
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

AZ ISTEN SZERETET 
 

Néhány éve közvetlenül 
karácsony elıtt meglepı sms-t 
kaptam egy barátomtól: „Bocs, 
hogy zavarlak, de sürgıs... Van 
egy barátom, aki messzirıl jön. 
Szállásra és kis törıdésre van 
szüksége. Úgyhogy megadtam 
neki a te telefonszámodat és 
lakcímedet. Kérlek, fogadd be, 
szeresd ıt, megérdemli. Az ı 
neve: Názáreti Jézus” 

Karácsonykor sokszor idézzük 
János evangéliumának elejét: „Az 
ige testté lett, és lakozott 
közöttünk” (Jn 1,14) Ez az 
evangélium nem más, mint költıi 
látomás az agapéról, vagyis a szeretetrıl. Miket írok itt? Sokkal több költıi látomásnál – 
bemutatása annak a hús-vér Jézusnak, akiben megmutatkozik, hogyan is szerette Isten a 
világot. Karácsony a szeretet ünnepe? Az Isten szeretetéé! Anélkül ugyanis hiábavaló 
próbálkozás, kétségbeesett emberi erıfeszítés lenne a mi szeretetünk. 

Isten szeretetének mindig iránya van. A mi Urunk „Deus pro nobis”, értünk való Isten. 
Isten nem úgy általában szeret, hanem mindig a konkrét és bőnös embert. Téged és engem. 
Isten szeretete is megtestesült. Keze és lába lett, Jézusban. A mi szeretetünk hogyan testesül 
meg? Van-e keze-lába? Van-e agya, intellektusa, ötlete, energiája, és fıképpen szíve?  

Isten szeretetének második jellemzıjét 1Jn 4,18-bıl tudjuk meg: kiőzi a félelmet. „A 
szeretetben nincs félelem, sıt a teljes szeretet kiőzi a félelmet.” Érdemes ezt az elsı teljes 
magyar Újszövetség-fordítást elkészítı Sylvester János szavaival is idézni: „Az röttegés 
nincs az szeretetben, hanem az teljes szeretet kirekeszti az röttegést.” Minden tisztességes 
embertıl távol kell, hogy álljon a kirekesztés gondolata. Ebben – és csakis ebben – az 
összefüggésben azonban helyénvaló: „az teljes szeretet kirekeszti az röttegést.”  

XXI. évf. 11-12. szám 
2012. november-december 

„Szeretteim, szeressük egymást; mert a szeretet Istentıl van, 
és aki szeret, az Istentıl született, és ismeri Istent…” 

(1Jn 4,7) 
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Félelem és rettegés: olyan archaikus fogalmak ezek, amelyek kezdettıl fogva mindmáig 
uralhatják az embert.  

Igen, csakis az isteni agapé a „teljes szeretet”. Az ember szeretete mindig töredékes. 
Még akkor is, hogy ha ajándékok tömegével próbálja leplezni képtelenségét a teljes és 
feltétel nélküli szeretetre. 

A harmadik, amit a maga szeretet-szemináriumában megtanít nekünk János apostol, az 
ebben a mondatban foglalható össze: „Ha így szeretett minket az Isten, akkor mi is 
tartozunk azzal, hogy szeressük egymást.” Isten szeretete olyan, mint a Nap: saját fénye 
van, és sugarai mindent átjárnak. Az emberi szeretet pedig olyan, mint a Hold: nincs saját 
fénye, viszont visszaveri a rá esı fénysugarakat. Ha „az rettegést kirekesztı szeretet” átjár 
minket, akkor nem félünk, hanem élünk ıáltala. 

Írásomat egy hajdani sms felidézésével kezdtem, amelyben egy „karácsonyi vendég” 
befogadását bízták rám. Talán más is kapott ilyen üzenetet. Karácsonykor meg kell 
magunktól kérdeznünk, hogy befogadjuk-e ezt a bizonyos vendéget otthonunkba. Szállást 
talál-e nálunk? És ha igen, akkor marasztaljuk-e ıt, hogy csak lakjon nálunk, érezze otthon 
magát életünkben? Megbecsüljük-e ezt a látogatót az ünnep után is? 

Adja Isten, hogy ıszintén és jó szívvel, igennel tudjunk válaszolni. 
 

Így kívánok áldott karácsonyt a nyíregyházi gyülekezet minden tagjának. 
 

Dr. Fabiny Tamás 
Püspök 

 

 
 
 

Babits Mihály - Karácsonyi ének 
 

Mért fekszel jászolban, ég királya?  
Visszasírsz az éhes barikára.  
Zenghetnél, lenghetnél angyalok közt: 
mégis itt rídogálsz, állatok közt. 
 
