
                     MARADANDÓ KARÁCSONY

Jól eső érzés visszaemlékezni a gyerekkori karácsonyokra. Olyan családban nőttem fel, ahol
sok énekléssel ünnepeltük Krisztus születését. A karácsonyi ünnepek alatt egészen vízkeresztig
esténként sok szép karácsonyi éneket tanultunk meg és énekeltük együtt. Akkor még nem is tud-
tam, milyen fontos az éneklés. Egyszerűen jól esett együtt énekelni, imádni, magasztalni az Úr Jé-
zust. Hiszen a karácsonyi csoda feletti öröm legszebben az együtt éneklésben nyilvánul meg.

Úgy sejtem, ma sok család karácsonyi ünneplésé-
ből hiányzik az együtt éneklés. Legfeljebb hanghor-
dozók  segítségével  szólal  meg  egy-két  karácsonyi
ének is.  De már a karácsonyi istentiszteletre összese-
reglő népes gyülekezet ajkán sem zengnek a karácso-
nyi énekek olyan erővel, olyan örömmel, mint régeb-
ben.  Akiknek  gyermekkorukban  nem volt  alkalmuk
megtanulni  a  „klasszikus”  karácsonyi  énekeket,  ho-
gyan is zenghetnék: Mennyből az angyal…, Dicsőség
mennyben  Istennek…,  Krisztus  megszületett…  stb.
Az ilyen ember gyermekeinek sem tudja megtanítani,
akkor a család sem tud együtt énekelni, örülni, ünne-
pelni. Milyen karácsony az ilyen?

Az énekmentes karácsonyi ünneplés bizony sivár.
Nem is  karácsony!  Talán  a  karácsonyi  csoda fénye
kopott volna meg?! Már nem látjuk, nem tudjuk át-
érezni: milyen nagy dolgokat tett értünk az Isten kará-
csonykor? Pedig Jézus születése a legnagyobb csoda
volt ezen a világon. Jézus személyében Isten jött, jön
ma is az emberhez, hogy célt, értelmet, reménységet
ajándékozzon nyomorult, mulandó életünknek. Jézus
születésével lett nyilvánvalóvá, hogy szeret minket az Isten, és nem akarja, hogy elvesszünk, ha-
nem hogy éljünk örökké az ő országában. Hát nem csoda, hogy mi, akik már számtalanszor ma-
gunkra haragítottuk az Istent önzésünkkel, hűtlenségünkkel, szeretetlenségünkkel, mulasztásaink-
kal, vétkeinkkel, még ma is hallhatjuk az örömhírt: „Úgy szerette Isten a világot, hogy Egyszülött
Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.”(Jn 3,16.) Még mindig
van lehetőségünk elfogadni bűnbocsátó, üdvözítő szeretetét. Még mindig van reménységünk ma-

„Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csodákat tett!”
(Zsolt 98,1)
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gunkba szívni az Isten szeretetét, hogy szeretetből szeretettel éljünk ebben a világban, amíg tart
mulandó életünk, s majd ott az ő országában örökké tartó, örvendező éneklésben, igazi karácsonyi
hangulatban. Hát nem csoda, hogy aki szívébe zárja Jézust, aki tehát befogadja az igét nemcsak
értelmével, de Isten iránti bizalommal is, hittel, azt az Ige mozgósítani képes, abban életre kel az
Ige, annak szívében is megszületik Jézus, hogy új emberré formálja őt: Istennek tetsző, Istent ma-
gasztaló, Krisztus arcát-szeretetét hordozó emberré.

Én szeretnék Krisztus arcát-szeretetét sugárzó ember lenni. Szeretném minél több ember arcán
meglátni Krisztus szelíd, megbocsátó, békességet teremtő, szeretettől ragyogó arcát. Ez a csoda
teszi meghitté karácsonyi, örömteli ünneplésünket. Mert ilyenkor, mintha megváltoznának az em-
berek. Ilyenkor sokkal több ember kész befogadni a Krisztusról szóló evangéliumot, és az való-
sággal hatni kezd, kihatással van az emberek életvitelére. Milyen kár, hogy csak néhány napig
tart. Isten azt szeretné, és azért küldi hozzánk Jézust, hogy egy egész életre szóló, maradandó ka-
rácsonyunk legyen. Hogy egész életünk Istent magasztaló ének legyen.

