
 
 

 

 „Miért mondod, hogy a Nagy kicsinnyé nem lehet, 
S a porszem képtelen felfogni az eget?” 

(A.S)  
Isten emberré lett! Lélegzetelállító, 

megdöbbentı történés. Felfoghatatlan.  
C.S. Lewis írja Csodák címő könyvé-

ben: „Azt, hogy nyaranta a nap délidıben 
az égen van, nem azért hisszük el, mintha 
tisztán látnánk a napot (hiszen pont a nap-
ba nem nézhetünk ilyenkor), hanem azért, 
mert fényénél minden más látható.” 

Az Ótestamentum emberei tőz- és fel-
hıoszlopban, a templom kárpitja által elta-
karva, áldozatok füstje után nézve sejthet-
ték csak Isten jelenlétét. De eljött a pilla-
nat, az egyszeri, a páratlan, amikor az ígé-
ret és beteljesedés Jézus Krisztusban az 
emberi lét színterére lépett. Küldetésének 
lényege öröktıl fogva meghatározott volt. 
Bőnnel, gonoszsággal, félelemmel, halállal 
kellett szembeszállnia, megtörve ezek ere-
jét. Senki más által el nem végezhetı fel-
adat. Egyedül az ı végtelen isteni hatalma, 
bölcsessége, tökéletes áldozata, Lelkének ereje képes rá.  

Isten személyválogatást nem ismerı mentı szeretetének félreérthetetlen bizonyí-
téka, hogy a karácsonyi esemény hírét elıször a választott nép közösségén kívül élı 
bölcseknek közvetíttette. İk valahol a mai Irak területén, az Eufrátesz alsó folyásá-
nál látták meg a fénylı csillagjelet. (A Jupiter és Szaturnusz együttállása folytán.) 
„Mert láttuk az ı csillagát, amikor feltőnt, és eljöttünk, hogy imádjuk ıt.”  (Mt2, 2). 

Ugyancsak elsıként kapták meg a híradást azok a pásztorok, akik ugyan a vá-
lasztott nép körén belül éltek, de semmibe vették, megvetették ıket. Általános felfo-
gás szerint, ık a Messiás eljövetelekor csak kárhoztató ítéletre számíthatnak.  

XVIII. évf. 12. szám 
2009. december 

„Üdvözítı született ma nektek, 
aki az Úr Krisztus, a Dávid városában.” 

(Lk 2, 11) 
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Ezzel szemben: „Ne féljetek, mert íme, hirdetek nektek nagy örömet... Üdvözítı szü-
letett ma nektek… A jel pedig ez lesz számotokra: Találtok egy kisgyermeket, aki be-
pólyálva fekszik a jászolban.” (Lk 2, 10-12) Áldott sorrend, amely Pál apostol szívét 
is megdobogtatja: „megjelent az Isten üdvözítı kegyelme minden embernek” (Tit 2, 
11). 

Isten küldi hírnökeit a hírrel: „Üdvözítı született nektek”, s Lelke által oda vezet 
ahhoz, akiben az evangélium, az örömhír testet öltött, s aki „szabadságra szabadít 
meg minket” (Gal 5,1), Jézus Krisztushoz. Elıtte csendüljön az ének: „Kitárom elıt-
ted szívem.” A Jézussal való találkozás és szívünk boldog megnyitása nélkül a hír 
fénye hamar megkopik, s belehull a felejtés mélységébe. Angelus Silesius szavait 
idézve:  

„Ha Krisztus százszor is születne Betlehemben, 
Elvesznél, hogyha nem jönne el a szívedben”. 

 
Bozorády Zoltánné 

ny. lelkész 
 

 

 
 éve született az evangélikus karmester, zongora- és orgonamővész, a német 
romantika kiemelkedı zeneszerzıje, Félix Mendelssohn Bartholdy. Életmővé-

ben meghatározó helyet foglal el az egyházi zene. Charles Wesley (1707-1788.) karácso-
nyi költeményét idézzük, amely Mendelssohn dallamá-
val került megzenésítésre.  
 
„Halld az angyalujjongást, Zeng az Istengyermekrıl. 
Teljes béke, mit hoz, lásd, Isten és az ember közt. 
Dalra kelj, te földnek népe, Angyalokkal hadd dicsérje, 
Dalod Isten szent Fiát: Drága Újszülött Királyt! 
 