Bölcs bocik szájának langy fuvalma  
jobb tán mint csillag-ür szele volna?  
Jobb talán a puha széna-alom,  
mint a magas égi birodalom? 

 

Istálló párája, jobb az neked,  
mint gazdag nárdusok és kenetek?  
Lábadhoz tömjén hullt és arany hullt:  
kezed csak bús anyád melléért nyúlt… 
 
Becsesnek láttad te e földi test  
koldusruháját, hogy fölvetted ezt?  
s nem vélted rossznak a zord életet?  
te, kirıl zengjük, hogy megszületett! 

 

Szeress hát minket is, koldusokat!  
Lelkünkben gyújts pici gyertyát sokat.  
Csengess éjünkön át, s csillantsd elénk  
törékeny játékunkat, a reményt. 
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MÁS ALAPOT SENKI SEM VETHET A MEGLÉV İN KÍVÜL 
 

Háromgyermekes édesanya voltam, 
amikor elıször hallottam arról, hogy 
egyszer a Nyíregyházi Evangélikus Egy-
házközségnek is lehet majd óvodája. Ak-
kor a legkisebb gyermekem már óvodás 
korú volt, így letettem arról, hogy ilyen 
óvodai nevelésben lehet részünk. Isten 
ajándékaként azonban megszülethetett 
negyedik gyermekünk, és néhány évvel 
késıbb nagy örömmel hallottam, hogy 
megnyílhat a gyermekeknek az Isten je-
lenlétében otthont adó óvoda. Nagy volt 
az örömöm és Istennek adtam hálát, ami-
kor gyermekünk felvételt nyert az intéz-
ménybe. Kegyelem, hogy már kicsi kortól elvethetjük az ige magvát a gyermekek lelkében, szívé-
ben, értelmében. Az evangélikus óvoda Isten kezében van. Naponta szól az ige, a kicsik énekel-
nek, imádkoznak, bibliai történeteket hallgatnak és játszanak el, hittan foglalkozásokon vehetnek 
részt. Sok gyülekezetben szolgáltak már az óvó nénik vezetésével.  

„Mert más alapot senki sem vethet a meglévın kívül, amely a Jézus Krisztus.” (1Kor 3,11) Mi 
valóban azt tapasztaljuk, hogy az óvodában İ az alap. Jézus, aki az életünk és halálunk megoldá-
sa, aki szeret minket és életét adta értünk. Milyen áldás, hogy egyre több gyermek hallhat róla és 
reménységünk szerint vele kezdhetik és járhatják életüket, nem keresve máshol más ingatag és 
összeomlásra ítélt alapot, melynek következménye a kiégett, nyomorúságos emberi élet. 

Áldás van a gyermekeken és az óvodán. Isten – igéje szerint –, minden más szükséges dolgot 
megad bıségesen, hiszen a gyülekezeti tagok jó szándéka és adományai, az anyagi lehetıségek, 

mind tıle vannak. Istennek 
adhatunk hálát a most nyíló, 
minden igényt kielégítı új 
óvodaépületért, azért, hogy még 
több gyermek járhat ide, még több 
családhoz érkezik el az örömüzenet 
sokak megmentésére.  

Nélkülözhetetlennek tartom, 
hogy rendszeresen imádkozzunk 
minden egyházi oktatási intéz-
ményünkért, mert nagyon fontos, 
hogy mindenhol İ legyen az alap. 
„Nélkülem semmit sem tudtok 
cselekedni” – mondja Jézus. A 
nélküle tett erıfeszítések valóban 

hiábavalók. „Csupa napsugár a szív, hol Jézus a király” – jut eszembe egy ifjúsági énekünk. Le-
gyenek ilyenek a mi óvodás gyermekeink, szüleik és az óvoda dolgozói is. 

Soltész Csabáné 
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Mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hanem a hitéi! 
 

70 ÉVES A KÁLMÁNHÁZI EVANGÉLIKUS TEMPLOM 
 
Luther születésnapján, délután tartották meg a jubileumi ünnepséget a Nyíregyházi Egyház-
község híveinek és lelkészeinek részvételével az ötödik körzet templomában. A hálaadó istentisz-
teleten dr. Fabiny Tamás püspök ugyanazt az alapigét olvasta fel, mint amirıl 70 évvel ezelıtt 
elıdje, Túróczy Zoltán püspök prédikált a templomszentelési ünnepen. Az oltári szolgálatban a 
körzeti lelkész: Zsarnai Krisztián esperes, és az 53 éve, a lelkészi szolgálatát itt elkezdı Labossa 
László ny. lelkész is részt vett. 

