
IMMÁNUEL = VELÜNK AZ ISTEN

Karácsony havának igéje a gyermekét vigasztaló édesanya ké-
pével szemlélteti Istennek szeretetét, amely Jézus Krisztus jövete-
lével nyilvánvalóvá lett. Az édesanyai szeretet áldásait gyermek-
ként valamennyien átéltük. Mindennapi jelenetről van szó, mégis 
minden  egyes  alkalommal  átmelegíti  szívünket,  amikor  látjuk, 
hogy a kisgyermeket valami nagy bánat éri és keserves sírásra fa-
kad, de ahogy az édesanyja magához öleli, megsimogatja és biztatja gyermekét, az 
egyik pillanatról a másikra megvigasztalódik: a sírásból nevetés lesz, a bánatos és 
könnyes szemek örömtől sugárzó tekintetté alakulnak. 

Az édesanyai szeretetben az a csodálatos, hogy sohasem nézi: megérdemli-e azt 
gyermeke, vagy sem? Az édesanya szereti rossz és gonosz gyermekét is,  annyira 
szereti, hogy nem is látja meg hibáit, vétségeit. Ez a szeretet szinte mindent eltűr, 
mindent meg tud bocsátani. 

Isten értékrendje szerint mi mindannyian rossz, engedetlen gyermekeknek bizo-
nyultunk, akik sokszor tudatosan lázadoznak Isten ellen és gonosz szándékkal tá-
madnak embertársaikra. Büntetést érdemlünk. Nem érdemeljük meg még az életet 
sem, annak csodáit, lehetőségeit. Bizony engedetlenségünk következménye az a sok 
nyomorúság,  szenvedés,  gonoszság és  halál,  ami  elrútítja  napjainkat,  megkeseríti 
életünket.  Ezért  panaszkodunk,  bánatosak vagyunk és  sírunk mint  a  kisgyermek, 
mert érezzük tehetetlenségünket és semmiképpen sem tudunk kievickélni abból a 
nyomorúságból, amelybe süllyedtünk.

Advent és karácsony evangéliuma arról biztosít minket, hogy minden nyomorúsá-
gunk, bűnünk, bánatunk és tehetetlenségünk ellenére Isten mint gyermekét vigaszta-
ló édesanya jön hozzánk, hogy mellénk álljon, vigasztaljon, hogy felemeljen és ma-
gához öleljen. Jézusban még az édesanyai szeretetnél is erősebb szeretete testesült 
meg, és azért illik hozzá az Immánuel név – ahogy Máté evangélista nevezi Őt -, 
mert Jézus Krisztusban lett nyilvánvalóvá, hogy Isten velünk van, szeret minket és 
ki akar húzni a nyomorúságból, hogy üdvösségre vezessen.

XVII. évf. 11-12. szám
2008. november-december

„Ezt mondja az Úr: … Ahogyan az anya vi-
gasztalja fiát, úgy vigasztallak én titeket.” 

(Ézs 66,13)
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A gyermek boldogan bízza magát édesanyjára. Vajon mi tudunk-e bízni Megváltó 
Urunkban,  merünk-e rá  hagyatkozni,  engedjük-e magunkat  az Ő szeretetében vi-
gasztalódni, megnyugodni és békességre találni, ahogy a kisgyermek édesanyja ke-
belén megnyugszik és örömtől sugárzó tekintettel hozzá simul? 

Dr. Kovács László Attila

IDE JÖTTÜNK, MERT HÍVTATOK

Dr. Kovács László Attilát, Sztankó Gyöngyi esperes november 8-án iktathatta be lel-
készi szolgálatába a Labossa Péter távozásával megüresedett 1. sz. körzet parókusi 
állásába. Felesége, Kovács Erzsébet az Evangélikus  Általános Iskola iskolalelkészi 
tisztét tölti be. Életükre és munkájukra Isten áldását kérjük. Egyházközségünk új lel-
készének bemutatkozását olvashatják az alábbiakban.

Kolozsváron, illetve az erdélyi Evangé-
likus-Lutheránus  Egyházban  sok  szép  és 
építő szolgálatra volt alkalmunk. Teológiai 
tanárként  megfiatalodott  lelkészi  karunk 
nagy  részét  tanítottam  liturgikára,  hitval-
lásismeretre,  dogmatikára,  egyházi  zenére 
és énekre. Az egyházi zenét és éneket re-
formátus és unitárius lelkészjelöltjeinknek 