Luther Márton írta: „Énekeljetek az Úrnak új éneket, vígan énekelj az Úrnak te egész föld!
Mert Isten örvendező szívűekké tett szeretett Fia által, akit odaadott érettünk, hogy megszabadít-
son a bűntől, haláltól és az ördögtől. Aki ezt valóban hiszi, nem tehet mást, minthogy erről vidá-
man, örvendező lélekkel énekel és beszél, azért, hogy mások is meghallják, és ők is Jézushoz jöj-
jenek.” Hát menjetek, hívogassatok, énekeljetek, hogy minél több embert magával ragadjon a ka-
rácsonyi csoda, hogy minél több ember életén meglássék: Krisztus megszületett!

Minden kedves testvéremnek örömteli énekléssel teljes, egész életét átható
karácsonyi ünneplést és Istentől gazdagon megáldott boldog újesztendőt kívánok!

Dr. Kovács László Attila, igazgató lelkész

KÖSZÖNJÜK ADÓJUK EGYHÁZUNKNAK
FELAJÁNLOTT EGY SZÁZALÉKÁT!

A Magyarországi Evangélikus Egyház elnöksége és püspöki tanácsa ezúton szeretne köszönetet
mondani  mindenkinek,  aki  a  Magyarországi  Evangélikus  Egyháznak  ajánlotta  fel  adója  egy
százalékát.

A  Tedd  teljessé  a  mosolyt! mottójú  kampányunkban  arra  szerettük  volna  felhívni  az  adózó
állampolgárok  figyelmét,  hogy  a  civil  szervezeteknek  adott  egy  százalék  mellett  adójuk  másik  egy
százalékát felajánlhatják az egyházak társadalmi szolgálatának támogatására. Anyaóvóink, iskoláink és
szeretetotthonaink,  egyéb  intézményeink  fontos  terei  társadalmi  szolgálatunknak.  Ezek  bemutatását
tűztük ki célul a kampányban, de hangsúlyoztuk, hogy a példaként kiemelt területek mellett a befolyt
összeget sok egyéb célra is fordítjuk majd.

Üzenetünk  támogatásra  talált,  hiszen  a  Nemzeti  Adó-  és  Vámhivataltól  (NAV)  kapott  előzetes
információink szerint idén 61 620 fő gondolta úgy, hogy egyházunknak adja meg az esélyt arra, hogy az
élet különböző területein másokon segíthessünk. A korábbi évekhez képest a felajánlók száma ezzel tíz
százalékkal nőtt.

Nagy öröm az is,  hogy bár idén – az adótörvények korábbi változása miatt – egyházunk jelentősen
kevesebb összegből gazdálkodhat, most az adományozott összeg is nőtt. Az adományozók összesen 265
430 329 forintot ajánlottak fel céljainkra, ez pedig 10,9 százalékkal magasabb, mint az előző évben kapott
támogatás összege.

Kampányunkban az emberközeliséget hangsúlyoztuk és azt, hogy élet-közelben lévő egyház vagyunk.
Embertársaink javát igyekszünk szolgálni ezzel az Önöktől kapott támogatással is.

Erős vár a mi Istenünk!
GÁNCS PÉTER elnök-püspök, PRŐHLE GERGELY országos felügyelő,
DR. FABINY TAMÁS püspök, SZEMEREI JÁNOS püspök
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„ÉLETEM OTT VAN ISTEN TENYERÉN…”

Gyülekezetünknek – Istennek hála érte –, több bibliai kort elért testvérünk is van, akik
erejükhöz mérten még különféle szolgálatokat végeznek. Egyikük, a 90. életévébe lé-
pett János bácsi hűségesen végzi a perselyezést a Nagytemplomban, elromlott zárat
javít, de gondoskodik arról is, hogy hét közben, a gyülekezeti teremben tartandó esti
alkalmakon, „nyitott ajtóval” fogadja az istentiszteletre, bibliaórára érkezőket.
Életéről így vall:

1924. november 11-én születtem János bokor-
ban, Simkó János és Kovács Erzsébet harmadik
gyermekeként. Öten voltunk testvérek, három fiú
és két lány. Földművesek voltak a szüleim, tanya-
si életet éltünk.

Leventeként 18 évesen besoroztak. 1944-ben,
mikor az oroszok bejöttek az országba, mi a né-
metekkel Budapestre menekültünk, ott rendes ka-
tonai kötelékbe osztottak be. Kiképeztek páncél-
törőnek. Rangot is kaptam volna, de mivel nem
vállalkoztam embert  ölni, ezért a konyhára osz-
tottak be. Ott főszakács lettem.