A templom alapkövét 
1938. április 10-én, virág-
vasárnap dr. Domján Elek 
püspök és dr. Pass László 
esperes helyezte el, melynek 
tervrajzát dr. Sándy Gyula 
mőegyetemi tanár készítette. 
Építésének szervezési mun-
káit Tarján Béla, majd 
Megyer Lajos lelkészek 
végezték. Pénzhiány miatt, a 
torony csak 1949. november 
20-ára épülhetett fel, de a 
templomot már 1942. 
november 8-án felszentelte a 
Tiszai Egyházkerület püspö-

ke, amely a Nyíregyházát körbevevı tanyabokrok híveinek nyújt lelki otthont, immár hét évtizede, s 
amely ezen az istentiszteleten zsúfolásig megtelt. 
 Fabiny püspök úr, elıdjének, Túróczy Zoltánnak szolgálatára is emlékezve Zsid 10,38–39 versei 
alapján hirdette: mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hanem a hitéi! Nekünk is missziói küldeté-
sünk van, mert csak ilyen lelkülettel tudunk elérni embereket. 
İseink létrehozták a Dél-Szabolcsi Missziói Egyházközséget, hogy ne csak Nyíregyháza város 

tirpák lakosságát, de a települést körülölelı bokortanyákban s a távolabb élıket is elérhessék az evan-
gélium üzenetével. Ide hívták meg Joób Olivért, majd Tarján Bélát is a szolgálatba. Isten ma is elhív 
és elküld az ı tanúiként. Kövess engem a hit útján! Az igaz ember hitbıl él! S el is küld a missziói 
parancsa alapján, hogy mi is tanítványokká tehessünk másokat. Nemcsak hivatásunk van, hanem kül-
detésünk is. Az evangélikus keresztyén nem hátrálhat meg! Luther Márton sem hátrált meg. A három-
szor püspökké választott és háromszor elmozdított Túróczy Zoltán sem hátrált meg. Mi se legyünk a 
meghátrálás emberei. Az igehirdetı utalt az oltártér két oldalán látható freskóra, melyen egy korabeli 
dolgos paraszt család tagjai tekintenek fel a megfeszített Jézust ábrázoló oltárképre. Templomépítı 
ıseink sem hátráltak meg semmilyen nehézség ellenére. A háborús idıkben templomot építettek – 
nekünk is. „Minden lehetséges a hívınek” (Mk 9,23). Ez az ige olvasható a jubileumi meghívón.  
 Az összgyülekezeti énekkar szolgálata és Megyer Márta szólóéneke után, a helyi óvodások, majd 
iskolások versben, énekben felcsendülı bizonyságtételeiben gyönyörködhettek a gyülekezet felnıtt 
tagjai. Zsarnai Krisztián videó filmjében a templomépítés eseményeit elevenítette fel idıs, helyi egy-
háztagok személyes visszaemlékezései által. Archív felvételekrıl az épülı templom képeit is felvil-
lantotta. 
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Megható mondatok, emlék-mozaikok hitelesítették ezeket a bizony, nem könnyő éveket, amelyekben 
a templomépítés folyt: például a harang megszerzésének történetét sem lehetett meghatódottság nél-
kül végignézni. Az itt szolgált valamennyi lelkész fényképe és szolgálati ideje is látható volt a videó 
összeállításban, és ezek sok kedves emléket idéztek fel az idısebb templomlátogatók szívében. Ebben 
az igében fogalmazódhat meg bizonyságtételük: „Mindeddig megsegített minket az Úr!” (1Sám 7,12) 
 

 A templomi ünnepi közgyőlésen a jelenlegi körzeti lelkész visszaemlékezését követıen Labossa 
László és dr. Endreffy Ildikó köszöntése hangzott el. Levélben üdvözölte az ünneplıket D. Szebik 
Imréné Ferenczy Mária. Ferenczy Mihály és Fazekas László (dr. Domján Elek veje) nyíregyházi 

mérnökök végezték az építkezés ellenırzését. dr. Domján Elek püspök leszármazottai már az ünnep-
séget követı állófogadáson folytatták a visszaemlékezést, az itt szolgáló lelkipásztorok megjelent 

utódaival együtt. A szeretetvendégséget a helyi Mővelıdési ház nagytermében rendezték meg vala-
mennyi templomi ünneplı számára, akik Túrmezei Erzsébet versének e gondolatával adtak hálát a 70 
éves lelki otthonért: „Míg egykor mennyei hajlékod befogad, köszönöm, Istenem, földi hajlékodat.” 

(Az istentisztelet hanganyaga elérhetı a tudósító honlapjának Hangzó örömhírtárából: www.garainyh.hu). 
Garai András 

 

„Ezúton szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik segítettek az ünnepség elıkészítı munkájában. 
Sok szorgos kéz (kerti munka, takarítás, sütés, fızés) tette lehetıvé, hogy méltó körülmények között 
ünnepeljünk, s adjunk hálát hatalmas Urunknak jubileumi évfordulónkon. Köszönjük Kálmánháza Ön-
kormányzatának, gyülekezeti tagoknak és az egyházközségnek anyagi támogatásukat. Istené legyen a 
dicsıség a fáradozókért és az adományozókért egyaránt!” 

