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MIT VÁROK AZ ÚJ ÉVTŐL? 

 

Sok kedves, szép, hangulatos újévi szokásunk 

van. Kezdve azon, hogy boldog új évet kívánunk 

egymásnak. Szokás ilyenkor fogadkozni, ígérgetni, 

hogy az új évben miben fogok megváltozni. 

Bizony, jó lenne visszatekinteni az elmúlt évre, 

és számot adni. Ez a számadás rendszerint negatív 

eredményt hoz: tavaly is csak fogadkoztam, de nem 

változtam semmiben. 

Sokan meg akarnak változni, de nem megy. Fel-

vetjük–e a kérdést: miért nem? Mi az „új” akadá-

lya? Eljutottunk –e már arra, hogy az új akadálya 

nem a környezetem, nem a mellettem élők, nem a 

körülményeim, hanem a szívem, amelyből Jézus szerint sok rossz is származik. (Mt 15,18-19). De 

egyáltalán bele merek-e nézni a saját szívembe? 

Tényleg, mi van a szívemben? Nos, csak egy napig figyeld meg, hogy mi jön ki a szádon. Pa-

nasz, vádaskodás, emberszólás… Hát ez van a szívünkben. A szív teljességéből szól a száj. Na-

gyon jó, ha egyszer végre megismerem és bevallom, hogy ki vagyok. De miért ez jön ki a szívből? 

Mi az a „szívbaj”, amit az EKG nem mutat ki? Az a baj, hogy sajnos valaki ott ül a szív trónján, és 

úgy tesz tönkre mindent, hogy reggeltől estig uralkodik rajtam, dirigál, hajszol… A neve pedig: 

ÉN. Felfedezted-e már, ráébredtél-e már énedre úgy, hogy ez a bajok forrása, hogy emiatt maradt 

tavaly is minden a régiben, és hogy az éned uralma alatt jövőre sem lesz igazán új éved? 

Az én uralmát csak Jézus tudja megtörni. Ő mondja, hogy aki utána akar jönni, tagadja meg 

magát… De milyen jó, hogy nem csak mondja, de erőt is ad hozzá, hogy ez megvalósuljon! 

A szív nem lehet üres. Vagy az énnel, vagy Jézussal van tele. Kérdés, hogy a jövő évben aka-

runk-e tényleg boldog és valóban új évet. Boldog új évet! Igen. De ne saját vágyaid, terveid meg-

valósulásától várd a boldogságot. Persze, hogy vannak és lesznek is vágyaid – ez nem is baj. Le-

het, hogy az új évben teljesülnek is. De egy biztos, hogy nem ettől leszel boldog. 

Van egy jó hír számunkra: Jézus is boldog új évet akar adni. Január 1-je, karácsony nyolcada 

Jézus névadásának napja. Amikor az Úrnak angyala megjelentette Józsefnek Jézus születését, azt 

mondta: nevezd el Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneitől. (Mt 1,21) 

Ez a szabadítás nem javítgatást jelent, hanem egészen újat! 

Lehet, hogy ezt éppen úgy kezdi, hogy megingatja benned az éned uralmát. Ez a gyógyulás 

kezdete. Az új győzelme! 

† Gáncs Aladár 

 

„Fiú adatik nekünk, és az uralom az Ő vállán lesz…” 

(Ézs 9,5) 
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KARÁCSONYI KÖSZÖNTŐ 
 

Igen, újra itt van a karácsony. Igen, megszületett az Úr Jézus. Kétezer éve is és 

sok ember szívében most is. Őszintén kívánjuk, hogy te is egyike légy azoknak, 

akik elmondhatják, hogy ezen a karácsonyon életükbe belépett, szívükben újra 

megszületett az Úr Jézus, ezért mostantól kezdve más emberként fognak élni. 

Mert van rá lehetőség. Mert erre hív téged Urunk. Engedj hát hívásának és 2016 

legyen egy újonnan született ember új éve. 
 

ÁLDOTT KARÁCSONYT ÉS MEGSZENTELT, 

BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK. 