Amikor  Budapestet  elérték  az  oroszok,  Né-
metországba menekültünk. Berlintől 70 km-re áll-
tunk meg, de mivel ott is folytak a harcok, vissza-
tértünk  Magyarországra.  Komáromban  az  oro-
szok elfogtak. 1945-ben elhurcoltak a Szovjetuni-
óba, munkatáborba.  Naponta  kétszer  kaptunk
ételt, egy kisgyermeknek való adagot. Fa barak-
kokban laktunk, fűtés nem volt benne. Négyezer
hadifogoly volt ott, németek és többségében ma-
gyarok.  Megbetegedtem,  ennek  ellenére  vissza-
küldött dolgozni az orvos, de amikor már majd-
nem  eszméletlen  voltam,  bekerültem  az  ottani
kórházba. Hat hónap alatt 37 kg-ot fogytam, bél-
vérzés miatt próbáltak gyógyítani. Teljes étvágy-
talanságom volt és a halál küszöbén álltam. Egy
magas rangú orosz orvos hozott valamilyen kese-
rű  gyógyitalt,  amitől  lassan  visszatért  az  étvá-
gyam.

Egy  nap,  amikor  erőtlenül  feküdtem  az
ágyamban, az ápoló arra kért, hogy öltözzem fel,
de nekem nem volt erőm hozzá, és ezt közöltem
is vele.  Ő ekkor a fülembe súgta,  hogy „haza”.
Akkor egész éjszaka próbáltam járkálni, mert az
éltetett, hogy valóban hazamehetek. Másnap 250
társammal együtt hazaindulhattunk. Az Úr adott
annyi erőt, hogy velük tudtam tartani az úton, pe-
dig a lábam alig bírtam emelni. Később vonatra

tettek minket, ami egy román munkatáborban állt
meg. Ott két napig tartózkodtunk, majd Magyar-
országra  szállítottak  minket.  Mikor  hazaértem,
hálát  adtam  az  Istennek  és  megcsókoltam  az
anyaföldet.  Szegedről  Debrecenbe,  majd  Nyír-
egyházára vonattal  érkeztem. Az állomáson egy
asszony, aki várta a férjét és az nem jött, ő hozott
el  János  bokorba  lovas  kocsin.  Kb.  200 métert
kellett  a  szülői  házig  gyalog  menni,  de  olyan
gyenge voltam, hogy le kellett ülnöm, megpihen-
ni.  A  nővérem  meglátott,  de  nem  ismert  meg.
Annyira összeszorult  a szívem,  hogy még meg-
szólalni  sem tudtam.  A nővérem szólt  az  édes-
anyámnak, hogy itt van egy katonafogoly. Anyu-
kám éppen kenyeret sütött és arra kért, várjak egy
kicsit  még kisül és ad enni. Ő sem ismert meg.
Ott álltam előtte, de csak annyit tudtam mondani
„Édesanyám”, ő megölelt és sírtunk mind a ket-
ten. Még most is elszorul a szívem, ha erre a jele-
netre gondolok.

Kihívták az orvost hozzám, de nem tudott sok
reménnyel kecsegtetni, mert annyira sovány és el-
esett voltam. De az Úr megtartott, amiért most is
hálás vagyok.

Evangélikus  hívő  családban  nőttem  fel,  így
minden nap imádkoztam a táborban is. Isten meg-
hallgatta  a  kérésemet  és  hazavezetett.  Itthon  a
Bibliámban  találtam  egy  számomra  csodálatos
igét  a  Zsoltárok könyve 91.  rész  14-16 verseit:
„Mivel  ragaszkodik hozzám, megmentem őt,  ol-
talmazom, mert ismeri nevemet. Ha kiált hozzám,
meghallgatom, vele leszek a nyomorúságban, ki-
ragadom onnan,  és  megdicsőítem őt.  Megelégí-
tem hosszú élettel, gyönyörködhet szabadításom-
ban.”

