk magunk között. 

Az első hét elteltével mindenki beilleszkedett a kinek új, kinek régi közösségbe. Máso-
dik héttől kezdve már elkezdődtek a foglalkozások (sport, hit-és természet, énekkar stb.), 
és a Diákönkormányzat (DÖK) is hozzálátott ez évi munkatervének elkészítéséhez. Ezek 
közül a tervek közül az első hónapban az egyik legnagyobb eseményt, a „verébavatót” szer-
vezték nagy erőfeszítéssel. 

Minden évben nagy esemény az első éves diákok és az újonnan érkezett tanárok felava-
tása. Humoros keretek között az „újoncok” a kollégium teljes jogú tagjaivá válnak. Idén ez 
a rendezvény egy un. bentmaradás alkalmával történt. Mókás feladatok követték egymást, 
és idővel az elsősökön látszó izgalom is eltűnt, és oldódott a feszültség. Mindenki jól érezte 
magát,  élményekben gazdagon telt el ez a péntek este. Másnap viszont fárasztó nap elé 
néztünk, mert a szombatot Sóstón töltöttük. Egy egész napos program várt minket (Ki mit 
tud? vetélkedő, aztán a Sóstói Múzeumfalu megtekintése stb.) Kirándulásunkat  kollégiu-
munk szakácsai  még élvezetesebbé tették azzal,  hogy szabadban főtt, finom gulyáslevest 
fogyaszthattunk. 

Miután mindenki kellemesen elfáradt,  visszabuszoztunk a kollégiumba, ahol az elsős 
fiúk és az idősebb fiúk focimeccse következett, ezután pedig DVD est volt.

Ilyen egy őszi „bentmaradás” verébavatóval fűszerezve a Luther Márton Kollégiumban.
Gebri Csilla

a Kossuth gimnázium tanulója
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ANYAKÖNYVI HÍREK

Keresztelések: „Bizony az Úr ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom..”
Simon  Lóránt,  Melnik  Melinda  Ildikó,  Csikós Renáta,  Magyar  Boglárka, 
Magyar Eszter, Dankó Zoltán András, Huczman Nikoletta Tünde, Kubovics 
Áron. 
Felnőtt keresztelés: Huszti Csaba, Prékopa Orsolya, Dézsi Tamás László.
Konfirmáció : Prékopa Orsolya.

Házasságkötések: „Amit Isten egybekötött, ember el ne válassza…”
Tomasovszki Attila  és Simkó Erika,  Miklós Gergely és Koós Szilvia,  Kiss 
Attila és Kollár Nikoletta Judit, Huszti Csaba és Kállai Gabriella, Jónás Ta-
más és Busák Éva.

Halálozások: „Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg...”
Dr. Szenkovics Tiborné Demcsák Mária Judit (87), Gelegonya Mihály Sán-
dor (88), Zadubenszki József (44), Bencsik György (39), Miholecz Mihályné 
Varga Erzsébet (84), Szalai Jánosné Bodolótzky Julianna (86), Bogár János 
(78), Turcsán András (58), Lippa József (45), Csengeri Józsefné Miskó Zsu-
zsanna  (86),  Gyöngyösi András  (81),  Pataki  Lászlóné Ferencz  Ilona  (97), 
Kozlok Anrás (70),  Német-R Béláné Gyureskó Julianna  (79),  Ozsváth Bá-
lintné Pristyák Ilona (86), Gyurján József (76), Nemes Mihályné Tomasovsz-
ki Erzsébet (70),  Smidt Andrásné Bodnár  Julianna  (88),  Smidt Zsolt (38), 
Szabolcsi Pál (62), Morauszki Györgyné Kukucska Ilona (89), Asztalos Jó-
zsefné Paschke Waltraud Andrea (50), Vaskó József (67), Kresztyankó Lász-
ló (46), Nagyné Valent Mária Zsuzsanna (52), Kovács Mihály (43).

Hirdetés
Megvételre  keresem a  dr.  Vietórisz József által  magyar  nyelvre fordított  Tranoscius 
énekeskönyvet. Szokol András Nyíregyháza, Tűzoltó u. 16. szám. Tel: 312 560

MEGHÍVÓ

Szeretettel hívunk és várunk mindenkit 
december 25-én, karácsony 1. napján a 

Nagytemplomban 17 órakor kezdődő zenés áhítatra.
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HÍREK

November 11-én csendesnap volt gyülekezetünkben:  „Boldogok,  akik békét  teremtenek” 
címmel. A délelőtti istentiszteleten Labossáné Kővágó Anita hirdette az igét.
Délután  az  általános  iskola  dísztermében  folytatódott  az  együttlét,  ahol 
Bozorády András, az Emmaus Gyülekezet lelkésze és felesége, Bozorády Il-
dikó a Kossuth gimnázium iskolalelkésze szolgált.

November 23–25-éig a kálmánházi templomban Győri János Sámuel a Pesterzsébeti Evan-
gélikus Gyülekezet lelkésze tartott evangélizációs igehirdetést: Mi az út, az 
igazság, az élet? – címmel.