is oktattam. Doktori disszertációmat is olyan témából írtam, amely mind a liturgikát és 
egyházzenét, mind a rendszeres teológiát érinti: Az evangélikus istentisztelet zenei elemei-
nek rendszeres teológiai alapvetése. 1998 és 2002 között teológiai intézetünk rektora vol-
tam. Az intézet énekkarának karnagyaként pedig ugyancsak sokat tevékenykedtem. Me-
rem remélni,  hogy Isten dicsőségére  és  hívő népünk örömére,  épülésére  szolgálhattam 
egyházzenészként is. Karnagyi tevékenységem mellett gyakran végeztem kántori szolgála-
tot és tartottam orgonahangversenyeket. De megbízást kaptam az erdélyi magyar evangéli-
kusok új énekeskönyvének és korálkönyvének szerkesztésére, sőt az unitárius korálköny-
vet is magam harmonizáltam és szerkesztettem. Természetesen lelkészi szolgálatot is vé-
geztem. Lelkészi szolgálatomat aradi segédlelkészként kezdtem 1982-ben. Később a ko-
lozsvári Evangélikus Püspöki Hivatal titkáraként, majd teológiai tanárként alkalmanként, 
beosztás szerint végeztem igehirdetői és liturgusi szolgálatot a kolozsvári evangélikus gyü-
lekezetben, illetve a teológiai intézetben az akadémiai istentiszteletek rendjén. 

Hitvestársammal, Erzsébettel a teológiai intézetben találtunk egymásra. Én tanársegéd 
voltam, ő pedig diák. 1989-ben kötöttünk házasságot. Ez alkalomból közösen választott 
igénk: „Minden gondotokat hagyjátok őrá, mert neki gondja van rátok.” (1Pt 5,7). Erzsé-
bet a Püspöki Hivatal titkáraként kezdte lelkészi szolgálatát, majd tanácsosaként folytatta, 
de ugyanakkor rendszeresen végzett mindenféle lelkészi szolgálatot a kolozsvári evangéli-
kus gyülekezetben. Életútja a Nagyvárad melletti Szalárdról indult. Szülei gazdálkodó em-
berek. Édesanyja varrónőként, édesapja mezőgazdasági gépészként kereste kenyerét. Ma 
mindketten nyugdíjasok.  Erzsébetnek két testvére van:  bátyja református lelkész, öccse 
mezőgazdaságban dolgozik. Az elemi iskolát szülőfalujában, a középiskolát Nagyváradon, 
teológiai tanulmányait pedig Kolozsváron végezte.
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Én a barcasági  Négyfaluban (Szecsele város) születtem. Édesapám a Hosszúfalu-Fű-
részmezei gyülekezetnek volt a lelkésze, édesanyám pedig kántora. Négyen vagyunk test-
vérek. Ikertestvérem mérnöknő, illetve kántor, egyik bátyám mérnök, a másik tornatanár. 
Iskoláimat otthon, szülővárosomban végeztem, zenét pedig Brassóban tanultam. Az orgo-
najáték művészetébe viszont Trajtler Gábor vezetett be, majd Benedek Kálmán irányított.

Hitvestársammal együtt sokat vártunk a gyermekáldásra, és Isten meghallgatta sóhajto-
zásunkat. Két fiúnak, Palkónak (6 éves) és Mátyásnak (2 éves) lehetünk boldog szülei.

A nyíregyházi gyülekezet meghívási szándéka váratlanul ért minket, és hamar kellett 
döntenünk. Végül is – gondoltuk – ha hívtatok, akkor szükségetek van a szolgálatunkra. S 
ha az EU-nak van valami haszna, a határok átjárhatósága biztos, hogy az. Így az anyaor-
szágiak és határon túliak összetartozását megélni akadálymentessé vált. Egy kicsit köteles-
ségünk is láthatóvá, tényszerűvé tenni azt, ami Trianon előtt még természetes volt. Akkor 
az erdélyi magyar evangélikus gyülekezetek is a Magyar Evangélikus Egyház szerves ré-
szét képezték. A nyíregyházi szolgálatot, pedig úgy vállaltam, hogy mellette - részben - a 
kolozsvári teológiai tanári tevékenységemet is folytatni szeretném. Isten legyen segítsé-
günkre, hogy itteni szolgálatunk Istennek tetsző, gyülekezetet építő szolgálat legyen.

Dr. Kovács László Attila

Túrmezei Erzsébet
Úton van feléd (részletek)

„Egy csoda úton van feléd!”
- írta valaki messziről
bátorító levélben neked.

De hadd írjak most én is levelet,
s beszélgessek benne veled.
Örömmel, bátran, bizonyosan
hadd írjam meg, hogy tévedés:
egy csoda kevés!
Nem egy, hanem száz és számtalan,
minden nap új csoda
van úton feléd!
Hogy letörölje könnyed,
hogy kútja legyen erőnek, örömnek, 
szolgálatnak, bizakodásnak,

teherbírásnak,
megbocsátásnak,
megoldhatatlan kérdéseidre
váratlan megoldásnak!