Németh Lászlóné Zsarnai Krisztián 
körzeti felügyelı körzeti lelkész 

�   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   � 
KÖVEKBE ÉPÍTETT HITVALLÁS 

 

A fenti címmel Nagytemplomunk felszentelésének 225. évfordulójára jelent meg egy könyv. 
Bár a szerkesztıbizottság néhány ülésén magam is részt vettem, mégis mikor a kész kiadványt 
megnéztem, örömteli csodálkozás vett rajtam erıt. Elképzelni sem tudtam, hogy tartalmában, 
szerkesztésében, képanyagában, külsı megjelenésben, minıségében ilyen tartalmas mő fogja be-
mutatni közös kincsünket, szeretett templomunkat. 
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Amint a cím is sugallja, ez a templom a tirpák ısök Istenbe vetett hitérıl, elszántságáról, rend-
kívüli önfeláldozó munkájáról prédikál a ma élı nemzedékek számára is. 

Sokan a tirpák nevet ma már gúnynévnek, lekicsinylı jelzınek gondolják, pedig eredeti értel-
mét inkább a szenvedı, tőrı szavak közelítik meg. Ez a zömében tót ajkú, evangélikus népcsoport 
mély vallásossága, rendkívüli szorgalma, kitartó munkája eredményezte azt, hogy a 18. század 
közepére elnéptelenedett Nyíregyháza faluból, elıbb virágzó mezıváros, majd megyeszékhely, 
végül evangélikus püspöki székhely lett. 

Eleinte a lakosság 90%-a, de még a millennium (1896) évében is 50%-a evangélikus volt. A 
város vezetésében és szellemi irányításában még ennél is jelentısebb volt a tirpák evangélikusok 
szerepe. 

Bencs László, Májerszki Béla, Balla Jenı, Bencs Kálmán, Szohor Pál polgármesterek egyhá-
zunk tisztségviselıiként kezdték pályafutásukat. 

Az évtizedekig uralkodó ateista eszmerendszer sokakat eltántorított a hittıl, sajnos gyülekeze-
tünkben is. Vissza kell találnunk tirpák ıseink példamutató, Isten iránti szeretetükhöz, ha arra vá-
gyunk, hogy ne csak tiszteletre, elismerésre méltó múltunk, de öntudatos, reményteli jövınk is 
legyen. 

A könyv hátoldalán levı zsoltárige szerint: „Tudja meg ezt a jövı nemzedék, a születendı fiak, 
és ha felnınek, beszéljék el fiaiknak, hogy Istenbe vessék bizalmukat...” (Zsolt 78,6-7) 

Ennek szellemében jó szívvel ajánlom, hogy karácsonyra az egyéb ajándékok mellé, vegyük 
meg ezt a könyvet szeretteinknek, és ha nincs meg, akkor magunknak is. 

 
Egyetlen evangélikus család otthonából se hiányozzék ez a kiadvány! 

(Beszerezhetı a Lelkészi Hivatalban 3500 Ft-ért.) 
Demcsákné Balczó Ildikó 

 
A könyvben megtalálható a templomépítésre adakozó 662 személy (család) névsora is, melyet fo-
lyamatosan adunk közre a Hírmondóban. 

 

Az adakozó családok névjegyzéke 
(A-B) 

Adami András 
Ajler András 
Ambrusz András 
Ambrusz János 
Ambrusz Márton 
Ambrusz Mihály 
Ambrusz Pál 
Antal András 
Arnesz Pál 
Asztalos Tamás 
Augusztin Mihály 
Babinszki János 
Babinszki Márton 
Bakai János 
Bakai Pál 

 

Balai János 
Balás Gergely 
Balás György 
Balás János 
Balás Márton 
Balás Mátyás 
Balcsik János 
Bálint György 
Bálint János  
Bálint Tamás 
Balla György 
Balog János 
Barborás György 
Barcs György 
Bartho András 
Bartho János 

Bartos Jakab 
Barzó János 
Belicza Mihály 
Bellicza János 
Bellus András 
Bencs György 
Bencs István 
Bencsik János 
Benke György 
Benke János 
Benko András 
Benko István 
Benko János 
Berer Lajos 
Bertka Mátyás 
 

Berzoviczi János 
Bobály András 
Bodnár János 
Bogár György 
Bogár Márton 
Bogár Pál 
Bogár Tamás 
Boldisár János 
Bóllya János 
Boros János 
Brezniczki János 
Brezovi Márton 
Brlas György 
Brtka János 
Bukoviczki Mátyás 
Bukoviczki Mihály 
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LEHETÜNK-E ISTEN MUNKATÁRSAI? 
 