Miután  hazajöttem  a  fogságból,  rendszeresen
olvasgattam a  Bibliát.  Évek  múlva  az  Úr  szólt
hozzám igéjén keresztül: „Íme, az ajtó előtt állok,
és zörgetek: ha valaki meghallja a hangomat, és
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kinyitja  az  ajtót,  bemegyek  ahhoz,  és  vele
vacsorálok,  ő  pedig  énvelem.” Erre  az  igére
nagyon megdöbbentem.  Három napon  keresztül
gyötrődve  imádkoztam.  Az  utolsó  este  olyan
gondolatok forogtak az agyamban, hogy ha nem
fog  változni  az  életem  ezek  után,  akkor  hiába
éltem  eddig.  A  következő  nap  reggelén  olyan
csodálatos  öröm  volt  a  lelkemben,  hogy  sírva
adtam hálát az Istennek ezért a lelki ajándékért.
Erre  az  igére  56  éves  koromban  tértem  meg.

Bozorády  Zoltán  lelkész  urat  elhívtam
magamhoz, és elmondtam neki, hogy mi történt
velem. Ő is velem örült és imában adtunk hálát az
Úrnak. Azóta igyekezem a Szentírás szerint élni.
Beléptem a 90. élet-évembe, és azért is hálát adok
Istennek,  hogy  megtartott  eddig.  Alázattal
szolgálom  az  Urat,  amíg  csak  élek.  Az  Ő
kegyelme és szeretete kíséri életemet.

Simkó János

AZ EMLÉKEZÉS ÉS HÁLAADÁS NAPJA

November 24-én, vasárnap a Nagytemplomunkba belépőnek feltűnhetett, hogy a szokottnál többen
ülnek a padokban, sokan vannak fekete ruhában, és egész családok is együtt jöttek el az Isten házába.
Vajon mi az oka ennek?

Kilencedik  éve történik  meg  az,  hogy az  ádvent  előtti  utolsó,  az  ún.  „örök élet”  vasárnapján
megemlékezünk a mögöttünk levő egyházi esztendőben elhunyt gyülekezeti  tagjainkról.  Méltó is,
hogy ezt megtegyük, hiszen minden haláleset nem csak a családnak, de egész egyházközösségünknek
is vesztesége és gyásza.

Újszerű  volt,  hogy  az  oltár  mellett  hatalmas  vászonra  kivetítették  az  istentisztelet  minden
szükséges részletét: a soron következő énekeket, a felolvasott igéket, a liturgiai elemeket, hitvallást,
közös imádságot. Így akik először jártak templomunkban, azok is követhették az eseményeket és így
bekapcsolódhattak  abba.  Mindez  az  igehirdetés  szolgálatát  is  végző  Zsarnai  Krisztián  esperes  úr
szeretetteljes figyelmességéből eredő előkészítő munkájának volt köszönhető.

A  mély  átéléssel,  hitelesen  elmondott  igemagyarázatában  –  bizonyságtételében  is  az  volt  a
megragadó,  hogy  mindenki  megérthette,  hívő  és  hitetlen  egyaránt.  Az  igehirdetés  életbevágó
kérdéseinkkel  szembesített.  Mi  az  élet?  Mi  az  élet  értelme?  Miért  születtem?  Miért  élek  ezen  a
földön? Meddig tart az életem? Van –e élet a halál után?

Kérdéseinkkel Istenhez lehet menni! Lehet Őt keresni és segítségül hívni! Hiszen Isten az, aki
Jézusban  teljesen  emberivé  lett.  A  Szentírásból  lehet  megismerni  mindazt,  amit  Krisztusban  tett
értünk.

„Keressük  Őt,  hívjuk  segítségül,  adjuk  meg  a  lehetőséget,  hogy  életbevágó  kérdéseink
megválaszolásában Ő segítségül legyen! – fejeződött be az igehirdetés.

Az alkalom ünnepélyességét szolgálta a Kiss Zoltán kántorunk által megszólaltatott orgonamű. A
Márföldi kislányok, csengő hangon előadott – a menny szépségéről szóló – éneke, szívet – lelket
gyönyörködtető volt.

Az örök élet vasárnapi ünnepségek ezzel még nem értek véget, mert egy kis csapat délután 2-kor
azért gyűlt össze az Északi temető főbejárati  ravatalozójában, hogy az ott nyugvó lelkészeikről is
megemlékezzen.

Sztankó Gyöngyi lelkész tartalmas igei bevezetője után, minden néhai lelkészről elhangzott egy
rövid  ismertetés.  Majd  kis  csoportokba  osztva  elindultunk,  hogy  mind  a  20  sírra  kerüljön,  a
gyülekezet háláját szimbolizáló egy-egy szál virág.