Krisztus, kit imád a menny, Úr a nagy világ elıtt, 
Köztünk íme megjelent, Szent szőz az, ki szülte İt. 
Dicsısége eget áthat, Isten İ, ki porruhánkat, 
Földön élni vette fel, Jézus İ, Immánuel! 
Halld az angyalujjongást, Jézus Krisztus itt van, lásd! 

 
Üdv a békét szerzınek, Nap İ, megvilágosít,  
İ az élte mindennek, S üdv a bőn honában itt.  
Született, hogy meg ne haljunk, Született, hogy feltámadjunk, Született, hogy szülessünk,  
Hogy Szentlelket vehessünk! 
Halld az angyalujjongást, Jézus Krisztus itt van, lásd!” 

 

200 
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MEGTARTÓ ISTENÜNKNEK 
HÁLA ÉS KÖSZÖNET, HOGY VAN ÓVODÁNK 

 

 
Régi adósságát törlesztette egyházközségünk ez év tavaszán, amikor óvoda létesítésérıl 

hozott határozatot a presbitérium. Az anyagi nehézségektıl való félelem miatt több presbi-
ter és egyháztag is azon a véleményen volt, hogy gyülekezetünk ne vállalja fel az óvoda 
indítását. De Jézus azt mondja: „Engedjétek hozzám jönni a kis gyermekeket és ne akadá-
lyozzátok ıket, mert ilyeneké a mennyek országa.” (Mt 19,14). 

Isten kegyelme – és ezért hálát adunk érte –, hogy a bajor evangélikus egyház anyagi 
támogatásával, és nem kevés egyházközségi áldozatvállalással, rövid idı alatt, mindössze 
3 hónap alatt elkészült a Luther téri Lelkészi Hivatal helyiségeibıl, illetve a lelkészlakás-
ból átalakított óvoda. 
Így kerülhetett sor arra, hogy augusztus 29-én dr. Fabiny Tamás püspök úr felszentelte a 
25 férıhelyes óvodát, ahol a testi gondoskodáson kívül, keresztyén tanításban is részesül-
nek a kicsinyek, hogy megismerjék az Úr Jézust. Bár lett volna lehetıségünk nagyobb 
óvoda létrehozására, mert igény lenne rá. Istenünknek hálát adva, szeretném megköszönni 
az egyházközség vezetıinek és dolgozóinak, valamint az Evangélikus Általános Iskola és 
Óvoda igazgatójának és óvodavezetıjének a szervezésben és mőködtetésben végzett oda-
adó munkájukat. 

Mindnyájuk életére Isten áldását kérem. 
Csengeri Andrásné presbiter 
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SZENTELJÉTEK MEG AZ ÜNNEPNAPOT! 

 
 

Sok aggodalommal kezdtük a 2OO9. esztendıt. Anyagi lehetıségeink beszőkülése mi-
att féltünk attól, aminek jönnie kellett. Hogyan érezteti majd hatását a gazdasági válság 
mindennapi gondjainkban és a gyülekezet életében? 

 
Ma már tudjuk: félelmünk nem volt alaptalan. De ismételten megtapasztalhattuk, hogy 

az Úr Isten szeretete hordozott minket és segített át nehézségeinken. Ami lehetetlennek 
tőnt számunkra, arra is volt megoldása az Istennek, és úgy vezetett minket, hogy javunkra 
fordítsa félelmeinket.  

 
Új kapuk nyíltak meg elıttünk. Többek között megengedte nekünk, hogy az egyházke-

rületi missziói napon sok hittestvérünket lássuk vendégül. Megengedte, hogy aggályaink 
ellenére óvodát hozzunk létre, hogy felújítsuk „kistemplomunk” külsejét, hogy újra indít-
suk az az orgonazenés áhítatokat. A legnagyobb áldás számunkra mégis csak az volt, hogy 
istentiszteleti életünk zavartalanul folyhatott. 