December 9-én a Nagytemplomban a délelőtti  istentiszteleten  Sztankó Gyöngyi igazgató 
lelkész beiktatta tisztségükbe Veczán Zoltán felügyelőt, Sallai Gábor másod-
felügyelőt,  Belyus Beáta Ibolya jegyzőt,  Demen Szabolcs kántort. Szolgála-
tukra Isten áldását kérjük.

December 9-én adventi csendesnap volt a Széna téri Kistemplomban, ahol Labossáné Kő-
vágó Anita a  természetgyógyászatról  tartott  előadást.  Ezen  az  alkalmon  a 
körzet konfirmandus fiataljai is bemutatkoztak a gyülekezetnek.

December  15-én  az  egyházközség Kulturális  Bizottságának  szervezésében  a  Nagytemp-
lomban karácsonyi hangversenyt adott a Cantemus Vegyeskar Szabó Soma 
vezényletével. Ez úton is köszönetet mondunk a nagyszerű zenei élményért.

 A vasárnaponként reggel 8 órakor kezdődő istentiszteletet vízkereszttől – virágvasár-
napig  nem a Nagytemplomban,  hanem a gyülekezeti  teremben a Luther  tér  14.  sz. 
alatt tartjuk.

 A januári szeretetvendégség –az imaheti alkalmak miatt– elmarad.
 A keresztyén teaház legközelebbi alkalma 2008. február 16-án 17 órakor lesz.

Gyülekezeti alkalmak, ahová szeretettel hívunk és várunk mindenkit!
Karácsony ünnepének alkalmai a Nagytemplomban:

Karácsony 1. napján:
Reggel 700 úrvacsorás istentisztelet
Reggel 800 istentisztelet úrvacsorával
Délelőtt 1000 istentisztelet úrvacsorával
Este 1700zenés áhítat

Karácsony 2. napján:
Reggel 800 istentisztelet úrvacsorával
Délelőtt 1000 istentisztelet úrvacsorával
Este 1700 istentisztelet a gyülekezeti 

teremben

      
December 31. ÓÉV este 17 órakor és éjjel 23 45 –kor ÚJÉV-váró istentisztelet lesz a 

Nagytemplomban.
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   JANUÁRI ELŐZETES   

ÚJÉV napján a Nagytemplomban reggel 8oo kor, de. 10-kor lesz istentisztelet 
úrvacsoraosztással, este 17 órakor a gyülekezeti teremben tart-
juk az istentiszteletet.

2008. január 1-4-éig, keddtől - péntekig esténként 17 órakor kezdődik a gyülekezeti te-
remben az évkezdő imahét.

Január 6-a VÍZKERESZT ÜNNEPE
istentiszteleti rend:   800 gyülekezeti teremben

1000 Nagytemplomban
1700 gyülekezeti teremben

Január   6-13-áig, vasárnaptól - vasárnapig Aliansz imahét.
Január 20-27-éig, vasárnaptól-vasárnapig esténként 18 órakor kezdődnek az Ökume-

nikus imahét alkalmai.

ELÉG!

Sötét vonat
siet velem. 
Tájak tűnnek
el hirtelen.
Szemem hosszan
Visszatekint:
Így suhant el
egy év megint!
Kezdődjék most 
a számvetés:
Elég! Elég!
Kevés! Kevés!

Örvendezve
énekelem,
hogy elég volt
a kegyelem.
A tovatűnt
év harcain,
munkáján és
kudarcain,
élesztve a 
gyenge hitet,
hordozott és 
átsegített.

De tart tovább
a számvetés.
Gyötörni kezd:
Kevés! Kevés!

A szó, a tett,
a rím, a dal,
az imádság,
a diadal, 
a szeretet
és az erő,
mások terhét
felemelő…
az Úr elé
csendesedés…
Kevés! Kevés
Kevés! Kevés!

Leroskadok,
Uram, eléd.
Ó, födje el
a nagy „elég”
dúsan azt a
sok keveset!
Sebeimre
írt keresek.

Tűnnek évek…
erdők, hegyek…
de mindig új
felé megyek,
s kegyelmednek
nincs vége még.
Elég! Elég!
Elég! Elég!

Túrmezei Erzsébet
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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

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

mogatására adományt köszönettel fogad az egyházközség.

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: 2008. február.
Lapzárta: 2008. február 9.

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.
Gyülekezetünk honlapja: http://nyiregyhaza.lutheran.hu

Szerkesztőbizottság:
Demcsákné Balczó Ildikó, Dr. Loós Tibor, 

Pelles Ferencné, Závodny Éva.
Felelős szerkesztők: Sztankó Gyöngyi, Veczán Zoltán

E-mail: nyiregyhazi.hirmondo@lutheran.hu
Kiadja a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség,

belső használatra, ingyenes terjesztésben. 
Készült: Jedlik Kiadó nyomdájában 1800 pld.-ban.

mailto:nyiregyhazi.hirmondo@lutheran.hu
http://nyiregyhaza.lutheran.hu/