Demcsákné Balczó Ildikó

Karácsony első napján, december 25-én, szerdán este 17 órakor ünnepi zenés
áhítatot tartunk a Nagytemplomban. Közreműködik a gyülekezet énekkara, Kiss

Zoltán, dr. Kovács László Attila, Martinovszky István és mások.
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Könyvajánlat:
ÚJRA AFRIKÁBAN

A gyülekezetünkben jól ismert Bálint család új könyvet adott ki afrikai szolgálatuk élményei-
ről. Az ott töltött hét év és hét hónap igen változatos a több milliós főváros, Nairobi lüktető forga-
tagában, a nyomornegyedek árva gyermekei között, Szomália félsivatagos területein, a színpom-
pás törzsi ünnepségeken és a híres Nemzeti Parkokban - idézi fel a szerző emlékeit színes, gazdag
képanyaggal. Csodálatos természeti szépségek és megrázó emberi sorsok, mély nyomorúság tárul
fel előttünk. Az ellentétek világa: vonzó és egyre gyakoribb turista célpont már városunkból is, de
megrendítő a nyomortelepek látványa.

Sokunkban ébred vágyakozás, milyen nagyszerű lehet a missziós szolgálat, különleges szoká-
sok, törzsi kultúrák, emberek megismerése a távoli, titokzatos világban. De a szerzők egyszerű
példákkal, közvetlen stílusban döbbentenek
rá, mennyire veszélyes a mindennapi élet, a
biztonság, közlekedés s az emberi viselke-
désformák mássága.

Sok helyen az  emberi  élet,  a  biológiai
létezés  minimális  feltételei  sem  adottak,
egészségtelen víz, élelemhiány, betegségek
sújtják az embereket. Hogyan lehetséges itt
a Gondviselésről beszélni? A szerzők ilyen
körülmények között élik meg és gyakorol-
ják naponta Urunk szeretetét,  és adják to-
vább mindenféle formában: testi – lelki se-
gítségben, mosolyban, kedvességben. Min-
denkinek, akiket Isten útjukba vezetett, rá-
juk bízott. Rövidlátó emberi szempontunk-
ból nehéz ez, de nem Isteni nézőpontból! –
Isten által rendelt helyünkön, híven végezhetjük a ránk bízott feladatot – vallják a szerzők.

A kérdésre: Lehetek én is közvetítője ennek a szeretetnek? – Isten ad választ: sok lehetetlennek
tűnő terv, elképzelés megvalósult, iskolát, ebédet kaptak az árvák, támogatást az özvegyek. Isten
ad lehetőséget az ottani szolgálatra és hozzá a képesség, elfogadás, empátia ajándékát is. A könyv
nemcsak Afrika bemutatása, hanem hűséges tükre a hivatás, a küldetés felismerésének. A távoli
világrész sanyarú sorsú lakói között tudatosul és erősödik meg az életcél, a rendeltetés. Szép kép-
ben fogalmazza meg a szerző: A napsütésben ragyogó színes tengerparti kavicsok szimbolizálják,
hogy rendelt helyünkön pompásan ragyoghat rajtunk Urunk szeretete. Ragyogjon mind fényeseb-
ben Kenyában, a ragyogás országában is, hiszen ezt jelenti neve.

A szerzők itthon is aktívan folytatják tovább a támogatás szervezését. A könyv megvásárlásá-
val mi is hozzájárulhatunk az árva gyermekek között folyó munkához. Ára teljes egészében az ár-
vák célját szolgálja. A könyv üzenete építő, tartalma tanulságos, a vidám vagy meghökkentő ka-
landok Afrika furcsa, ijesztő vagy játékos, barátkozó állataival nagyon szórakoztatóak. Ezért is
ajánlom a gyülekezet minden kedves tagjának!

Palotai Erzsébet
Bálintné Kis Beáta: Újra Afrikában. 144 oldal, fotókkal illusztrálva.

Ára: 1400 forint. A kiadvány kapható a Lelkészi Hivatalban
és az Emmaus templomban.
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GYERMEKOLDALGYERMEKOLDAL

Kinek a születésnapja van?