 
Az új esztendı küszöbén hitben megerısödve tekintünk a jövıbe. Új terveket álmo-

dunk magunknak, biztonságra, békességre és jólétre áhítozunk. Szívbıl kívánom gyüleke-
zetünk minden egyes tagjának: legyen ideje és akarata arra, hogy az ünnepnapot megszen-
telje, ami annyit jelent: hogy „Isten igéjét és annak hirdetését meg ne vessük, hanem 
szentnek tartsuk, örömest hallgassuk és tanuljuk.” (Luther: Kiskáté). Istentisztelet nélkül 
nem ünnep az ünnep! Istentisztelet nélkül nem ünnep a vasárnap! Aki nem kíván Isten igé-
jével töltekezni, Isten igéjével élni, azt az Isten sem tudja megáldani, hitében, reménysé-
gében megerısíteni. Az ilyen ember elıbb-utóbb belefullad a mindennapi élet gondjaiba. 

 
A leginkább azt fájlalom, hogy híveink csak képviseleti alapon járnak istentiszteletre: 

egy-egy családból csak egy-két idısebb családtag jár templomba. Pedig a teljes család-
nak,: szülıknek, nagyszülıknek és gyermekeknek együtt kellene templomba járniuk. Az 
istentiszteleti élethez is hozzá kell szoktatni gyermekeinket! İk mindent úgy csinálnak, 
mint szüleik. Szüleiktıl tanulnak meg beszélni, járni, viselkedni, dolgozni, mindent. A mai 
szülık, a mai közép nemzedék – tılük független okok miatt – nem voltak templomhoz 
szoktatva. Érthetı tehát, hogy nehéz nekik változtatni életmódjukon. Gyermekeikért azon-
ban tegyék meg, hogy ne essen majd gyermekeiknek is nehezére az ünnepnapot megszen-
telni! Ne hagyják magukat a nagyszülık se! Ha gyermekeiket nem volt lehetıségük temp-
lomhoz szoktatni, legalább unokáikat segítsék arra, hogy megbecsüljék a keresztyén érté-
keket, ıseik hagyományait. 

 
Ezzel a kéréssel kívánok áldott karácsonyi ünnepeket és Istentıl megáldott boldog új 

évet minden kedves nyíregyházi evangélikus hittestvéremnek: Szeressétek a templomot! 
Szenteljétek meg az ünnepnapot! Hozzátok magatokkal gyermekeiteket is! Bár lehet élni 
Isten igéje nélkül is ideig, óráig. De áldás és reménység az igazi életre csakis az igébıl me-
ríthetı. 

Dr. Kovács László Attila igazgató lelkész 
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HÁLAADÓ ISTENTISZTELET A KISTEMPLOMBAN 
 

 

A kívülr ıl teljesen felújított Széna téri Kistemplom. 
 

 „…de az Úr beszéde megmarad örökké.” 
 

Ádvent 1. vasárnapján gyönyörő napsütéses idıben ünnepi istentiszteletre győltünk 
össze a Kistemplomban, hogy hálát adjunk Istennek kegyelméért, mert kívülrıl megújul-
hatott a Széna téri imaház. 

A liturgiát Laborczi Géza, a kertvárosi gyülekezet lelkésze végezte, igehirdetéssel az 
aznapra kiírt textus alapján (1Pt 1,22-25) dr. Kovács László Attila az I. számú körzet 
parókus lelkésze szolgált. 

Prédikációjában elhangzott, hogy mi – mai keresztyének–, Krisztus két jövetele között 
élünk. Hangsúlyozta, hogy Krisztus ma is jön, meg akar születni a szívünkben, meg akarja 
azt tisztítani a bőntıl, hogy „szállást vehessen” benne. 

Az egyházközség kórusa három szép énekkel örvendeztette meg a jelenlévıket. 
Az offertóriumi ének után a körzet lelkésze a kistemplomi gyülekezet nevében köszön-

tötte a jelenlévı szolgatársakat, az egyházközség és egyházmegye világi vezetıit, és nem 
utolsó sorban az ünneplı egyháztagokat. 

Dr. Kovács László Attila megköszönte a több mint 400 ezer Ft adományt, amit az egy-
házközség tagjai céladományként, a Kistemplom felújítására ajánlottak fel. 
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Köszönetet mondott Sallai Gábor másodfelügyelınek, hogy a tervezéstıl a befejezésig 
végig figyelemmel kísérte és segítette a mesterek munkáját. Lelkész úr köszönetét fejezte 
ki a gyülekezet több tagjának is, akik példás összefogással takarítottak, a templomkertet 
mővelték azért, hogy erre az ünnepre minden elkészülhessen. 