Amikor valami munkát többen együtt végzünk és közös a célunk, akkor munkatársak vagyunk. 
Ha ismerem Istent, tudom mi a célja, és ezzel én is azonosulni tudok, akkor munkatárs lehetek. 
Isten akarat az, hogy minden ember üdvözöljön, azaz elnyerje az örök életet. 

Mindnyájan kaptunk talentumokat és ezeket használhatjuk Isten országának építésére. „Ki mi-
lyen lelki ajándékot kapott, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó 
sáfárai…” (1Pét 4,10). 

A legkisebb feladat, amelyet ıszinte szívvel – nem jutalomért – végzek másokért, az kedves Is-
ten elıtt. Jézus Krisztus mindig Isten akaratát teljesítette, mindenben az Atya irányította. 

Visszagondolva az óvodás gyerekek között eltöltött hosszú idıre, mindig különös gonddal, 
megértéssel törıdtem a hátrányos helyzető gyermekekkel. Különbözı hátrányaikat igyekeztem 
eltakarni kortársaik elıtt. 

Anyukámat az otthonomban ápoltam és nálam halt meg. Ez nagy megnyugvást adott számom-
ra és elindított bennem azt a vágyat, hogy idıs emberek testi-lelki gondozásába besegítsek. Álta-
lában két-három idıs testvérnıt látogatok rendszeresen otthonában, vagy a kórházban. Kisebb fi-
zikai segítség mellett még igét olvasok vele, imádkozunk és beszélgetünk. Már néhány testvért az 
elköltözése elıtti óráiban imádsággal, énekléssel is tudtam segíteni, bátorítani. Istennek adok há-
lát, hogy adta ezeket az alkalmakat, amikor testvéreim segítségére lehettem. Hiszem, hogy İ ké-
szít mindenki számára lehetıséget. 

Ezzel a rövid bizonyságtétellel mindenkit arra biztatok, hogy próbálja meg használni az Isten-
tıl kapott talentumokat. A különbözı szolgálatokban sokat adunk magunkból, de közben kapunk 
és formálódunk is, hitben erısödünk, és hasznos tapasztalatokhoz jutunk. 

A Példabeszédek könyvében olvashatjuk ezt az igét: „Az ajándékozó bıvelkedik, és aki mást 
felüdít, maga is felüdül.” (Péld 11,25) 

Isten áldását kívánom a testvérekre sok szeretettel: 
Babicz Pálné 

 

֠   ֠    ֠  
 

2013. január 1-tıl nyugdíjba vonul Magera János, gyülekezetünk egy-
házfija, aki 29 éven át, hőségesen, készségesen és mindig jó kedvvel vé-
gezte szolgálatát.  
Kedves, mosolygós arca bizonyára nem csak a munkatársaknak fog hiá-
nyozni, hanem nekünk, az egyházközség tagjainak is. Azért bízunk ab-
ban, hogy – Isten kegyelmébıl – a Nagytemplomban az istentiszteleteken 
továbbra is találkozunk. 

Isten áldása kísérje további éveit. 
 
 

A 2012. december 10-ei presbiteri ülés döntött arról, hogy három hónap próbaidıre megbízza 
Sırés Sándort az egyházfi tisztségébe tartozó teendık ellátásával. 

֠   ֠    ֠  
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GGYYEERRMM EEKK OOLL DDAALL   
A Teremtı dicsérete IV. – Csillag(ok) hirdeti(k) 

 Végre sötét volt! Csendben kilopakodtam az udvarra úgy, hogy a kinti lámpát nem 
kapcsoltam fel. Nem kellett! Látni akartam… Látni akartam a csodát! Lassan haladtam az udvaron, csak 
bukdácsoltam a vaksötétben. Amikor úgy éreztem, hogy megtaláltam a megfelelı helyet, akkor megáll-
tam, és felemeltem a fejem... Ekkor kitárult – az emberi szemmel látható – Univerzum elıttem. Csak 
ámultam a csillagokon. Nem emlékszem már, hogy hány éves lehettem – talán még 10 sem voltam -, de 
nagy csodálkozásomban mindkét karomat kitártam a csillagok felé, a láthatatlan Isten felé és kb. ezt 
mondtam neki: „Ugye, elmondod, hogy csináltad mindezt, ha majd találkozunk?” 