A családban mindig  nagy öröm,  ha  gyermek  születik.  Biztos  vagyok benne,
hogy így volt ez a te esetedben is. Mindenkinek van születésnapja, neked is! Szüle-
tésnap az a nap, amikor beléptél ebbe a földi életbe. Ezt minden évben megünnep-

led a családoddal. Ilyenkor felköszöntenek a családtagok, barátok, ismerősök, sok ajándékot kapsz,
és mindenki téged ünnepel. Vajon hogy éreznéd magad, ha a barátaid elmennének a neked szerve-
zett ünnepségre, és egymásnak adnának ajándékokat, egymást köszöntgetnék, rólad teljesen megfe-
ledkezve elfogyasztanák a születésnapi tortádat és hazamennének? Meggyőződésem, hogy megsér-
tődnél, mert olyan rosszul esne barátaid tapintatlan viselkedése! De nem így vagy-e a karácsony-
nyal? Tudod-e, hogy kinek a születésnapja?!

Kedves  Barátom!  Karácsonykor  arra  emlékezünk,  hogy
sok-sok évvel ezelőtt Isten Fia belépett ebbe a földi életbe, és
megszületett Mária gyermekeként. Ahogyan Isten megmond-
ta már a bűneset után: az asszony utódaként születik majd va-
laki,  aki  a  Sátán fejére tapos.  (1Móz 3,15) Jézus tökéletes
(bűn nélkül való) ember, ugyanakkor Isten is. Azzal a céllal
jött ebbe a földi létbe, hogy Neked lehessen egy második szü-
letésnapod,  hogy  megszülethess a  mennyben  is!  Jézus  azt
mondta, hogy aki nem születik újonnan Isten által,  az nem
láthatja meg Isten országát, vagyis nem léphet be a mennybe.
(Jn 3,3) Úgy juthatsz a mennybe, ha elhiszed, hogy az Úr Jé-
zus a  kereszten mindent  elvégzett  a  Te üdvösségedért!  (Jn
3,13-15) Mivel nem maradt a halálban, hanem feltámadt, ezzel győzedelmeskedett a bűn, a Sátán
és a halál felett! Amire te képtelen vagy, vagyis önmagad kiváltására a bűnből (Mt 19,26: „ember -
nek lehetetlen!”), azt Isten szeretetből megtette érted Jézus Krisztus által: „Mert úgy szerette Isten
a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.”
(Jn 3,16) Hinni Jézusban azt jelenti, hogy nem a saját jóságodban vagy cselekedeteidben bízva já-
rulsz Isten elé, hanem elismered az Ő szentségét (megközelíthetetlen voltát), belátod a magad bű-
nös állapotát (végleg elszakadtál Istentől) és azt, hogy Isten megmondta az embernek lehetetlen
magát kiváltani ebből az állapotából. Fordulj Istenhez! Ha őszinte szívvel kéred Istent, hogy bo-
csásson meg neked Jézusért, és ajándékozzon meg önmagával, akkor, mivel Ő látja a szíved indíté-
kát, és azt ígérte, hogy aki hozzá megy, semmiképpen el nem küldi, megajándékoz téged Szentlel-
kével. Azt mondja a Biblia: Isten Szentlelke által a szívedbe költözik, vagyis újjászületsz Istentől.
Milyen jó lenne, ha karácsonykor nem egymást ünnepelnénk, vagy a karácsonyfát, esetleg a szere-
tet érzését, hanem azt a Valakit, aki maga a szeretet: Jézus Krisztust, aki által bemeneteled lehet a
mennybe! Ő megszületett a földre azért, hogy te megszülethess a mennyben!

Írta és az oldalt szerkesztette: Hajagos-Tóth Katalin

ÁLLANDÓ ALKALMAINK:

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

Megjelent az Aranyablak gyermekújság következő száma (Téma: A család), megtekinthető a gyülekezet
honlapján: http://nyiregyhaza.lutheran.hu/

http://nyiregyhaza.lutheran.hu/
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ANYAKÖNYVI HÍREK

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

Juhász Máté, Petró Hanna, Moravszki Hanna.

Házasságkötés: „Amit Isten egybekötött ember el ne válassza...”

Köteles Csaba és Járkó Anikó Judit.

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

Andrási Istvánné Baruha Zuzsanna (97), Kerekréti János (79), Augusztinyi Mihály (46),
Varga Lászlóné Gyurkó Ilona (53), Visnyovszki István (77), Kiss Jánosné Csernák Ilona
(68),  Nyíri  Ferenc  Lászlóné  Pokol  Lenke  (80),  Garai  József  (86),  Magna  Jánosné
Zomborszki Julianna (90),  Bálint  József (52),  Garaj  János (89),  Kiss Zoltánné Bacsóka
Mária (86).