Dr. Endreffy Ildikó körzeti felügyelı történelmi visszapillantásában a Kistemplom 
múltját ismertetette, és megköszönte a református testvérek adományait is, akik vasárnap 
délutánonként itt tartják az istentiszteletet. 

Sallai Gábor köszönetet mondott az építımestereknek, hogy a szőkös költségvetést is 
figyelembe véve lelkiismeretes munkát végeztek, és megköszönte Veczán Zoltán felügye-
lı szakmai tanácsait is. 

Sztankó Gyöngyi esperes asszony örömét osztotta meg a gyülekezet tagjaival, hogy 
megújulhatott az Úr háza, itt a Széna téren, ahol 1953. december 20-a óta hangzik Isten 
Igéje. 

Veczán Zoltán egyházközségi felügyelı hozzászólásában arról beszélt, hogy a felújítás 
során megtapasztalhatta ennek a kis gyülekezetnek az összefogását, mely a hitben való 
megerısödésüket is jelentette. A kistemplomi közösség lelki épülését jelzi, hogy ez a 
munka elkészülhetett. 

Végül Laborczi Géza, aki a korábbi években hosszabb ideig volt a gyülekezet lelkésze, 
hozzászólásában elmondta, hogy hálával gondol arra az idıszakra, amelyet ebben a kör-
zetben tölthetett, mert sok áldást kapott itteni szolgálata során. 

Az Erıs vár a mi Istenünk kezdető énekünk eléneklését követıen szeretetvendégséggel 
zárult az együttlét. 

Ez úton is köszönjük a gyülekezet tagjainak fáradozását és a bıséges vendéglátást! 
 

Egyedül Istené a dicsıség! 
(p s) 
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EGYHÁZKÖZSÉGÜNK GAZDASÁGI HELYZETE  
A GAZDASÁGVEZET İ-GONDNOK SZEMSZÖGÉBİL 

 
Engedje meg a kedves, igen tisztelt 

gyülekezet, hogy Isten iránti hálámat, nagy-
rabecsülésemet és szeretetemet kinyilvánít-
sam. Több éven keresztül láthattam és ta-
pasztalhattam áldozatkészségüket. Az 
utóbbi két esztendı, több családnak jelen-
tett komoly anyagi nehézséget, mégis a 
2009. évi eddigi adatok azt mutatják, hogy 
az adakozó kedv nem csökkent ezzel ará-
nyos mértékben. Péter apostol szavaival 
szeretném bátorítani a gyülekezet tagjait: 
„Minden gondotokat hagyjátok ırá, mert 
neki gondja van rátok”. 

A Nyíregyházi Evangélikus Egyházköz-
ség 2009. évi gazdálkodásáról szeretnék 
számot adni a teljesség igénye nélkül 
mindazoknak, akik fenntartói e nagy csa-
ládnak, a gyülekezetnek. Nem lehet teljes 
körő a beszámoló, mivel az esztendıbıl 
még hátra van a december. (Szerk. megj.: 
ez a tájékoztató az egyházközség I.-XI. ha-
vi kiadási adatai alapján készült.) Erre vo-
natkozóan az a reménységünk, hogy a költ-
ségvetésben szereplı bevételek teljesülni 
fognak, és ennek megfelelıen kötelezettsé-
geinknek is eleget tudunk tenni.  

A gyülekezet költségvetése ténylegesen 
70,6 millió Ft. 

A beszámoló terjedelme korlátozott, így 
csak a lényeges tételekre szeretnék rávilágí-
tani. Az egyházközség fı bevételi forrása a 
gyülekezeti tagoktól, járadékból, (az állam-
tól az egyházi épületek után járó kárpótlás) 
hitoktatói díjból, hitoktatói útiköltség térí-
tésbıl, a Levéltár mőködésére nyújtott tá-
mogatásból, és a lelkészeink számára nyúj-
tott illetmény pótlékból, esetenként rendkí-
vüli bevételbıl áll. Az elıbb említett bevé-
tel mintegy 38,4 millió forint, az utóbbi 5,6 
millió forintot tesz ki. Bevétel növelı tétel 
a 2008-as esztendırıl áthozott maradvány 
összege 10,2 millió forint.  