 
Dr. Kovács L. Attila Dr. Bálint Zoltán A Hírmondó 

igazgató lelkész felügyelő szerkesztősége 

 

 
 

BESZÁMOLÓ PRESBITERI GYŰLÉSRŐL 
 

Presbitériumunk 2015 október 21-én az alábbi napirendi pontokkal tartotta soron következő ülé-

sét. 

1. Változások a Hírmondó szerkesztőségében: 

Pelles Ferenc sok évi hűséges szolgálat után elbúcsúzott a tördelő-szerkesztői megbízatásától. 

2. Igazgató-lelkész választás: 

Dr. Kovács László Attilát a presbitérium újabb három évre igazgató lelkésznek választotta meg. 

Szolgálatára Isten áldását kérjük. 
 

3. Gyülekezet-építés: 

a. A presbiterek lelkesen számoltak be a konfirmációi oktatásra és a kis ifjúság ifjúsági órájára 

hívogató levelek személyes széthordásáról, az ennek során szerzett jó tapasztalataikról. 

b. A gyülekezet felügyelője papírlapokat osztott szét, hogy a presbiterek arra írják fel a gyüle-

kezet-építésre vonatkozó javaslataikat. A javaslatok feldolgozása folyamatban van. 
 

4. Tájékoztatók: 

a. A Nagytemplom felújításának előrehaladása – lásd az erről szóló külön cikket. 

b. Pályázat wittenbergi és erdélyi reformációi útra – Egyházközségünk pályázatot adott be a jö-

vőre tervezett reformációi németországi és erdélyi utak támogatására. Ha elnyerjük a pályá-

zatot, akkor a költségeknek kb. a 40 %-át a pályázat finanszírozná. 

c. Tájékoztatás hangzott el a gyülekezeti csendesnapról és a református testvérekkel közös, fák-

lyás menettel egybekötött reformációi ünnepről. 

B.Z. 
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TISZTA KARÁCSONY?! 

Karácsony Krisztus születésének az ünnepe. Ez üdvtörténeti esemény volt. Jézus Krisztus-

ban Isten Igéje lett emberré, mégpedig azért, hogy minket, múlandóság alá rekesztett embere-

ket megváltson a kárhozatból, s így reménységünk legyen az üdvösségre. Isten emberszeretete, 

életigenlése öltött testet a Betlehemben megszületett Jézusban. Hálát adni Istennek üdvözítő 

szeretetéért, és az Üdvözítő születéséről szóló örömhírt tovább adni gyermekeinknek, unoká-

inknak – ez karácsony ünnepének a lényege, tartalma. 

Az ünnep kiemelt jelentőségéhez mérten az idők folyamán sok-sok népszokás, hiedelem és 

külsőség tapadt karácsonyhoz, illetve a karácsonyi ünnepkörhöz: Luca-napja, Luca-széke, Lu-

ca-búza, mendikálás (adománygyűjtés), kántálás, betlehemezés, pásztorjárás, ostyahordás, re-

gölés, borszentelés. De sokan az ünnepi étrendet is mágikus, babonás hiedelmekkel terhelt ét-

kezési szokásokhoz igazítják. Ilyenkor elmaradhatatlan a hal, a kolbász, a mézeskalács, az al-

ma, dió, mák, a bab és a lencse stb. Mindegyikhez tudunk valamilyen ostoba mondókát is fűz-

ni. Sátoros ünnepeinken sok testvérünk szinte kötelességének érzi életre kelteni a népi hagyo-

mány szokásait, mintha ilyenkor szeretné bepótolni a hagyományőrzés terén egész év folya-

mán felhalmozott mulasztásait. Aztán újabb szokások is rátelepedtek a karácsonyi ünneplésre, 

(amelyek végülis illenek az ünnep igei töltetéhez), mint: az ádventi koszorú, a karácsonyfa ál-

lítás és a karácsonyi mérhetetlen ajándékozás. 

