
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

MINDENKI KARÁCSONYA 

 

Amikor gyermek születik, örömöt hoz magával a 

családba. Boldog az édesanya, büszkén húzza ki ma-

gát az édesapa, örülnek a testvérek, a nagyszülők és 

még néhányan a hozzátartozók és barátok közül. A 

Jézus születése feletti öröm túlnőtte a családi kerete-

ket, mert ő nemcsak a szent család, hanem minden 

ember legdrágább kincse, Üdvözítője szeretne lenni. 

Benne Isten üdvözítő kegyelme, emberszeretete je-

lent meg ebben a világban. Kivétel nélkül minden 

emberhez küldi Isten Jézust, az ő karácsonyi ajándé-

kát, az Üdvözítőt. 

Amikor embertársunk nem értékeli kellőképpen, 

szeretettel adott ajándékunkat, semmibe veszi és 

semmi jelét sem mutatja annak, hogy örülne az aján-

déknak, bizony elszomorodunk. Mennyi szomorúsá-

got okoznak Istennek azok az emberek, akiknek nem kell Isten karácsonyi ajándéka, Jézus! Pedig 

mindenki megünnepli a karácsonyt. Csak éppen annak lényegéről, evangéliumi tartalmáról feled-

keznek meg sokan. 

A történetírás mind ez ideig nem tudta napra pontosan megállapítani Jézus születésének idejét. 

Miután a keresztyénség államvallássá lett, Kr. u. a 4. században állapodtak meg az egyház elöljá-

rói abban, hogy december 25. napján legyen karácsony ünnepe. Tulajdonképpen egy zajos mulat-

ságokkal járó, hagyományos pogány ünnepre telepítették rá a karácsonyt. Sokan ellenezték, és ma 

is vannak bírálói ennek a történetnek. Én azok közé tartozom, akik a jót látják és keresik ebben az 

eljárásban. Az elöljárók nemes szándékát nem vonhatjuk kétségbe. Evangéliumi tartalommal kí-

vánták megtölteni a keresztyénséghez méltatlan pogány ünnepet. Sikerrel járt ez a próbálkozás. 

Karácsony a legnagyobb, legszentebb ünnepünkké vált az idők folyamán. 

A mai időkben azonban úgy tűnik, mintha megüresedett volna ez az ünnepünk. Csak az ünnep 

kedvéért ünneplünk, több napon át, hangosan, hangulatosan. Úgy tűnik, mintha megfeledkeztünk 

volna arról, hogy karácsony Jézus Krisztus születésének az ünnepe. Itt az ideje tehát, hogy igye-

kezzünk újra megtölteni evangéliumi tartalommal, hogy ne csak az ünnep legyen mindenkié, de 

Isten legdrágább ajándéka is, akit adott az emberiségnek: minél több ember szívét forrósítsa át, 

töltse el hálával és igazi, szent örömmel. 
Ezekkel a gondolatokkal kívánok minden kedves Testvéremnek áldott karácsonyi ünnepeket. 

Dr. Kovács László Attila 
a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség igazgató lelkésze

 

„Megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek.” (Tit 2,11) 
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ORSZÁGOS FELÜGYELŐI KONFERENCIA 
 

A reformáció 2017-ben esedékes megünneplése többféleképpen történhet. 

Az egyik lehetőség az, hogy elgyönyörködünk a múlt eseményeiben, annak részleteiben, csodála-

tunkat fejezzük ki Luther és kortársai bátorságáért, hitük vállalásáért. 

A másik út az, hogy a fentieket elismerve, de azoknál nem leragadva, a reformátor örököseiként 

felvállaljuk, hogy kerül amibe kerül, ugyanolyan kovász legyünk a mai egyházban és a mai társada-

lomban, mint ők voltak. 

A Konferencia - melyet Révfülöpön rendeztek november 7-9 között -, az utóbbi mellett tette le a 

voksát: kihasználni ezt a vissza nem térő alkalmat arra, hogy kilépjünk megszokott életünk kényel-

méből, a biztonságot jelentő testvéri közösségből azzal a céllal, hogy megismertessük magyarországi 

honfitársainkkal azt a kincset, amit Luther fedezett fel Jézus Krisztusban. Ennek nagyon sok új, di-

namikus, fiatalos és sokszínű formája lehet, melyre vonatkozó ötleteket, javaslatokat, terveket egyhá-

zunk vezetői - az országos felügyelő vezetésével - tárt karokkal várnak. 

Én is bátorítok mindenkit, hogy kérdezzen, javasoljon, tervezzen, hadd legyen 2017 az az év, 

amikor a megújult nyíregyházi gyülekezet széles körűen kilép azok közé a nyíregyházi embertársaink 

közé, akik „várva várják Isten fiainak megjelenését”. 