Mintegy 10,7 millió forint más jelle-
gő bevételbıl származhatna, de ezeknél 
sok a bizonytalansági tényezı. 

 

A Luther tér 9. szám alatti ingatlant 
(kántorlakás) nem tudtuk értékesíteni, ami 
6 millió forint bevétel kiesést jelent. 

A kiadásoknál a mőködési költségek 
jelentik a legnagyobb tételt: az illetmény, a 
közteher, a dologi kiadás, gépjármővek 
költsége, lízingelt autó díja, a belmissziói 
kiadások, összesen 35,5 millió forint. 2009. 
évi gazdálkodásunkban a legnagyobb kihí-
vást az egy csoportszobás óvoda kialakítá-
sa jelentette. Az óvoda teljes felújítási költ-
sége 15,7 millió forint volt. Kialakítását a 
külföldrıl érkezı céladomány 10 millió fo-
rint, és a gyülekezet által nyújtott rendkívü-
li bevételbıl származó támogatás 5,7 millió 
forint tette lehetıvé. Az óvoda játszóudva-
rának építése igényelt olyan felújítást, mint 
a Luther tér 13. szám alatti parókia keríté-
sének elkészítése, tornácának burkolása és 
még egyéb munkálatok befejezése 1,6 mil-
lió forint volt. A Luther tér 12. szám alatti 
parókián egy új kerítés megépítését fejez-
hettük be 0.4 millió forintért. 

A Kistemplom külsı homlokzatának 
felújítása, illetve csapadékvíz elvezetése is 
megtörtént. Ennek összege 2,6 millió forint 
volt. 

Egyházi szerveknek továbbítandó összeg 
is igen jelentıs tételt képez, 4,7 millió forin-
tot. 

A Luther tér 12. szám alatti parókia felújí-
tására szánt összeg a bevételben jelzett kiesés 
miatt, a borbányai kerítés megépítése fent em-
lített átcsoportosítások miatt nem valósulha-
tott meg. A következı esztendıben mindkét 
feladat elıtérbe kell, hogy kerüljön, annál is 
inkább, mert a helyi gyülekezet évek óta győjt 
erre a kerítésre s eddig 1,2 millió forint érke-
zett céladományként. 

A felújításról készült költségvetés mindig 
nagy feszültséget okoz a döntést hozó testü-
letnek. Tudom, hogy jogos igények merülnek 
fel, de a források végesek.  
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Az elmúlt néhány esztendı tapasztalata azt 
mutatja, hogy a gyülekezet saját erıbıl 3,5 
illetve jobb esetben 4,5 millió forintot for-
díthat felújításra, az elıttünk álló idıszak-
ban. Az épületek állapotát figyelembe véve, 
ennek többszörösére lenne szükség. 

Egy jó költségvetés készítése nem 
könnyő feladat, és a költségvetést nem csak 
el kell készíteni, hanem véghez is kell vin-
ni. Mindkét feladat csapatmunka. A terve-
zést néhányan, a megvalósítást az egész 
gyülekezet végzi. Aki mindezt összetartja, 
az a mi Urunk!  „Keressétek elıször az ı 
országát és igazságát, és ezek mind meg-

adatnak nektek”. (Mt 6,33) Töltse el a szí-
vünket az öröm, hogy egymásnak szolgálha-
tunk. Becsüljük meg a kétkezi munkát, épp-
úgy, mint a szellemi munkát, és a pénzbeli 
adományokat. Tartsuk számon a gyülekezet 
gyermekeit, fiataljait, az életük teljében lévı-
ket, az öregeket, betegeket, az ínségben szen-
vedıket, és nem utolsó sorban azokat, akik 
még a gyülekezetünkön kívül vannak. 

Testvéri szeretettel köszöntöm a gyülekezetet 
2009 karácsonyán.  

Veres Jánosné  
az egyházközség gazdasági vezetıje. 

 

HÍVOGATÓ A BABA - MAMA KÖRBE   
 

Kedves Édesanyák! 
 