A LUTHER MÁRTON KOLLÉGIUM KULTURÁLIS HÍREI

Szeptemberben mivel is kezdődne egy idősebb luther-kollégista éve, ha nem a - még tapasztalatlan, né-
ha hazavágyódó – „verebek” avatásával. Egy újonc sem maradhat ki a játékos feladatokból és a felejthe-
tetlen eskütételből. Ebben a tanévben elsőként ez az esemény hozott színt a kollégium életébe.

Október 6. Egy dátum, mely tele van fájdalommal. Évről évre felelevenítjük ezt a tragikus napot. A
Nagytemplomban rendezett megemlékezéshez a Luther Márton Kollégium tehetséges énekkarosai is hoz-
zájárultak. Előadásukban volt valami szomorú báj, amely hűen tükrözte múltunknak ezt a megrázó ese-
ményét. Felkészítésüket segítette Martinovszky István, kollégiumunk igazgatója, a kórust Eszenyi Gábor,
a zenekart pedig Vannai László vezette.

A közelmúltban a vidámság került előtérbe, ugyanis a Kaláka együttes koncertet adott nekünk és az
Evangélikus Roma Szakkollégiumnak az evangélikus általános iskola dísztermében.

Ebben a pár hónapban az önkéntes munkáról sem feledkeztünk meg, szórólapokat osztogattunk, segít-
ve a Joób Olivér szeretetszolgálatot.

Mozgalmas hónapokon vagyunk túl, pedig a tanév csak nemrég kezdődött el.
Mozga Tímea



8 Hírmondó december
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Gyülekezeti alkalmak, ahová szeretettel hívunk és várunk mindenkit!

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

   JANUÁRI ELŐZETES   

ÚJÉV  napján a  Nagytemplomban reggel  8  órakor,  de.  10  órakor  lesz  istentisztelet
úrvacsoraosztással.

2014. január 1-3-áig, azaz szerdától – péntekig esténként 17 órakor kezdődik az évkezdő imahét
a gyülekezeti teremben.

január  5-12-éig aliance-imahét  lesz.  A  kezdő  és  záró  alkalom a  Bessenyei  téri  MET
kápolnában 17 órakor, a hétközi alkalmak pedig változó helyszíneken 18 órakor
kezdődnek.

január 15-én  17 órakor  kezdődik  a  gyülekezeti  teremben  a  Keresztkérdések  c.  sorozat
következő alkalma.

január 19-26-áig,  vasárnaptól-vasárnapig  esténként  18  órakor  kezdődik  az  ökumenikus
imahét. A kezdő és záró alkalom Nagytemplomunkban lesz.

Köszönjük mindazoknak az áldozatkészségét, akik a 2013. év folyamán adományukkal támogatták
egyházközségünket, és adójuk 1-1%-át felajánlották evangélikus egyházunknak és a „Nyíregyházi

Nagytemplomért” vagy a „Segítség Háza a tirpák utódokért” alapítványoknak.
A Magyarországi Evangélikus Egyház technikai száma: 0035

A „Nyíregyházi Evangélikus Nagytemplomért” alapítvány adószáma: 18801703-1-15
„Segítség Háza a tirpák utódokért Alapítvány” adószáma: 18151053-1-15

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 megjelenésének támogatására adományt köszönettel fogad az egyházközség.

A Hírmondó legközelebbi számának tervezett megjelenési időpontja: 2014. február.
Lapzárta: 2014. február 5.

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

Gyülekezetünk bankszámla száma: OTP 11744003–20001010
Figyelmébe ajánljuk gyülekezetünk honlapját: http://nyiregyhaza.lutheran.hu

Szerkesztőbizottság:
Demcsákné Balczó Ildikó, dr. Loós Tibor, Pelles Ferencné

Felelős szerkesztők: Dr. Kovács László Attila, Veczánné Repka Jolán
E-mail: nyiregyhazi.hirmondo@lutheran.hu
Kiadja a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség,

belső használatra, ingyenes terjesztésben.
Megjelenik kéthavonként.

Készült: A Grafit Nyomdában 1600 pld.- ban.

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