Dr. Bálint Zoltán 

 

BESZÁMOLÓ A 2014. OKTÓBER 15-I PRESBITERI ÜLÉSRŐL 
 

A presbitérium a június 30-i ülést követően október 15-én ült össze a következő napirendi pontok 

megtárgyalására: 

 Tájékoztatás a gyülekezeti nappal és a Reformáció ünnepével kapcsolatos rendezvényekről 

 A mandabokori közösségi ház tetőterének beépítése 

 A Túróczy Zoltán Evangélikus Óvoda és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 

ügyei 

 Az október 4-iki, elmaradt képviselőtestületi csendes nap és a munkacsoportok munkájának tapasz-

talatai 

A napirendi pontok előtt dr. Kovács L. Attila igazgató lelkész köszöntötte Bandi Attilát, aki Ko-

lozsváron végezte a teológiát, és a két illetékes püspök egyeztetése után megkezdte a 6. évének tölté-

sét Nyíregyházán. Tájékoztatást adott továbbá az október 19-i zenés áhítatról és a Nagytemplom fel-

szentelésének 228. évfordulójára rendezendő csendesnapról. 

Az előterjesztések ismertetése és megbeszélése után az alábbi határozatok születtek. 

A Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség Presbitériuma hozzájárult, ill. elfogadta 

 a Mandabokori Többfunkciós Közösségi Épület tetőtér beépítéséhez a benyújtani kívánt engedé-

lyes tervek alapján; valamint ahhoz, hogy a nyert pályázati összeg (2 millió Ft) értékében a beruhá-

zás megkezdődjön a hatóságok hozzájárulása, engedélyezése után, 

 a Túróczy Zoltán Evangélikus Óvoda és Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 

2014/2015. tanév finanszírozott 33 pedagógus álláshelyeinek számát, 

 az iskola 2014/2015. tanévi 62 fő alkalmazotti állománytábláját, 

 az óvoda tanulócsoportjaiban a maximális létszám túllépését legfeljebb 20% -al, 

 az iskola támogatási igényét az épület homlokzatának felújítására vonatkozóan, 

 az iskola behajthatatlan követeléseinek rendezéséről szóló jelentést. 

A presbitérium ezek után meghallgatta a gazdasági vezető tájékoztatását az év első 9 hónapjának 

gazdálkodásáról és a felügyelő beszámolóját a húsvétkor lefolytatott adatgyűjtés eredményéről. 

B. Z. 
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FELEMELŐ HANGULATÚ KÖZÖS REFORMÁCIÓI ÜNNEPSÉG AZ 

EVANGÉLIKUS NAGYTEMPLOMBAN 

 

Október 31-én először ünnepelte közösen a Reformáció napját városunk református és evangé-

likus közössége a többi protestáns felekezettel. Sötétedés után a Nyíregyháza-belvárosi református 

templom előtt gyülekeztünk, ahonnan fáklyás menetben zsoltárok és dicséretek éneklése közben 

szép rendben vonultunk a Luther téri evangélikus Nagytemplomba. Megható és felemelő érzés 

volt az együvé tartozás kifejezése hitünk nyílt megvallásával, amit a több száz fős menet mellett 

elhaladó járókelők érdeklődése és szimpátiája kísért. 

Az ünnepi istentisztelet 

Adámi László evangélikus lel-

kész oltár előtti szolgálatával 

kezdődött, majd dr. Mogyorósi 

Pálma vezényletével a refor-

mátusok énekkarának előadá-

sában a 134. Zsoltárt hallgat-

tuk meg. A Jer örvendjünk ke-

resztyének c. énekkel folytató-

dott az istentisztelet, majd dr. 

Gaál Sándor (lásd fotó) refor-

mátus esperes igehirdetése kö-

vetkezett. Prédikációjában a 

Lk 10, 25-37. igerész alapján az irgalmas samaritánus példázatát magyarázta, mai egyházi éle-

tünkre vonatkoztatva. Hogyan lehetünk egyház csaknem 500 évvel a reformáció után? Mit mond 

rólunk a világ? Hogyan lehetünk Isten egyháza a 21. században? Mi az egyház igazi küldetése 

napjainkban? Ez utóbbi volt az igehirdetés központi kérdése. Az igehirdető öt egyházi modellt vá-

zolt fel, amelyek jellemzik korunkat: a magyarázkodó, a törvénytudó, a felelősség és kötelezettség 

nélküli, valamint az áldozatkész egyház képét. 

Ötödikként egy jobb egyház típusát nevezte meg: a mai kor kihívá-

sainak jobban megfelelni tudó, követendő modellként. Igehirdetését 

azzal fejezte be, hogy a mai egyház dolgozik az ötödik gyülekezeti 

modellen, jobbá akar lenni. Ezt a példázat továbbgondolásával világí-

totta meg számunkra: az irgalmas samaritánus figyelme a sok ezredik 

összevert, kirabolt felebarát megsegítését követően a rablók felé for-

dul, és őket felkeresve, rajtuk segítve sikerül megakadályoznia további 

hasonló esetek előfordulását. Ez lehet a 21. századi egyház igazi kül-

detése, hogy a tüneti kezeléstől eljusson a kiváltó okokig, s ott próbáljon hatékony módszereket 

találni az egyéni és a közösségi szinten jelentkező problémák megoldására. 