Nagy örömünk, hogy gyülekezetünkben 2009. novem-
ber 18-ával baba-mama kört indítottunk. 
Ezeket az együttléteket kéthetente, szerda délelıttönként 
tartjuk, 10 órától a Lelkészi Hivatal gyülekezeti termében 
(Luther tér 14. sz.) Az elsı alkalommal hat édesanya „hal-
lotta” meg a hívást, amely létszám — úgy gondolom —, in-
dulásként nem is rossz. Sıt! Bízunk abban, hogy növekedni 

fog ez a létszám. Beszélgetéseink alapja a keresztyén gyermeknevelés, ami nagyon ko-
moly, Istentıl kapott felelıssége minden szülınek. Épp ezért, tapasztalatainkat, problémá-
inkat meg kell beszélni az Ige fényében. 
Köszönettel fogadunk adományt is, elsısorban játékokat. 

Szeretettel hívunk és várunk minden édesanyát gyermekével együtt! 
A baba-mama körrel kapcsolatban Zsarnainé Urbán Nóránál lehet érdeklıdni a 20/770-
3123 vagy a 20/824-9308-as telefonszámon. 

 
 

İSBEMUTATÓ A NAGYTEMPLOMBAN 
 

Zenés áhítat lesz december 25-én, pénteken 17 órai kezdettel a Nagytemplomban. 
Dr. Kovács László Attila orgonamővész: 
LÁTTUK AZ İ DICSİSÉGÉT c. 
karácsonyi kantátája kerül bemutatásra. 

Közremőködık: Bozorády Melinda szoprán 
 Szilágyi Szilárd tenor 
 Kiss Zoltán orgona  
 és a gyülekezet énekkara. 
 Vezényel: a szerzı 

Minden érdeklıdıt szeretettel várunk! 
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GYERMEKOLDAL 
 

„Üdvözít„Üdvözít„Üdvözít„Üdvözítıııı született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid váro született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid váro született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid váro született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában." sában." sában." sában."     
(Lukács 2,11) 

 

Rajzold meg József és Mária útját Názáretbıl Betlehembe! 

 
Istentıl gazdagon megáldott, boldog karácsonyi ünnepeket, 
 és az Úr Jézusban örvendezı, békés új esztendıt kívánunk! 

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

(Az oldalt szerkesztette: Hajagos-Tóth Katalin) 
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A LÁMPAGYÚJTOGATÓ 
 

Nem mindennapi élményben volt részük azoknak, akik november 18-án elfogadták a 
gyülekezet meghívását egy könyvbemutatóra. 

Az esti áhítatot követıen Hantz Lám Irén kolozsvári nyugdíjas tanárnı szolgált közöt-
tünk, aki annak a Lám Bélának a leánya, aki nagy evangélikus költınk, Reményik Sándor 
legjobb barátai közzé tartozott. Az általa összeállított, és 2007-ben bemutatott A lámpa-
gyújtogató címmel megjelentetett könyv – mely tartalmában és kivitelezésében is rendkí-
vül igényes munka –, a költı életútját mutatja be versekben és képekben. Reményik Sán-
dort sokan csak, mint különleges ihletettségő istenes versek szerzıjét, a magányos erdélyi 
óriást ismertük, de ezen az estén közel került hozzánk esendı emberi mivoltában is. A hi-
teles tanú, Hantz Lám Irén szavain keresztül ízelítıt kaphattunk a sokat szenvedı, vívódó, 
51. évében sírbahanyatló ember hétköznapjairól is. 

Számunkra sokat jelentı vonatkozás, hogy 1941. október 26-án a temetési igehirdetést 
püspökünk, Túróczy Zoltán tartotta a 130. zsoltár alapján. Az ismertetett könyvben ez a 
beszéd teljes terjedelmében olvasható. Néhány szívszorító mondat az akkor elhangzottak-
ból: „…Reményik Sándor a magyar éjszaka ırálló vitéze volt… E koporsóban bizony hısi 
halott pihen. Idegei porcikánként emésztıdtek fel a nagy virrasztásban, vére költemény-
cseppekben folyt el, míg végre összeomlott… Az éjszakai ırálló a reggelt várja. Ha meg-
virradt, pihenni térhet.” 

D.B.I. 

ANYAKÖNYVI HÍREK 
 
Házasságkötések: „Amit Isten egybekötött, ember el ne válassza...” 