Jézus Krisztusban
minden nap új csodák földje
nyílik eléd!
Száz és számtalan,
minden nap új csoda
van úton feléd!

Bár hittel hinnéd, 
és soha, soha
ne felejtenéd!

Egyházközségünk lelkészei, felügyelői, és a Hírmondó szerkesztői
áldott karácsonyt kívánnak a gyülekezet minden tagjának!
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MIT JELENT SZÁMOMRA A BIBLIA?

Gyermekkoromban jártam hittanra és konfirmáltam is. Szüleimtől egy 
Bibliát kaptam ajándékba, amibe néha beleolvastam, de nem érdekelt, és 
nem is értettem.

Férjhezmenetelemkor új otthonomba ugyan magammal vittem a Bibli-
ámat, de továbbra sem olvastam. A későbbiekben, amikor életem során 
nagy nyomorúság ért, azt a tanácsot kaptam, hogy olvassam a Szentírást. 
Elkezdtem az első oldaltól, de az Ószövetséget nagyon ellentmondásos-
nak találtam. Később az Újszövetséget vettem kézbe, de ekkor is csak a 
kételkedő kérdések fogalmazódtak meg bennem. Így kutattam a Biblia üzenetét, s ezért 
nem kaphattam választ kérdéseimre, kételyeimre.

Mivel  azonban nagyon szorgalmasan  kerestem elrontott  életemre  a  megoldást,  Isten 
megnyitotta számomra az Ige üzenetét. Öröm és boldogság töltött el, megértettem Isten 
szeretetét, azt, hogy az én bűneimért is meghalt az Úr Jézus: 

„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne el ne 
vesszen, hanem örök élete legyen.” (János 3, 16).

A rám nehezedő bűnöket megvallva, a bűnbocsánat által új, megigazult életet kaptam. 
Ezt követően egészen más lett a kapcsolatom a Szentírással. A Szentlélek világossá tette 
számomra Isten üzenetét a Biblián és az igehirdetéseken keresztül is. Megtapasztalhattam, 
hogy imádkozás által és az Ige olvasásán keresztül kapcsolatban vagyok Jézus Krisztussal, 
és rajta keresztül a mennyei Atyával.

Korábban magam szerettem dönteni különböző élethelyzetekben, és ez sokszor kudarc-
cal végződött. Ma már tudom, mert megtapasztaltam, hogy Jézus  Csodálatos Tanácsos, 
így terveimet vele osztom meg. 

Amikor a szívemhez közel álló emberektől nagy bántásokat kaptam, és úgy éreztem, 
hogy megsemmisülök, akkor imádkozva a Bibliámat olvasva az az örömteli felismerés ért, 
hogy fájdalmam és bánatom megszűnt. Hálatelt szívvel tapasztaltam a megbocsátás aján-
dékát és örömét.

Isten hűséges, a velünk kötött szövetséget megtartja, csak engedelmesen figyeljünk az Ő 
szavára. Számomra csodálatos könyv a Biblia, az Élet beszéde van benne.

Babicz Pálné

MEGHÍVÓ

Szeretettel hívunk és várunk mindenkit december 25-én, karácsony 1. napján a 
Nagytemplomban 17 órakor kezdődő zenés áhítatra. 

Orgonán közreműködik: dr. Kovács László Attila lelkész-orgonaművész. Műsoron – töb-
bek között – J.S.Bach, Praetorius, Messiaen művek. Énekel a gyülekezet énekkara.

ÉNEKKARI TAGOK JELENTKEZÉSÉT VÁRJUK
EGYHÁZKÖZSÉGÜNK ÉNEKKARÁBA

Akik szeretnek énekelni és énekükkel Istent dicsérni, és szívesen vállalják 
a felkészülést, a művek bemutatását, azokat szeretettel várjuk.

Próba: minden vasárnap 1800 órakor Luther tér 14. sz. alatt a gyülekezeti teremben.
Dr. Kovács László Attila

karvezető



Hírmondó 2008. karácsony 5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ___  

A LITURGIKUS SZÍNEK

Belépek a templomba. Egy pillantást vetek az oltárra, és máris látom, hogy milyen ün-
nep van, mert az oltár- és a szószékterítő színei „elárulják” azt. Evangélikus egyházunk ta-
nításában hangsúlyos, hogy a „hit hallásból van”. Az evangélium a fülünkön át jut el hoz-
zánk. De mi van a szemünkkel?