Felnıtt fejjel sem tudok mást tenni, mint ámulni Isten nagyságán és együtt örvendezni a zsoltáríróval: 
Ó, Uram! Az egek hirdetik dicsıségedet, kezed munkájáról beszél a menny! (Zsolt 19,1) Ha látom az 
eget, kezed alkotását, a Holdat és a csillagokat, amelyeket ráhelyeztél, ki vagyok én, hogy törıdsz velem? 
Ki vagyok én, hogy gondod van rám? (Zsolt 8,4-5) 

Isten teremtette a csillagokat (minden égitestet, a Napot és a Holdat is), azért hogy megvilágítsák a 
Földet, hogy az idımérés eszközei legyenek, továbbá, hogy az ünnepeket is meghatározzák! (1 Móz 1,14-
19) Bár számunkra a csillagok elhelyezkedése véletlenszerő kuszaságnak tőnik, de jó, ha tudod, hogy 
csodálatos rend van közöttük. Ezt is Isten határozta meg, mégpedig mindörökre! (Zsolt 148,6) Számukat 
is tudja, sıt nevet is adott mindegyiknek. (Zsolt 147,4; Ézs 40,26) 

De üzennek-e valamit a csillagok? Talán csodálkozni fogsz, de a Biblia azt mondja, hogy van üzenete 
a csillagoknak számunkra! Mégpedig Isten dicsıségét, kezének munkáját hirdetik szó és hang nélkül, 
mégis eljut üzenetük az egész földre, sıt a világ végéig! (Zsolt 19,2-5) Isten gondoskodott arról, hogy 
értelmünkkel mindezt kikutathassuk és felfoghassuk. Ezt pedig azért tette, hogy dicsıíthessük İt! Így 
azonban nincs mentsége az embernek arra, ha mégsem dicsıíti Istent, hanem mindenféle ostoba meséket 
köt a csillagokhoz. Isten ítéletét vonják magukra azok az emberek, akik ezekben hisznek! (Róm 1,19-25) 

Van egy csillag, ami különösen is karácsonykor az érdeklıdés középpontjában van. Ez pedig a bölcsek 
csillaga. Mi volt az? Bolygóegyüttállás (Amikor az égitestek a Földrıl nézve azt a látszatot keltik, hogy megkö-
zelítik egymást.), vagy valami más? Honnan lett? Én Prof. Dr. Werner Gitt véleményével értek egyet, nem 
bolygóegyüttállás volt. Mert míg a bolygóegyüttállás periódikus (meghatározott 
idınként megismétlıdı) esemény, addig a betlehemi csillag egyszeri, 
megismételhetetlen jelenség volt, amirıl a bölcsek határozottan tudták, hogy 
mit jelent (miért adatott). A bölcsek csillaga azt hirdette: „megszületett a 
zsidók királya”! Isten rendelte a bölcseknek a csillagot, amely Betlehembe 
vezette ıket. Jeruzsálembıl Betlehembe a csillagnak észak-déli irányú 
mozgást kellett végeznie, az ég csillagai kelet-nyugati irányba mozognak!* A 
Biblia azt írja, hogy bölcsek csillaga megállt a hely felett, ahol a gyermek Úr 
Jézus volt (Mt 2,9) Az ég csillagai állandó mozgásban vannak!* Azt se 
feledjük, hogy senkinek sem volt fogalma a csillag megjelenésének idejérıl, 
csak a bölcseknek! (Mt 2,7) Isten a világmindenség teljhatalmú Ura azt 
tesz, amit csak akar! 

„„ KKiihheezz  hhaassoonnll íítthhaattnnááttookk  eennggeemm,,  kkiihheezz  mméérrhheettnnéétteekk  öösssszzee??  ––  mmoonnddjjaa  aa  SSzzeenntt..    
TTeekkiinnttsseetteekk  ffööll   aa  mmaaggaassbbaa,,  ééss  nnéézzzzéétteekk::   kkii   tteerreemmtteettttee  aazz  ootttt  lleevvııkkeett??””   ((ÉÉzzss  44,,2255--2266))  

Írta és az oldalt szerkesztette: Hajagos-Tóth Katalin 

* Földünk saját tengelye körüli forgása miatt érzékeljük, hogy a csillagok kelet-nyugati irányba mozog-
nak állandóan. 

Ha többet akarsz tudni a csillagokról: Werner Gitt: Jelek a mindenségbıl – Mi végre vannak a csilla-
gok? könyvét ajánlom Neked! 
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ZSINATI HÍRADÓ 
 

EGYHÁZI VEZET İKET VÁLASZTOTT A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS 
EGYHÁZ ZSINATA 

 
A Magyarországi Evangélikus Egyház (MEE) Zsinata a 2012. évi tisztújítás zárása-

ként november 30-án egyházi és zsinati vezetıket választott. 
 