 
Szabó Attila és Palicz Ildikó, Siska Krisztián József és Szilágyi Edina, Vass 
András és Harman Gyöngyi, Fekete László és dr. Burger Edina Ilona. 

 

Keresztelések: „Bizony az Úr ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom” 
Markos Dóra, Kranyik Nándor, Nyesti Adél Ágnes, Kozma Dorina, Hegedős 
Bence, Inzsöl Zsófia, Drigán Attila Benjámin, Drigán István Farkas, Dankó 
Bence, Dvorcsák Ferenc, Kánási Attila Mátyás. 
Felnıtt keresztelés és konfirmáció: Lucskai Edina, Kósa Anikó, Bakai Ildikó 

Halálozások: „Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg…” 
Kósa György (48), Kis Andrásné Sipos Erzsébet (98), Timmer Ferencné 
Pósafalvi Erzsébet (83), Barta Edit Vilma (63), Kabók Sándorné Moravszki Er-
zsébet Mária (54), Balázs József (92), Vig Józsefné Jakab Anna (60), Szekeres 
András (86), Adami András (83), Vesztegné Rácz Zsuzsanna (55), Dankó Lász-
ló (80), Kerekréti Pálné Jenei Mária (86), Siska József (69), Gerda Mihályné 
Tomasovszki Zsuzsanna (89), Bognár Ernıné Bánkövi Ágnes (86), Antal 
Béláné Sztanek Mária (81), Gerda András (90), Lippa János (63), Rácz András 
(64), Ruzsinszki Pál (62). 

Közreadta: Horváth Csabáné 
 

83 éves korában elhunyt Adámi Pál, a dunakeszi gyülekezet tiszteletbeli gondnoka. Sze-
mélyében Adámi László lelkészünk édesapját gyászolja. Isten vigasztaló kegyelmét kíván-
juk a család számára. 
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„JÉZUS IS JELEN LESZ” – HATEZERÉRT 
 

Se szeri, se száma azoknak az ezoterikusnak vagy inkább egyenesen szélhámos-
nak nevezhetı embereknek, akik – kihasználva mások labilis idegállapotát és hiszé-
kenységét tréningeket, szeánszokat, tanfolyamokat rendeznek. Persze legkevésbé sem 
segítı szándékkal, hanem sokkal inkább a saját anyagi hasznukat keresve teszik 
mindezt. 

Néhány napja egyik városunkban két, a belvárosi mozi ablakán függı plakátra lettünk 
figyelmesek. 

Az egyik „élı médiumi közvetítést” ígér, amelyen a médiumokon keresztül számos 
vallás és világnézet istensége is megszólal. Így lesznek az est „sztárvendégei” a hathorok, 
akik a plakáthoz főzött magyarázat szerint „dimenzióközi lények, az egyiptomi energiákat 
közvetítik, és ezzel segítik az emberiséget és a Földet”; Kryon, a „fénylény, aki a szeretet 
energiáival gyógyít, tanít”, és persze szintén „segíti az emberiséget és a Földet”. A meg-
szólalók között találjuk Isis fıpapnıt, a mágia és varázslás istennıjét; és ha már egy alap-
jaiban keresztény országban vagyunk, Jézus és Mária Magdolna szavát is közvetíti a mé-
dium. Az ı személyükhöz nem is főz magyarázatot a plakát, definícióként mindössze hat-
hat pontot találunk. A programot nem kínálják drágán, elıvételben már ezerháromszáz fo-
rintért hallhatjuk mindegyikıjüket. 

Jézus azonban másnap is „foglalkoztatva” lesz: a következı ablak ugyanis egy újabb 
programot hirdet: „Bıségtanfolyam Kryonnal”. A plakátról megtudjuk azt is, hogy „a tan-
folyam során feloldásra és átírásra kerülnek azok a régi fogadalmak, blokkok, amelyek 
megakadályozták, hogy a bıség beáramoljon az életünkbe”. A médiumra ez minden bi-
zonnyal teljesül is, hisz a részvételi díj nem kevesebb mint hatezer forint. Persze ezért a 
pénzért is kapunk attrakciót – a plakáton ugyanis megjegyzik: „Hathorok és Jézus is jelen 
lesz.” 