A templomi képek, az oltárterítő, illetve az orgona stb. nem csupán szépítő, „díszítő” 
elemek a templomban, az istentiszteleten. Mert van „prédikáló” zene is, és van „prédikáló” 
kép, oltárterítő, színes ablak stb. Tehát az egyházművészet nem csupán gyönyörködtetni 
akar, hanem az evangélium üzenetét is közvetíteni szeretné. Más reformátorokkal ellentét-
ben Luther Márton nem száműzte a templomból sem a zenét, sem a képeket, sőt örömmel 
vette azok szolgálatát. Így jutunk vissza cikkünk témájához, a liturgikus színekhez.

A liturgikus színek sajátos módon hirdetik az egyházi esztendő üzenetét, és az üdvtörté-
net fontosabb eseményeit, adventtől karácsonyon, húsvéton és pünkösdön át az örökélet 
vasárnapjáig.

A liturgia öt színt alkalmaz: a fehéret, pirosat, zöldet, lilát, feketét.
A fehér a világosság és ezért a Krisztus-ünnepek színe. Igei alapja Jn 8,12 verse, ahol 

Jézus ezt mondja: „Én vagyok a világ világossága”. Az oltár- és szószékterítő a szentesté-
től vízkeresztig terjedő időszakban,  nagycsütörtökön, (az úrvacsora ünnepén), húsvéttól 
mennybemenetelig, illetve a húsvét utáni 6. vasárnapon, Szentháromság ünnepén „öltözik” 
fehérbe.

A piros a tűz és a vér színe. Pünkösdkor, a reformáció ünnepén és templomszenteléskor 
használatos szín.

A zöld szín a sarjadó, növekvő vetésre utal. A hitben és a gyümölcstermő életben való 
növekedést jelképezi. A vízkereszt utáni vasárnapokon és a Szentháromság utáni összes 
vasárnapon a liturgikus szín zöld.

A lila a bűnbánatra utal, ennek megfelelően az adventi és a böjti vasárnapokon a szó-
szék és az oltár lila színű.

A fekete a 18. század óta a gyász színe egyházunk liturgiájában, ezért nagypénteken és 
nagyszombaton használatos. Gáncs Aladár cikke nyomán (a szerk.)

HÍREK A LUTHER MÁRTON KOLLÉGIUM ÉLETÉBŐL

Van aki koszorúz, mi vetélkedtünk
Az 1956-os forradalom a magyar nép szabadságvágyának egyik legfontosabb eseménye 

volt. Mi fiatalok, már csak a tankönyvből ismerjük az akkor történteket, esetleg nagyszüle-
inktől hallhatunk az egész világ elismerését kiváltó népfelkelésről.

Sajnos fakul az emlék. A kollégiumvezetősége a vetélkedő megszervezésével szeretné 
az ’56-os forradalom emlékét bennünk ébren tartani. Hiszen a magyarok voltak az elsők, 
akik elszántan és bátran fellázadtak a kommunista önkényuralom ellen.

Október 21-én már második alkalommal mértük össze ebbeli tudásunkat. 
A tanulás, a versenyre való felkészülés nem volt hiábavaló. Mindannyian gyarapodtunk 

ismeretben, tudásban, és nemzeti önérzetünkben.
Köszönjük a zsűri munkáját, és személyes ajándékaikat, mellyel lehetővé tették a csapa-

tok megjutalmazását.
Mudri Kitti Katalin tanuló írása nyomán



6 Hírmondó 2008. november-december
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ___  

NYÍREGYHÁZÁRÓL ÖSZTÖNDÍJASKÉNT AZ USA-BAN

Mindketten  a  budapesti  Evangélikus 
Hittudományi Egyetem (EHE) hallgatói va-
gyunk.

2008. augusztus 24-én, mint  új háza-
sok  utaztunk  ki  Amerikába,  Columbusba, 
hogy egy évet töltsünk itt diákként. A lehető-
séget  Bernhardt  Béla,  nyugalmazott  Cleav-
land-i  evangélikus  esperestől  kaptuk,  az 
Evangélikus  Hittudományi  Egyetemen  ke-
resztül.  Már  első  benyomásaink  pozitívak 
voltak, nagyon kedvesen fogadtak minket az 
itteniek. A sok új dolog között talán az okta-

tási rendszer volt a legszokatlanabb számunkra, amivel pár hétig küzdöttünk. Minden órá-
ra meglehetősen sokat kell olvasni, és általában olvasónaplót, vagy véleményt kell írni a 
tanultakról. Ez Magyarországon nem jelent nagy problémát egy gyakorlott diáknak, vi-
szont az angol teológiai szaknyelv olvasása, megértése és alkalmazása kezdetben nehézsé-
get okozott.