Az ünnepi istentisztelet befejező szakaszában az evangélikus énekkar szolgált dr. Kovács Lász-

ló Attila evangélikus lelkész, orgonista-zeneszerző erre az alkalomra írt korál kantátájának előadá-

sával, és Kiss Zoltán orgonaművész kíséretével. Az istentisztelet végén Adámi László köszönetet 

mondott a szolgálóknak, s áldó imádságával és az Erős vár a mi Istenünk lutheri ének eléneklésé-

vel zárult közös reformációi megemlékezésünk. 

Horváth Csaba 

 a Nyírségi Református Egyházmegye gondnoka 
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EMLÉKEZÉS A MÁLENKIJ ROBOT ÁLDOZATAIRA 

 

November 2-án rendhagyó istentiszteletnek lehettünk részesei a Nagytemplomban, mert ekkor 

emlékeztünk a 70 évvel ezelőtt a Szovjetunióba elhurcolt férfiakra. 

Demcsákné Balczó Ildikó részleteket 

olvasott fel dr. Fazekas Árpád ny. orvos, 

helytörténész, Málenkij robot c. kiadvá-

nyából: 

A II. Világháború vége felé, 1944. ok-

tóber 31-én Nyíregyháza „véglegesen 

felszabadult” és a szovjet hadsereg nem 

csupán megszállta és kifosztotta a vá-

rost, hanem 2 nap múlva a megmaradt 

15 000 lakosából egyszerre 2300 civilt 

erőszakkal elhurcoltak azzal a hazug-

sággal, hogy csak 3 napos kis munkára 

viszik őket. Ezek a férfiak nagyrészt 

többgyermekes családapák voltak. 

Így lett 1944. november 2-a Nyíregy-

háza gyásznapja, mert alig 120 fő került 

haza a mai Moldávia területén található lágerből. 1620 asszony maradt özvegyen, és 4000 gyer-

mek árván. 

Gyülekezetünket súlyosan érintette ez a veszteség, hiszen az ottmaradtak 2/3-a evangélikus 

volt. 

Kegyelettel emlékezünk rájuk! 

A Nagytemplom falára ez alkalommal elhelyezett márványtáblát megkoszorúzták egyházköz-

ségünk képviselői. 

 

GYÜLEKEZETI CSENDESNAP NAGYTEMPLOMUNK FELSZENTELÉSÉNEK 

ÉVFORDULÓJÁN 

 

Csodálatosan szép, napfényes szombaton ünnepeltük evangélikus Nagytemplomunk 228 évvel 

ezelőtt történt felszentelését október 25-én, egy rendkívül gazdag programmal, és sok áldást adó 

szolgálattal megtöltött egyházmegyei gyülekezeti csendesnap keretében. Nagy örömöt jelentett 

számomra, hogy idősebbek és fiatalok – csaknem kétszázötvenen – egyetlen családi közösségben 

vettünk részt ezen a bensőséges hangulatú ünnepségen, és „egy szívvel, egy lélekkel” együtt ma-

radtunk mind a délelőtti, mind a délutáni előadásokon, szolgálatokon, egészen a záró áhítatot kö-

vető áldásig! 

A csendesnap programja dr. Kovács László Attila igazgató lelkészünk bevezető áhítatával kez-

dődött, majd a Zsarnai Krisztián esperesünk által „életre keltett” ifi lelkes fiataljai sereglettek az 

oltártér elé, és hangszeres kísérettel, igazi fiatalos hévvel dicsőítő énekeket adtak elő. Az énekek 

szövegét kivetítőn olvashattuk, így sokan be is tudtunk kapcsolódni az „öröméneklésbe”. 

Különösen örömteli, s egyben igen megható volt nevelt fiam, ifjabb Veczán Zoltán bizonyság-

tétele a nyári balatoni biciklitúrán történt megtéréséről, ahogyan egyszerű, őszinte szavakkal 

mondta el, mit végzett el benne Isten Szentlelke azokban a napokban, hogyan választotta a kárho-
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zatba vezető út helyett a Jézus Krisztusban való új életet. Hálát adunk érte, hogy ez nemcsak sza-

vakban, de cselekedetekben is megnyilvánul az életében! 