Milyen jó, hogy mi tudjuk, Jézus már akkor is jelen van, ha ketten vagy hárman 
segítségül hívják az ı nevét! És milyen szomorú, hogy sokan nem ismerik fel ezt, 
hanem talán utolsó forintjaikat fizetik médiumoknak, látóknak és boszorkányoknak 
– nyilvánvaló tévtanításért cserébe! Közben, pedig a mozi néhány száz méteres 
környezetében számos keresztény felekezet temploma várja csendben a megfá-
radtakat a kijáratnál elhelyezett persellyel néhány fillért összekoldulva a tiszta 
evangélium hirdetésére… 

Dr. László Jenı Csaba 
Isten Igéje azt mondja: „Ne legyen köztetek… varázslást őzı, se jelmagyarázó, kuruzsló 
vagy igézı! Ne legyen átokmondó, se szellemidézı, se jövendımondó, se halottaktól tu-
dakozódó. Mert utálatos az ÚR elıtt mindaz, aki ilyet cselekszik.”(5Móz 18,10-12) 

 
 

HÍREK 
� Ribár János, a Nyugat-Békési Egyházmegye esperese, orosházi lelkész hirdette az igét a 

rozsréti gyülekezeti házban december 7-9-éig az adventi sorozaton. Ez úton is 
köszönjük szolgálatát. 

� Köszönjük Szanyi Gábor testvérünk hőségét. Önkéntes munkája lehetıvé teszi, hogy a 
hónap elsı vasárnapjain könyveket, igés lapokat vásárolhassunk a Nagytemp-
lomban. 
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� 2010. január 4-8-óráig, hétfıtıl – péntekig esténként 17 órakor kezdıdik a gyüle-
kezeti teremben az évkezdı imahét. 

� Január 3-10-éig, vasárnaptól – vasárnapig evangéliumi aliansz imahét lesz. A vasárna-
pi istentiszteletek 17 órakor kezdıdnek az Evangéliumi Testvérgyülekezet ima-
házában, a hétközi alkalmak 18 órától a meghirdetett helyszíneken. 

� Január 17-24-éig, vasárnaptól – vasárnapig tart az ökumenikus imahét. 
� Február 7-én, vasárnap a Széna téri Kistemplomban a de. 11 órakor kezdıdı istentisz-

teleten az Északi Egyházkerület püspöke, dr. FABINY TAMÁS hirdeti az igét. 
 

Köszönjük mindazoknak az áldozatkészségét, akik a 2009. év folyamán adományuk-
kal támogatták egyházközségünket, ill. adójuk 1%-át felajánlották a  

„Nyíregyházi Nagytemplomért” alapítványnak. 
Amennyiben adományt szeretne eljuttatni egyházközségünk számára, akkor ezt szemé-
lyesen a Luther tér 14. szám alatti Lelkészi Hivatal pénztárában megteheti, illetve átutalás-
sal teljesítheti a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség  

OTP-nél vezetett 117-44003-20001010 számú bankszámlájára. 
 

A vasárnaponként reggel 8 órakor kezdıdı istentiszteletet vízkereszttıl – virágva-
sárnapig nem a Nagytemplomban, hanem a gyülekezeti teremben a Luther tér 14. sz. 
alatt tartjuk. 

 

A szerkesztık köszönik azt az imádságos hátteret, amelyet olvasóink részérıl 
megkapunk, és minden lapszám megjelenésénél tapasztalunk. 

Köszönetet mondunk a Hírmondóra szánt adományokért!  
A gyülekezeti újság önkéntes munkával készül, de a nyomdai költség így is jelen-
tısen megterheli az egyházközség kiadását, ezért a ki advány megjelenésének tá-

mogatására adományt köszönettel fogad az egyházközs ég. 
 
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 idıpontja: 2010. február 
Lapzárta: 2010. január 20. 

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  
ahol a Hírmondó is olvasható 

 

Szerkesztıbizottság: 
Demcsákné Balczó Ildikó, Dr. Loós Tibor, 

Pelles Ferencné, Závodny Éva. 
Felelıs szerkesztık: Dr. Kovács László Attila, Veczán Zoltán 

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

belsı használatra, ingyenes terjesztésben. 
Megjelenik kéthavonként. 

Készült: Jedlik Kiadó nyomdájában 1600 pld.-ban. 