Még mielőtt kijöttünk Amerikába, elhatároztuk, hogy szeretnénk minél többet látni az 
itteni egyházi életből, ezért igyekszünk minél több gyülekezetet, közösséget meglátogatni 
és új barátokat szerezni. Voltunk már nagyvárosi lutheránus gyülekezet hagyományos- és 
modern istentiszteletén, kisvárosi lutheránus és presbiteriánus gyülekezetben, a Columbus-
i magyar református közösségben. Chicago-i kirándulásunk alkalmával egy fekete szabad 
keresztény istentiszteleten vettünk részt, detroiti látogatásunkkor pedig egy baptista közös-
ségben jártunk. 

Az egyetemen minden nap van délelőtti áhítat, és szerdánként úrvacsoravételre is van 
lehetőség. Ezt követően a diákok kis csoportokba tömörülve, egy-egy professzorral beszél-
getnek mindenféle ügyes-bajos dolgaikról. Oktatóink különösen nagy figyelmet szentelnek 
a hallgatók spirituális és lelki életének egészségére: ha valakinek kiegyensúlyozott a sze-
mélyes kapcsolata Istennel, az mind a tanulásban, mind pedig a szolgálatban hűséges ma-
rad. Kikapcsolódás gyanánt és zenei fejlődésünk miatt, tagjai vagyunk az ötven fős szemi-
náriumi énekkarnak, Johanna pedig folytatja orgona és ének tanulmányait is.

Végtelenül hálásak vagyunk Istennek, hogy ajándékba adta nekünk ezt az évet, ezért 
is igyekszünk minden napot tartalmasan eltölteni. Már az elmúlt három és fél hónap alatt 
rengeteg új tapasztalatot szereztünk, és fejlődtünk gondolkodásunkban. Azért is rendkívüli 
ez az év számunkra, mert házasságunkat ilyen körülmények között kezdhetjük el, és ezek-
kel az értékes, közös élményekkel készülhetünk jövőbeni közös szolgálatunkra. Soli Deo 
Gloria! – egyedül Istené a dicsőség!

Horváth-Hegyi Áron és felesége, Adámi Johanna
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HÍREK AZ EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLÁBÓL

Tanévnyitótól – decemberig, tartalmas, tevékenységekben gazdag közel négy hónap van 
mögöttünk. Néhány eseményről tájékoztatjuk a gyülekezetet.
• Már  szeptemberben  egy  nagyon  kedves  meghívásnak  tettünk  eleget.  Rimaszombati 

testvériskolánk meghívására 30 diák és 4 kísérőtanár felejthetetlen hetet töltött a szlo-
vákiai Látkyban. A szlovák gyerekekkel együtt „Erdei iskola” keretén belül szlovákul, 
magyarul és angolul ismerkedtek egymással, és a környék természeti szépségeivel.

Viszonzásul iskolánk és egyházközségünk vendége volt november 27-én Szlovákiából 
Liszák Viktória lelkésznő és két szlovákiai tanárnő, akik betekintést nyertek iskolánk és 
a gyülekezet életébe. Egyben előkészítettük a következő találkozás programját is.

• Október 6-án felsős tanulóinkkal részt vettünk az 1848/49-es forradalom és szabadság-
harc mártírhalált halt vezetőinek, az aradi vértanúk kivégzése 159. évfordulója alkalmá-
ból rendezett ünnepi megemlékezésen a Nagytemplomban.

• Október 16-25-éig iskolánk tanulói már második alkalommal vettek részt nagy-britan-
niai tanulmányúton, Barnstaple, a SOL (Hungary) Foundation Nyelviskolájában, hogy 
az angol idegen nyelvet anyanyelvi környezetben gyakorolhassák, ismerkedjenek az or-
szág, a táj kulturális értékeivel, földrajzi helyeivel.

• Október 19-én ünnepi istentiszteleten vettünk részt, amelyet a Nagytemplom felszente-
lésének évfordulója alkalmából tartottak. A liturgiában részt vettek az iskola tanulói és 
pedagógusai. Hálás szívvel mondunk köszönetet minden adakozónak, akik isko-
lánkat  támogatták ezen az istentiszteleten. Az offertórium bevételét  iskolánk 
kisharangjának a felújítására fordítjuk. 
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• November 3-án a hétfő reggeli áhítaton nyitott szívvel, szeretettel köszöntöttük új isko-
lalelkészünket, Kovács Erzsébetet, aki az édesanyai hivatás miatt távol lévő Zsarnainé 
Urbán Nóra lelkésznőtől vette át a szolgálatot.

• November 14-én a  „Biblia Éve” alkalmából a város óvodásainak, leendő elsősöknek 
rajz és bibliatörténeti versenyt hirdettünk. A beérkezett sok szép rajzból kiállítást ren-
deztünk iskolánk dísztermében. Az eredményhirdetésen apró kis ajándékokkal köszön-
tük meg a gyerekek munkáját.