Majd a nagytemplomi gyülekezetből indult Horváth-Hegyi Áron sámsonházi lelkész – koráb-

ban 5 éven keresztül püspöki titkár – tartott vetítettképes beszámolóját a gyülekezetépítésről. Tar-

talmas előadását azzal kezdte, hogy a lelkészi hivatást csak Istentől kapott elhívással, az Ő vezeté-

sének hittel való elfogadásával, és a Neki való engedelmességgel lehet jól végezni. Kiemelte: a 

gyülekezet építésében mindenkinek lehet olyan tálentuma, amit Isten dicsőségére használhatunk 

fel. Ezeket a sokszor rejtett tálentumokat kell a lelkésznek észrevennie, és rájuk is építve, csapat-

munkában dolgoznia a gyülekezet épüléséért. A Nagytemplom 228 éves múltjára visszatekintve, 

azzal zárta mondanivalóját, hogy az új stratégiák mentén (személyesség, önkéntesség, hálózatos-

ság, hivatásszerűség, fenntarthatóság) az alkalmazott módszer változhat, a lényeg nem változik: az 

egyháznak mindenkor Jézus Krisztus evangéliumát kell továbbadnia. 

A délelőtti program befejezése után a gyülekezeti teremben finom süteményekkel, kávéval és 

frissítő italokkal gazdagon megrakott asztalok körül beszélgetve, szeretetvendégség keretében él-

hettük meg az egymással való örömteli asztalközösséget. Hálás köszönet érte mindazoknak, akik a 

sütemények elkészítésével, a szép terítéssel és a rendrakással tettek bizonyságot a közösségért vál-

lalt szolgálatkészségükről. 

A délután hátralévő részében ismét az ifjúság szolgálata következett: árnyjátékot adtak elő az 

oltártér előtt kifeszített, hátulról megvilágított fehér lepedő segítségével. A történet egészen hét-

köznapi, mondhatni, sajnos teljesen mindennapi volt: egy Isten nélkül eltöltött napot mutatott be 

igen egyszerű eszközökkel, de nagyon közérthető módon. Bemutatta, hogyan siet a mindig késés-

ben lévő ember a napi dolgai után, melynek során nem jut egyetlen perce sem Istenre figyelni, 

előtte elcsendesedni, vele kapcsolatba kerülni. Nagyon tanulságos történet volt, mindannyiunkat 

mélyen elgondolkodtathatott Istennel való személyes kapcsolatunkról… 

A dicsőítő énekek után Dankó Barbara 17 éves Manda bokori fiatal tett bizonyságot. 

A csendesnap a nyíregyházi születésű, jelenleg Budapesten élő építész, Garai Péter Nagytemp-

lomunk történetéről tartott, rendkívül színes és tartalmas előadásával folytatódott. Számos új is-

merettel lettünk gazdagabbak, és érzékelhettük az általa elmondottak alapján, hogy Isten áldása 

kísérte mindvégig a templomépítő tirpák ősök szorgalmas, áldozatos munkáját, és benne az évszá-

zadok során egymást követő lelkészek szolgálatát. Bár a többszöri átépítés, felújítás következté-

ben Nagytemplomunk külső megjelenése sokat változott az eltelt 228 év során, az eredeti rendel-

tetése megmaradt: a nyíregyházi evangélikusok lelki otthonaként várja az elcsendesedésre, Isten 

Igéjének meghallgatására, üzenetének meghallására vágyódó híveket. 

Záró áhítatában Horváth-Hegyi Áron az imádkozás szolgálatát helyezte valamennyiünk szívére: 

nemcsak a magunkért, családunkért, hanem az egymásért, lelkészeinkért, a gyülekezetünk meg-

újulásáért és a minden embertársunkért való kitartó, folyamatos imádkozás fontosságára irányítva 

figyelmünket. 

Hiszem, hogy akik részesei lehettünk a napnak, lélekben meggazdagodva, és Isten jelenlétét, 

áldásait ez alkalommal is megtapasztalva térhettünk haza, továbbgondolva a nap kérdését: sze-

mély szerint, ki-ki az ajándékba kapott tálentumaival hogyan tudja gyülekezetünk megújulását, 

további épülését szolgálni? 

Márk Borbála 
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 TALÁLKOZÁSOM JÉZUSSAL  

 

Nagymamámmal már kicsi koromtól kezdve jártam istentiszteletekre. Szívesen mentem vele. 

Az evangélikus általános iskolában szerettem a hittanórákat, és örültem annak is, ha hittanverse-

nyen vehettem részt. 

Általában elégedettek voltak velem a szüleim, a tanáraim, és én is igen jó kislánynak tartottam 

magam, különösen ha az osztálytársaim életét néztem. 

Az istentiszteleten kívül időnként bibliaórára is jártam, de Isten igéjét sohasem engedtem egé-

szen a szívemig. De azután történt valami. 