A választás eredményeként az MEE elnökségének korábbi tisztségviselıit választotta újra a 

zsinat: a MEE elnök-püspöke Gáncs Péter, országos felügyelıje Prıhle Gergely lett. 
Az elnök-püspök helyettesének dr. Fabiny Tamást választották; az országos felügyelı-

helyettesi tisztségre újra Radosné Lengyel Anna kapott bizalmat. 
Az MEE zsinatának lelkészi elnöke ifj. dr. Hafenscher Károly, nem lelkészi elnöke Abaffy Zol-

tán lett. 
A lelkészi alelnöki tisztet Smidéliusz Zoltán, a nem lelkészi alelnöki tisztséget Tölli Balázs tölti 

be a következı hat éves ciklusban. 
 

A megválasztott elnökség és a tisztségviselık beiktatására december 1-jén, a Budapest-fasori 
evangélikus templomban került sor. 

Csengeri Tamás 
zsinati küldött 

����   ����   ����   ����   ����   ����   ����   ����   ����   ����   ����   ����   ����   ����   ���� 
„Krisztusnak és az egész világnak is nagyon szívén fekszik, hogy 

az ifjú népen segítsünk, s azt gyámolítsuk.” 
(Luther Márton) 

20 ÉVES A LUTHER MÁRTON KOLLÉGIUM 
 

Amikor a ’90-es évek elején lehetıség nyílt az egyházak számára oktatási intézményeik visz-
szavételére, az evangélikus egyház Nyíregyházán elıször a Kossuth Lajos gimnáziumot kapta 
meg. A város felkínálta a gimnázium szomszédságában lévı Béla utcai diákotthont, amit egyház-
községünk elfogadott, bár az épület – tartozékaival együtt –, igen elhanyagolt állapotban volt. 

Közel tíz év után nyílt lehetıség arra, hogy az Iskola utcában – az evangélikus általános iskola 
telkén –, felépülhessen a korszerő, minden igényt kielégítı kollégium. 

Az intézmény gyülekezeti termé-
ben november 22-én rendezett ünnep-
ségen Laborczi Géza, az igazgatóta-
nács elnöke az elmúlt 20 év esemé-
nyeit foglalta össze, Molnár Erzsébet 
egykori kollégiumi nevelıtanár – je-
lenleg a Roma Szakkollégium igazga-
tója –, igehirdetéssel szolgált. 

D. Szebik Imre ny. püspökünk ér-
tékes elıadásában – többek között – a 
következıket mondta: „A hitnek pozi-
tív szerepe van a személyiség fejlıdé-
sében, bár Magyarországon sokáig 
ennek az ellenkezıjét állították. 
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A keresztény nevelés alapjairól szóló elıadásában arra emlékeztetett, hogy a kereszténység 
nem azt jelenti, hogy tilalomfák erdejében kell járnunk. Az önmegvalósítás divatja azért elhibá-
zott, mert egyedül soha nem tudom megvalósítani még magamat sem, a nevelımunka középpont-
jában tehát a személyiség kiteljesedésének segítése kell, hogy álljon.” 

Martinovszky István, a kollégium igazgatója Luther-emlékérmet és emléklapokat adott át 
azoknak, akik az elmúlt években segítették az intézményben folyó oktató-nevelı munkát.  

A diákok igényes mősorral kedveskedtek a jelenlévıknek, amit Cserepánya Ella nevelıtanár, 
Vannai László zenekarvezetı és Eszenyi Gábor kórusvezetı tanítottak be. 

-s-é 

����   ����   ����   ����   ����   ����   ����   ����   ����   ����   ����   ����   ����   ����   ���� 
KARÁCSONYRA KÖNYV ÉS CD AJÁNLAT 

Értékes, maradandó ajándék! 

               

 
KÖVEKBE ÉPÍTETT  

HITVALLÁS a Nyíregyházi 
Evangélikus Nagytemplom 

 
Színes fotókkal illusztrált,  

magyar, szlovák, német, angol 
nyelvő kiadvány, 232. oldal  

terjedelemben. 
Szerkesztette: Sallai Gábor 

 

Ára: 3500.– Ft 
 

 
MÉLYEN MEGHAJLOK 

 Ifjúsági és evangéliumi énekek 
 
 

Zongora: Zsarnai Krisztián 
Hegedő: Jakab Edina 

Gitár: Adámi János, Kiss Ábel 
Ének: Zsarnainé Urbán Nóra,  
Hódi Eszter, Adámi János,  

Hódi Márton 

Ára: 2500.–Ft 
 

 
BACH és LISZT orgo-

namővek a Nagytemplom 
100 éves orgonáján 

 
Elıadja: 

dr. Kovács László Attila 
orgonamővész 

 
 
 

Ára: 2500.–Ft 
 

A fenti kiadványok a Luther téri Lelkészi Hivatalba n megvásárolhatók. 
 