• November 23-án részt vettünk a „Boldog, aki olvassa” – és aki tanulja! –címmel ren-
dezett  versmondó versenyen négy alsó  tagozatos tanulónkkal.  A versenyt  a  Móricz 
Zsigmond Színház és a város négy egyházi iskolája szervezte meg. A város történelmi 
egyházainak intézményeiben tanuló, alsós diákokat várták a rendezvényre. Iskolánk ta-
nulói minden kategóriában az előkelő harmadik díjat hozták el.

Iskolánk életét figyelemmel  kísérő,  támogató minden kedves testvérünknek áldott, 
békés, szeretetteljes karácsonyi ünnepeket kíván intézményünk tantestülete, tanuló-
közössége.

Balogh Józsefné igh.

Igény más alkalmakra is – Hírek az 5. körzetből

Isten iránti hálával, és nagy örömmel számolhatunk be arról, hogy szeptemberben 
„hivatalosan”  is  elkezdődhetett  Mandabokorban  az  ifjúsági  óra,  melyen  rendszeresen 
10-15 gyermek vett eddig is részt. Sokat játszunk, énekelünk, beszélgetünk az Igéről, Is-
tenről, mert a legfontosabb, hogy a gyermeki szívbe már most hulljon az Ige magva.

Szintén ettől a hónaptól, az istentisztelettel párhuzamosan beindult a gyermek-isten-
tisztelet, melyet Belyus Beáta vezet, mint gyermekmunkás és hitoktató, s örömmel láttuk, 
hogy a 12 éven aluli gyermekek közül 17-en voltak a családi istentiszteleten. A gyermek-
alkalmon tanultakkal külön szolgáltak és megleptek bennünket az istentiszteleten.

Mandán már kéthetente van istentisztelet, s öröm, hogy nem látunk létszámban visz-
szaesést, tehát van igény, belső igény a közösség megélésére és az Isten Igéjének hallgatá-
sára.
Vannak más-más terveink,  céljaink,  de szüntelenül  Isten előtt  hordozzuk azokat,  hogy 
mindent az Ő kezébe tegyünk, és mindent az Ő kezéből vegyünk el, mert csak akkor lesz 
azon áldás. Szívünk vágya és terve, hogy Isten előtt kedves dolgokat tegyünk, hirdessük 
Jézus bűnbocsátó kegyelmét és építsük Isten országát. „Adja meg szíved vágyát, teljesítse 
minden tervedet!” (Zsoltárok könyve 20,5) Zsarnai Krisztián

KÖNYVAJÁNLAT
Interjúkötetben vall hitéről dr. Fabiny Tamás püspökünk

A Kairosz Kiadó „Miért hiszek?” című sorozatában megjelent Szőnyi Szilárd 
dr. Fabiny Tamás püspökkel készített interjúkötete „Neki kell növekednie” 
címmel.
A kiadvány megrendelhető a Lelkészi Hivatalban, ára: 1500. –Ft
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GYERMEKOLDAL

Wilhelm bácsi és a színes csomagolópapír

Az ismert ifjúsági lelkész, Wilhelm Busch (1898-1968) kis unoka-
öccse (= testvérének a gyermeke), a kis Fritz „Wilhelm bácsitól” 
ajándékot kapott  karácsonyra. A nagybácsi jelenlétében kicsoma-
golta az ajándékot a tarka karácsonyi csomagolópapírból, és egész 
szenteste a csillogó és színes papírral játszott, Wilhelm Busch na-
gyon elcsodálkozott, és megpróbálta elmagyarázni az unokaöccsé-
nek, hogy tulajdonképpen a papírba csomagolt ajándék a lényeges 
és a fontos. A kis unokaöcs azonban nem zavartatta magát, és to-
vábbra  is  a  tarka  csomagolópapírral  játszott.  Amikor  Wilhelm 
Busch ezt követően megtartotta karácsonyi prédikációját, ezt az élményét megrázó példa-
ként alkalmazta arra, hogy a legtöbb ember az úgynevezett keresztyénségben hogyan is 
ünnepli a karácsonyt. A karácsonyi ünnepnek csak, és mindig csak a külsőségeivel és földi 
körülményeivel foglalkoznak. Esznek és isznak, vásárolnak és ajándékoznak, a karácsonyt 
csak külsőséges és mellékes dolgokkal élik meg, a szenteste legmélyebb titkát, nem értik, 
hogy Jézus Krisztus emberé lett, azért hogy megváltson minket minden bűntől. A kará-
csony külsőségei távol tartják őket Jézus emberré válásának belső és isteni titkától.