Néhány éve húsvét előtt Tivadarra, táborba vitt engem is a körzetünk lelkésze, Zsarnai Kriszti-

án. Egyik este megnéztük a Passió c. filmet, ami nagyon megérintett. Ekkor gondolkoztam el iga-

zán komolyan arról, hogy nem egyszerűen egy húsvéti történetről szól ez a film, hanem arról,  

hogy személy szerint értem is meghalt Jézus. Miattam és helyettem szenvedett a kereszten. Egy-

szeriben megváltozott a magamról alkotott igen pozitív véleményem, és megláttam bűneimet. 

Fájt, hogy én, aki olyan jónak tartom magam, mennyi fájdalmat okoztam neki. Ekkor döntöttem 

arról, hogy nem szeretném, ha ez csak pillanatnyi érzelmi fellángolás volna nálam, hiszen telje-

sebb életre vágytam. Nagyon nagy öröm és boldogság töltött el. Jó Jézussal együtt járni, Bibliát 

olvasni, engedelmeskedni tanításának, még ha botladozva teszem is ezt. 

Vágytam arra, hogy hasonló korúakkal együtt imádkozhassak, szabadidőmet is keresztyén fia-

talokkal töltsem. Nagyon hálás vagyok Istennek azért, hogy az ifjúsági órákon Mandabokorban 

mindez megvalósulhatott. 

Dankó Barbara 

gimnáziumi tanuló 

 

 

 
 
Az őszi piliscsabai ifjúsági hétvégén a nyíregyházi és nyírteleki egyházközségből 50 fiatal vett 

részt, hogy az ószövetségből vett Manassé király életét megismerjék, mert életútja igen tanulságos 

a mai kor fiataljai számára is. 
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Igaz történet 

MAGA KERESZTÉNY? 
 

A férfi óvatosan a kuka fölé hajolva keresgél az őszi alkonyatban. Felegyene-

sedik, szétnéz; jobb volna, ha nem látnák, mit csinál, vagy egyáltalán nem kéne 

ilyet csinálnia. A fiatalember éppen ott halad el, kezében nagy kartondoboz, tele 

élelemmel. 

A két ember tekintete találkozik. A férfi 40 múlhatott, ruhája egyszerű, de gondozott, arca ér-

telmet sugárzik. 

Hirtelen gondolat, s a fiatalember maga is meglepődik, mikor kimondja: „Elfogadja ezt a doboz 

ennivalót? A Magyar Élelmiszerbank keretében egy nagyáruházban zárás előtt a másnap lejáró 

szavatosságú ételt hordjuk szét rászorulóknak.” 

A férfi a meglepetéstől szóhoz sem jut, csak átveszi a nagy dobozt, s ennyit mond: 

„Maga keresztény?” 

„Igen, az vagyok.” – válaszol a fiatalember nagyon egyszerűen, de érzi milyen jó ezt kimonda-

ni. 

A férfi toporog: „Akkor ezt most felviszem.” – biccent fejével a szalagház egyik magas ablaká-

ra, s mondja inkább kérdezve, mint aki azt várja, hogy mindjárt felébred ebből a kellemes álom-

ból. 

 „Persze! Azért adtam magának. Isten áldja meg!”  - válaszol a fiatalember. A férfi tétovázik, 

valami halk ’Hát, akkor nagyon köszönöm’ hangzik el, és több szóra itt most nincs is szükség. 

Mindketten a szívükben viszik tovább ezt a pillanatot. 

A férfi sarkon fordul, alakja eltűnik az alkonyatban. A fiatalember pedig visszamegy a kocsi-

hoz, kivesz egy másik nehéz dobozt, s indul, hogy felcipelje egy családnak, akik bizonyosan re-

ménykednek, hogy ma este eljut hozzájuk is. 

„Milyen csodálatos, hogy épp ma volt egy tartalék dobozom, amit még nem tudtam kinek vi-

gyek” – töpreng magában. 

                               

„Ezentúl mindig tartok magamnál valami lelki olvasnivalót, hátha még egyszer találkozok vele, s 

odaadhatom neki” – fejezi be a történet mesélését a fiatalember. 
 

A kérdés azóta is visszhangzik bennem: „Maga keresztény?” Vajon hányszor kérdezhetik meg ezt 

tőlünk hétköznapjainkban, azért mert úgy élünk, úgy szólunk, úgy tesszük dolgunkat, hogy észre-

veszik rajtunk. Szavak nélkül is. 

Maga keresztény? Te keresztény vagy? 

Bálintné Kis Beáta 
 

Úgy élj! 
 

Úgy élj, hogy az egész világ 

figyeli minden léptedet. 

Látja, hogy őszintébb, tisztább 

vagy, 

s kutatja békességedet. 

Úgy élj, hogy az egész világ 

ítéli minden léptedet. 

Látja, hogy nem egyedül vagy, s 

kutatja gyengeségedet. 

 

Úgy élj, hogy az egész világ 

benned Jézust ítéli meg. 

Szemükben Ő nem több, 

csak az, 

Akinek te képviseled. 

 

B. Z. 
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GYERMEKOLDAL 

Miért egy istállóban? 