ANYAKÖNYVI HÍREK 
 

Halálozás: „Boldogok a halottak akik az Úrban halnak meg…” 
Szekeres Andrásné Petrikovics Erzsébet (86), Csordás Mihály (86), Surányi Judit (38), 
Szmolka György (56), Csernyik Ferenc (84), Kopasz Mihályné Szuhánszki Erzsébet 
(93), Gyebrószki Józsefné Pristyák Julianna (90), Veres Istvánné Ruzsinszki Julianna 
(79), Bogár Mihályné Simkó Ilona (91), Magyar András (84), Rozmán Ernıné Tóth 
Irén (72), Subert Zoltán (56), Kovács Józsefné Veres Julianna (97), Bardócz Sándorné 

Lóczi Mária (77), Pócsik Pálné Gyurján Ilona (86), Gyöngyösi László Kornél (57), 
Szurovcsák Józsefné Bogár Mária (67), Barzó Ilona (56), Kocsmár Istvánné Molnár 
Ilona (78), Molnár László (65), Veres Andrásné Semsei Jolán (90). 
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Keresztelés: „Bizony az Úr ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom…” 
Boros Ádám, Müller Gitta, Barta Richárd Zoltán, Csató-Csernák Zsóka, Soós Dóra, 
Petrilla Enikı. 
 
 

A Magyarországi Evangélikus Egyház technikai száma: 0035 
 

A másik 1 % a következı alapítványainkra adható: 
A „Nyíregyházi Evangélikus Nagytemplomért” alapítvány, 

mely templomunk felújítását szolgálja. 
Adószám: 18801703 -1 -15 

„Segítség Háza a tirpák utódokért” alapítvány 
Adószám: 18151053-1-15 
 
 

Gyermekek karácsonya!  
 
Vargabokorban: 2012. december 22-én, szombaton, 10 órától 12-ig 
Borbányán: 2012. december 23-án, az Ádvent 4. vasárnapi isten-

tiszteleten (½ 10 ó.) 
 
 

Gyülekezeti alkalmak a Nagytemplomban és a Luther téren a gyülekezeti teremben. 
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit. 

 
MEGHÍVÓ 

 
Minden kedves érdeklıdıt szeretettel várunk 2012. december 23-án, 
vasárnap a 16 órakor tartandó karácsonyi ünnepségre a Luther téri 

gyülekezeti terembe, melyen a gyermek-bibliakör és az evangélikus 
általános iskola diákjainak ünnepi mősorát 

tekintheti meg a gyülekezet. 
 
 

Dec. 24.Dec. 24.Dec. 24.Dec. 24. Karácsony este 

1700 órakor istentisztelet a Nagytemplomban. 

Dec.Dec.Dec.Dec.    25.25.25.25.    Karácsony ünnepe 

700  órakor nem lesz istentisztelet 
800 istentisztelet úrvacsorával 

1000 istentisztelet úrvacsorával 
 
1800 ZENÉS ÁHITAT A NAGYTEMPLOMBAN  

GYÜLEKEZETÜNK ÉNEKKARÁNAK SZOLGÁLATÁVAL 
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Dec. 26. Karácsony 2. napja 
 

800 istentisztelet úrvacsorával 
1000 istentisztelet úrvacsorával 
1700 istentisztelet a gyülekezeti teremben. 

Dec. 30. Az év utolsó vasárnapján a megszokott rend szerint lesznek megtartva az istentiszteletek. 

Dec. 31. ÓÉV este 
1700 istentisztelet 
2345 ÚJÉV–váró istentisztelet 

ÚJÉV napján 

800 istentisztelet úrvacsorával 
1000 istentisztelet úrvacsorával 

 

  JANUÁRI EL İZETES 
 

Január 1-4-éig,  keddtıl–péntekig, esténként 17 órától évkezdı imahétre várjuk testvéreinket a 
gyülekezeti terembe, ahol nyugdíjas lelkészeink szolgálnak. 

Január 6-13-áig,  vasárnaptól-vasárnapig aliansz imahét. 
Január 20-27-éig,  vasárnaptól-vasárnapig ökumenikus imahét. 

 
 

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 Lel-
készi Hivatalba, vagy az alább feltüntetett e-mail címre legyenek szívesek eljuttatni. 
 

 

A Hírmondó legközelebbi számának tervezett megjelenési idıpontja: 2012. február 8. 
Lapzárta: 2013. január 20. 

A Nyíregyházi Evangélikus Lelkészi Hivatal címe: Luther tér 14. Tel: 508-770 Fax: 508-777 
Hivatalos órák: munkanapokon 9-17 óráig. 

 
Figyelmébe ajánljuk gyülekezetünk honlapját: http://nyiregyhaza.lutheran.hu 

 

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: A Grafit Nyomdában 1600 példányban. 

 