(Joahim Langhammer nyomán)
„Mert (Jézus Krisztusban) megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek…” 

(Tit 2,11)
Kedves Gyerekek!
Karácsony ünnepe számotokra ne csak az ajándék örömét jelentse. Gondoljatok arra, hogy 
Isten Jézus Krisztusban adta nekünk a legszebb és legértékesebb ajándékot –, kegyelmét! 
Ez legyen szívetek és ünnepetek középpontja!
„És ha Krisztus ezerszer megszületett volna Betlehemben, de benned nem –, akkor örökre  
elvesztél.” (Augustinus)

ÁLDOTT KARÁCSONYI ÜNNEPEKET!ÁLDOTT KARÁCSONYI ÜNNEPEKET!

ÁLLANDÓ ALKALMAINK:
Gyermek bibliakör (3-14 év): Minden vasárnap 10 órától a Lelkészi Hivatalban.

 (Az oldalt összeállította és szerkesztette: Hajagos-Tóth Katalin)

TÁJÉKOZTATÓ – FELHÍVÁS
Kedves Gyülekezet!

E tájékoztató célja, hogy erősítse egyháztagjaink felelősségérzetét, aminek elsősorban 
hitünkből és evangélikus hagyományaink tiszteletben tartásából kell fakadnia.

Egyházközségünk – elsősorban – a gyülekezet tagjainak adományaiból tartja fenn a temp-
lomokat, a gyülekezeti imatermet, a parókiákat, biztosítja a Lelkészi Hivatal működését, a 
gyülekezeti élet szervezésének feltételeit, fizeti lelkészeit, kántorát; hozzájárul az országos 
egyházi feladatok megvalósításához!
Gyülekezeti tagjainknak többféleképpen van módjuk támogatni egyházközségünket.
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I. Egyházfenntartói járulék  .
A hozzájárulás összege

Egyházközségünk a gazdálkodást alapvetően ennek a támogatásnak az alapján képes 
tervezni, hiszen ez rendszeres befizetés. A befizetés összege nem kötött, csupán aján-
lott.  Gyülekezetünk az önálló  jövedelemmel  rendelkező egyháztagok számára a 
nettó éves jövedelem min. 1%-át ajánlja.  (A Bibliában tizedről olvasunk.) Vannak, 
akik ettől az ajánlott összegtől jóval többet, vagy kevesebbet fizetnek. Egyházi törvé-
nyeink szerint az a gyülekezeti tag rendelkezik szavazati joggal közgyűléseinken, aki 
anyagi  felelősséget  is  vállal  a  gyülekezetért,  egyházfenntartói  járulék  befizetésével. 
Minden év végén a befizetések alapján készül el a választói névjegyzék.

A befizetés módja

A támogatásra szánt összeg rendszeresen havonta, vagy más időközönként, akár egy 
összegben is befizethető: 

(1.)  lehetőség  van  átutalásra  a  Nyíregyházi  Evangélikus  Egyházközség  OTP  117 
44003-20001010 bankszámlájára fenntartói járulék megnevezéssel, vagy 

(2.) befizethető személyesen a lelkészeknél vagy a pénztárosnak, a Lelkészi Hivatalban 
(Luther tér 14. szám alatt) akik erről nyugtát adnak.

II. Adományok  
A rendszeres hozzájáruláson felül, Isten iránti hálánk kifejezéseként egyházközségünk 
javára felajánlott adományok a fenntartói járulékhoz hasonló módon fizethetők be, ado-
mány megnevezéssel. A meghatározott célra szánt adományok befizetésekor meg kell 
nevezni a célt, ilyenkor az összeg másra nem fordítható.
„A Nyíregyházi Evangélikus Nagytemplomért” alapítvány céljaira szintén adományoz-
hatunk. Erről a Kuratórium elnöke adóigazolást ad (30 %-a levonható az adóból).

III. Perselypénz (offertórium)  
Az istentiszteleteken és más gyülekezeti alkalmakon perselybe helyezett adományok, 
névtelen hozzájárulások egyházközségünk működéséhez. Évente 8 alkalommal un. kö-
telező offertóriummal közegyházi célokra gyűjtenek (pl. lelkészképzés, kántorképzés, 
stb.)
IV. Az adó kétszer 1 %-a  
Adóbevalláskor rendelkezhetünk adónk 1-1 %-áról. Ha ezt elmulasztjuk, ezek az össze-
gek az állami költségvetés kasszájában maradnak. Az egyházi intézmények (iskolák, 
egyházi közgyűjtemények, stb.) állami támogatása évről-évre alacsonyabb, egyre na-
gyobb szükség van tehát az egyházért anyagi felelősséget vállalók forintjaira.