Kint sűrű, nagy pelyhekben hull a hó, bent a karácsonyfa fénye ragyogja be a szo-

bát, és betölti a család vidám beszélgetése. Egy 10 év körüli kislány, Klára próbál ti-

tokban menekülni a hangulatos zsibvásárból. 

Klára halkan csukta be az ajtót maga mögött.  „Nem hiszem el!” – suttogta magában. – „Isten 

hogy lehetett volna egy egyszerű kisgyermek?!” – Lassan lépett a kiságyhoz, ahol újszülött kis-

öccse volt. A kis csecsemő felé fordította fejecskéjét, és egyenesen ránézett. Egyszer csak elmoso-

lyodott. Klára az ágy mellé térdelt, és elragadtatva nézte a kisfiút. Ahogy megérintette pici ujjait, 

azok azonnal ráfonódtak az ő nagy ujjaira. Gondolatok rohanták meg.  „Vajon Isten valóban úgy 

jött erre a földre, mint egy kis csecsemő?” – Klára azon a régi éjszakán töprengett, amelyen Isten 

elküldte az Ő egyszülött Fiát. – „Bizonyára hideg és sötét volt az istállóban, ahol az állatokat tar-

tották, meg büdös is. Kicsit sem hasonlított a mennyhez, ahol addig Isten Fia élt. De miért kellett 

onnan eljönnie?” – közben a kicsi elengedte az ujját. Klára megsimogatta Tomi puha kis arcát, és 

miközben tovább gyönyörködött benne, gondolatai messze kalandoztak. 

 „Mária és József biztosan mindent előkészített a gyermek érkezéséhez, de miért akarta Isten, 

hogy a Fia egy istállóban szülessen meg?” – Megpróbálta elképzelni, hogy a kis Tomi egy garázs-

ban születik. – „Anya és apa semmiképpen sem engedték volna, hogy ez így legyen! De Isten mi-

ért akarta, hogy ez megtörténjen az Ő Fiával? Úgy szeretném megérteni!” 

Kedves Gyerekek! Talán nektek is eszetekbe jutottak hasonló gondolatok, és ti is szeretnétek 

jobban megérteni Istent, mint Klára. Valóban, az Úr Jézus földi élete egy hideg istállóban kezdő-

dött, és egy durva fából ácsolt kereszten ért véget. Miért? Érted és értem történt minden! Érted 

született egy piszkos istállóban, érted hordozta a keresztet, és érted halt meg a Golgotán. Azért, 

hogy kiváltson a bűn szennyéből, és az örök kárhozatból. Ő lejött erre a földre, hogy te beléphess 

általa a mennybe. 

„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, 

hanem örök élete legyen.” (Jn 3,16) 

 

 
 

A gyermek – bibliakörösök ádventi készülődése 
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Patinás épület – 21. századi technika 

 
Bizonyára küzdelmes hónapokat tudnak ma-

guk mögött a Nyíregyházi Evangélikus Kos-

suth Lajos Gimnázium tanárai és diákjai, de a 

„szenvedés” meghozta gyümölcsét: a 208 éves 

műemléképület kívül-belül megújult! Az igazi 

értékeket tisztelő és ápolni akaró iskola – az 

épület 19. századi hangulatának megőrzése 

mellett – a legmodernebb technikai megoldá-

sokat valósította meg. 

A fűtés, világítás és a vízhasználat takarékos 

megoldásai nemcsak alacsonyabb működési 

költségeket jelentenek majd az intézménynek, 

hanem a diákokat környezetünk védelmére, 

csodálatos, teremtett világunk tiszteletére és 

megőrzésére nevelik. 

A Kossuth gimiben immár minden készen 

áll, hogy a rendkívül igényes épületben a diá-

kok színvonalas oktatásban és értékes nevelésben 

részesüljenek. 

A felújítási munkák fedezetét európai uniós pá-

lyázat, a Magyarországi Evangélikus Egyház és a 

gimnázium forrásai fedezték. 

Hála és öröm jellemezte azt az ünnepséget dec-

ember 2-án, amikor átadták, és dr. Fabiny Tamás 

püspök úr megáldotta a megújult épületet. Igehirde-

tésében a gimnázium és a gyülekezet egymást erő-

sítő egységének fontosságát hangsúlyozta. 

Az egész napos ünneplésen számos vendég vett 

részt, akik a modern technikai megoldások mellett 

többek között megtekinthették az egyedi Kossuth 

relikviákat, a patinás épület megfiatalított elemeit, 

és a feltárás alatt lévő, kézi festésű díszítéseket. 

Egyházközségünk is Isten áldását kéri a megszé-

pült falak között folyó oktató és nevelő munkára. 

 

EZ TÖRTÉNT AZ EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN 

 
 Az őszi szünet előtti utolsó tanítási napon iskolánk nevelői és tanulói ünnepi istentiszteleten Isten 

igéje mellett névadó püspökünk életútjáról is hallottak, ami követendő példaként szolgál 

valamennyiünk számára. A Tégy Uram engem áldássá kezdetű énekkel szolgált az alsósok énekka-

ra. Novák Zsolt pedagógus felkészítésében a nyolcadik osztályos tanulók előadásával emlékeztünk 

az 1956-os eseményekre. Az intézmény vezetősége és egyházi vezetőink megkoszorúzták Túróczy 

Zoltán püspök emléktábláját. 

 Több éves hagyomány, hogy Mezey Gábor fiatalon elhunyt lelkész emlékére néhány napos túrán 

vesznek részt a kirándulni vágyó fiatalok Sátoraljaújhelyen. A szállást a Tokaj és Környéke Evan-

gélikus Egyházközség lelkésze, Asztalos Richárd biztosította a 13 tanuló és három felnőtt számára. 

 November 3-án gazdag programmal emlékezett intézményünk a Reformációra. Az istentiszteletet 

követően az alsó tagozatos gyerekek Pál apostol megtérését ismerhették meg Belyus Beáta „flanel- 

képes” előadásában. Sok szép kézműves alkotás született, melyek a témája a „Luther rózsa” volt és 

nem maradt el az énektanulás sem. Az alkalom eseményeit megörökítettük az iskolánk folyosóján 

kiállított tablókon. 

 November 5-én intézményünk vezetői és a leendő elsős tanítók tájékoztatták azokat a szülőket, 

akik a 2015/2016-os tanévben hozzánk szándékoznak beíratni az óvodából kikerülő gyermekeiket. 

Miután válaszokat kaptak kérdéseikre, bepillanthattak az új, korszerűen felszerelt idegen nyelvi la-

borba, a természettudományos szaktanterembe és a leendő elsős tantermekbe is. 

 November 11-én a gyülekezet vendégül látta iskolánk 2. 3. és 4. osztályos evangélikus gyermekeit. 

Műsorukat örömmel hallgatták a gyülekezet tagjai, szülők, nagyszülők. Lelkészeink bemutatkoz-

tak, a gyerekek igés kártyát és egy verset vihettek haza. Az alkalom szeretetvendégséggel zárult. 
 

Urbán Miklósné tanító 
 



10 Hírmondó karácsony 
  

 

 

JÓ HÍREK AZ EVANGÉLIKUS ÓVODÁBÓL 

 

 Szeptembertől indult a Lelkészi Hivatal épületében a 4. a Mustármag nevű csoportunk. Az új, 

családias környezetben nagyon jól érzik magukat a kisgyerekek. 
 

 Szülői segítséggel, és adományaiknak köszönhetően a Szent István úti épület udvarán füvesítést 

valósítottunk meg, ami rendkívül szép és egészséges környezetet biztosít. 
 

 A Neeka Hungary Alapítvány óvodánk segítésére jelentős értékű bútoradományt - kisbútorokat, 

gyermekszékeket és asztalokat, játékokat és irodabútorokat gyűjtött holland intézményektől. Az 

alapítvány az ajándékokat el is szállította hozzánk. 

Köszönjük Urunk gondoskodó szeretetét, és Isten áldását kérjük adományozóink és mindannyi-

unk életére. 
 

 Az óvódások ebben az évben is szép adventi és karácsonyi műsorral kedveskedtek különböző 

helyszíneken a gyülekezet tagjainak. 

Kovácsné Mráz Ágnes 

óvodai int. egység vezető 
 

 
 

Az óvodások ádventi műsora a Luther téri gyülekezeti teremben 
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ANYAKÖNYVI HÍREK 
 

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

Schmidt Nelli, Szakács Aurél Zalán, Szegedi Máté, Kutai Noémi, Szeiler Maja, Hetei Bian-

ka Lizi, Bartha Zsombor. 

Felnőtt keresztelés és konfirmáció: Kósa Henrietta. 
 

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

Molnár Gábor Mihály és Barta Beatrix, Zilai Zsolt és Skolnyik Renáta. 
 

 

Halálozások: „Boldogok a halottak akik az Úrban halnak meg…” 
Henzsel György (65), Pusztafi József László (78), Zomborszki István (74), Augusztinyi 

György (65), Szabó Sándor (56), Bartha András (38), Szokol Mihályné Bartha Piroska 

(83), Virányi Andrásné Kosina Ilona (90), Felföldi Jánosné Bugyi Mária (90), Franczel 

Andrásné Racskó Ilona (80), Csanaky Sándorné Jenei Zsuzsanna (80), Mráz Miklós (79), 

Gulyás Ferencné Nádasi Zsuzsanna (61), Fejér Ilona (83), Kanyári Györgyné Tomasovszky 

Mária (84), Huszárszki Józsefné Moravszki Klára Ilona (55), Vadilku László (51), Valent 

Andrásné Csernyik Julianna (85, Olesnyovics György (78), Tisza Kálmánné Gere Valéria 

(73). 