Kérjük gyülekezetünk tagjait és hozzátartozóikat, hogy adójuk 1 %-ával támogassák 
az evangélikus egyházat és intézményeit.

A Magyarországi Evangélikus Egyház technikai száma: 0035
A másik 1 %-al Nagytemplomunk felújítását segítik:  „A Nyíregyházi Evangélikus 

Nagytemplomért” alapítvány támogatásával. 
Adószám: 18801703-1-15
„Tudjuk pedig hogy aki szűken vet, szűken is arat, és aki bőven vet, bőven is arat. Minden-
ki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül, vagy kényszerűségből,  
mert a jókedvű adakozót szereti az Isten” (2Kor 9,6-7)

Erős vár a mi Istenünk!
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ANYAKÖNYVI HÍREK

Keresztelések: „Bizony az Úr ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom”
Juhász Dorina, Lakatos Anasztázia Izabella, Márton Tamás, Kovács Dávid, Szil-
ágyi Ábel, Tóth Viktória, Barnák Vivien, Kálmán Zsolt, Karafa Dorina, Hámor-
nyik István, Németh Péter, Kovács Kornél, Pálvölgyi Tibor Máté.

Házasságkötések: „Amit Isten egybekötött, ember el ne válassza…”
Batári Sándor és Török Anikó, Misák Balázs Gyula és Somfai Nóra Emese,

Halálozások: „Boldogok a halottak akik az Úrban halnak meg…”
Nagy János (68), Barzó András József (62), Palicz András (53), Adorján József-
né Olman Éva (64), Hulvej Mihályné Bárkányi Ilona (70), Kálmán Mihály (63), 
Lóczi Pálné Bodnár Jolán (80), Znamecz Józsefné Kálmán Erzsébet (84), Dienes 
Barnabásné Szabó Irén (87), Grencsó Mária (85), Kovács Mihályné Gunyecz 
Ilona (81), Kovács József (70), Paul Mihály (74), Jaskó Andrásné Projkó Margit 
(58),  Vécsei  Józsefné  Víg Mária  (60),  Mócsán Erzsébet  (70),  Simkó András 
(62), Kis István (78), Greksza István (53), Gutyán Pálné Varga Ilona (81), Bar-
nák András József (63), Belyus József (86), Garaj Mihály (79), Subert Mihály 
(50), Andrasovszki Jánosné Brezina Mária (90), Barta László (53), Tóth József 
(74), Tahószki Tiborné Szabó Julianna (68), Bajdik András (79), Honvéd Pálné 
Garay Julianna (75), Ferkó János (82), Dankó János Mihály (83), Morauszky 
Lászlóné Tóth Mária (80).

Gyülekezeti alkalmak, ahová szeretettel hívunk és várunk mindenkit!

Karácsony ünnepének alkalmai a Nagytemplomban és a gyülekezeti teremben:

Karácsony 1. napján:
Reggel 700 úrvacsorás istentisztelet
Reggel 800 istentisztelet úrvacsorával
Délelőtt 1000 istentisztelet úrvacsorával
Este 1700 zenés 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. 
Az esti istentiszteletet követően, szeretettel hívunk minden érdeklődőt a gyülekezeti 
terembe újév-váró együttlétre. 
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   JANUÁRI ELŐZETES   

ÚJÉV napján a Nagytemplomban reggel 8oo kor, de. 10-kor lesz is-
tentisztelet úrvacsoraosztással, este 17 órakor a gyülekezeti te-
remben tartjuk az istentiszteletet.

2009. január 5-9-éig, hétfőtől - péntekig esténként 17 órakor kezdő-
dik a gyülekezeti teremben az évkezdő imahét.

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

1000 Nagytemplomban
1700 gyülekezeti teremben

Január 18-25-éig, vasárnaptól-vasárnapig esténként 18 órakor kezdőd-
nek az Ökumenikus imahét alkalmai.

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

Köszönetet mondunk a Hírmondóra szánt adományokért!
A gyülekezeti újság önkéntes munkával készül, de a nyomdai költség így is 
jelentősen megterheli az egyházközség kiadását, ezért a kiadvány megjele-

nésének támogatására 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 eljut-
tatni.

A Hírmondó legközelebbi számának tervezett megjelenési időpontja: 2009. február
Lapzárta: 2009. február 8.

A Nyíregyházi Evangélikus Lelkészi Hivatal címe: Luther tér 14. Tel: 508-770 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.
E-mail: nyiregyhazi.hirmondo@lutheran.hu

Kiadja a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség,
belső használatra, ingyenes terjesztésben.

Megjelenik kéthavonként.
Készült: Jedlik Kiadó nyomdájában 1700 pld.-ban.

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