Közreadta: Horváth Csabáné 

Füle Lajos négysorosai 
 

Ne lepje be a hó szívünket, 

ne menjen el mellettünk az ünnep, 

ne csak múló hangulatra vágyjunk, 

Jézus legyen az ajándék nálunk! 

Vajon szenteste után 

következnek-e szent napok, 

szent élet, megszentelt remény? 

Lesz-e ki majd szentebbül él? 
 

MEGÚJUL A KISTEMPLOM 
 

Nagy reményekkel nézünk a 2015. év elé a Kistemplom használatával kapcsolatban. Hisszük, hogy 

Urunk új lehetőségeket ad a környéken élőknek és a máshonnan ide látogatóknak azáltal, hogy meg-

valósul az épület eddig elhanyagolt, régen nem használt részének felújítása. Új közösségi terem kis 

konyhával, új sekrestye és új mosdó helyiségek kerülnek kialakításra, ami természetesen együtt jár az 

egész épület fűtés- és vízvezeték rendszerének a korszerűsítésével is. Hálásak vagyunk, hogy az új 

központi fűtésrendszer már elkészült, és az istentiszteletek, bibliaórák, konfirmációs órák akadályta-

lanul megtarthatók. 

A felújításra pályázati forrásokból nyertünk tíz és fél millió forintot, ami sajnos csak a várható 

költségek kétharmadát fedezi. Ezért a munkát szakaszoltuk, mintegy kétharmad részt megvalósítunk 

az idén, míg a 2015-re maradó, jelenleg fedezet nélküli feladatokhoz testvéreink áldozatkész segítsé-

gét is kérjük. 

Imádkozunk azért, hogy ne csak a kövek épüljenek-szépüljenek, hanem a lelki élet is megújuljon, 

elsősorban az ifjúsági élet, amihez nagyon jó feltételek adottak az új tervben. A közösségi terem elég 

nagyméretű és jól felszerelt lesz ahhoz, hogy különféle gyülekezetépítő alkalmakat is tartsunk benne. 
 

Az alábbi két CD, adomány felajánlásával (2.000- Ft/db.) átvehető a Kistemplomban és a Lelké-

szi Hivatalban. Ezzel az összeggel a Kistemplom felújítási költségeihez járulunk hozzá: 
 

1. Orgonazenés áhítat, 2014. október 19. Orgonál: dr. Kovács László Attila 
2. Ünnepi zenés Áhítat a Nagytemplom felújításának 228. évfordulóján 

 

 

 

 
 



12 Hírmondó karácsony 
  

 

 

Gyülekezeti alkalmak, ahová szeretettel hívunk és várunk mindenkit! 
 

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

Zoltán orgonaművész. Vezényel: dr. Kovács László Attila. 
 

 

   JANUÁRI ELŐZETES    
 

ÚJÉV napján a Nagytemplomban reggel 8 órakor, délelőtt 10 órakor lesz istentisztelet 

úrvacsoraosztással. Este a gyülekezeti teremben 17 órakor 

2015. január 6-án kedden, VÍZKERESZT napján a vasárnapi rend szerint tartjuk az istentiszte-

letet a Nagytemplomban, körzetekben a megbeszélt időpontokban 

január 4-11. Aliance-imahét. A kezdő és záró alkalom a Bessenyei téri MET kápolnában 17 

órakor, a hétközi alkalmak pedig változó helyszíneken 18 órakor kezdődnek 

január 12-16. Esténként 17 órakor kezdődik az évkezdő imahét a gyülekezeti teremben 

január 18-25. Ökumenikus imahét. Kezdő és záró alkalom az evangélikus Nagytemplomban 

18 órától. A záró alkalmon, jan. 25-én igét hirdet: dr. Fabiny Tamás, az Északi 

Evangélikus Egyházkerület püspöke. 

Január 25. Dr. Domján Elek püspök emléktáblájának leleplezése a Luther-ház falán. 
 

Köszönjük mindazoknak az áldozatkészségét, akik a 2014. év folyamán adományukkal támogatták 

egyházközségünket, és adójuk 1%-át felajánlották evangélikus egyházunknak, a másik 1%-ot 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 költségvetést, 
ezért a kiadvány megjelenésének támogatására 

adományt köszönettel fogadunk. 
 

A Hírmondó legközelebbi számának tervezett megjelenési időpontja: 2015. február 

Lapzárta: 2015. január 30. 

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: 

Bálintné Kis Beáta, Márk Borbála, Pelles Ferencné 

Felelős szerkesztők: Dr. Kovács László Attila, Dr. Bálint Zoltán 

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

belső használatra, ingyenes terjesztésben. 

Megjelenik kéthavonként. 

Készült: A Grafit Nyomdában 1700 pld.-ban. 
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