Az ünnephez kétségtelenül hozzá tartoznak a hagyományból őrzött szokások és az ünnepé-

lyességet ragyogtató külsőségek. Ahhoz sem fér kétség, hogy önazonosságunk egyik fontos, 

tartó gyökerét népi hagyományainkban találhatjuk meg. A gyenge gyökerű fát kidönti a szél. A 

gyökértelen embert elsodorják az ilyen-olyan új divatok. Viszont belső tartalom nélkül semmit 

sem ér az ünnep. Igei tartalom, karácsonyi örömhír nélkül csak zsibvásárrá és önpusztító mula-

tozássá degradálódik a karácsony. Jézus Krisztus éppen azért jött, azért született bele ebbe a 

világba, hogy minket megmentsen a pusztulástól. A belül korhadt fát nem tartja meg a gyöke-

re, és az nem bírja el a ráaggatott díszeket sem. Elpusztul! Mi valamennyien olyanok vagyunk, 

mint a korhadt fák. Csak Jézus Krisztus, az élő Ige tud és akar minket meggyógyítani, újjá te-

remteni, ha Őt befogadjuk, ha szívünkben szállást készítünk Neki. 

A mi felelősségünk úgy ünnepelni, hogy gyermekeink karácsony igei tartalmát, az Isten üd-

vözítő szeretetéről szóló örömhírt tisztán vehessék át, s majd ők is tisztán adhassák tovább.  

A felsorolt szokások nagy részéhez sajnos babonás varázslatvárás fűződik. Ezek legfeljebb 

csak viccnek jók. Megtévesztők, veszélyesek, kerülendők, mert éppen a karácsony belső igei 

tartalmát ássák alá, korhasztják el bennünk. Nem az Úr Jézus Krisztusra mutatnak, hanem ép-

pen róla terelik el figyelmünket. Tőle szakítanak el! Aki valóban hisz Krisztusban, nem enge-

di, hogy babona, hiedelem, varázslatvárás eltérítse őt az ige tiszta tanításától. 

Dr. Kovács L. Attila 
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December 6-án 

óvodásaink a 

kistemplomi istentisztelet 

keretében gyönyörű 

ádventi és karácsonyi 

énekekkel örvendeztették 

meg a gyülekezetet. 

 
 

AZ OKTATÁSI BIZOTTSÁG KEZDEMÉNYEZÉSEI 
 

Gyülekezetünk oktatási bizottságának fontos célkitűzése, hogy az iskoláinkból kikerülő gyere-

kek, fiatalok ne tartozzanak a ”lelkileg hontalanok” sokaságába. Életünk értelme és célja éppen 

ez: megtalálni „igazi” otthonunkat. Ennek hiányában olyanok vagyunk, mint a juhok pásztor nél-

kül. A legtöbb gyermek ismeri szüleit, általában élvezi gondoskodó szeretetüket; van orvosa, taní-

tója, fodrásza, edzője,… de nem tudja, hogy ki a lelkipásztora, és nincs lelki otthona. Belőlük 

lesznek az élettel megbirkózni alig tudó, céltalan vagy hamis cél után futó felnőttek, akik gyakran 

pszichológus, pszichiáter segítségére szorulnak, vagy áldozatul esnek tévtanításoknak, szekták-

nak, sötét erőknek. Ezért fontos, hogy gyermekeink, fiataljaink mielőbb lelki otthonra találjanak 

Krisztus-központú gyülekezetekben, közösségekben.  

Egymásra találni nyájnak és pásztornak! Mert van jó Pásztor: Jézus Krisztus! Ő pedig pásztor-

szívű keresztyéneket keres, akik Hozzá vezetik a kóborlókat. 

Ez a kettős ínség nehezedett szívünkre, és mozdultunk meg mi magunk is, néhány lépést téve 

mások felé is. Iskoláink vezetői, és a pedagógusok közül is többen szívesen csatlakoztak kezde-

ményezésünkhöz, és készítették fel, kísérték el az evangélikus hitoktatásban részesülő tanulókat, 

és szüleiket a gyülekezet tagjaival való találkozásra. 

Ilyen rendezvények adtak ehhez keretet: találkozás pedagógusokkal, az első osztályosokkal, 

külön az alsó és felső évfolyamon tanulókkal, ballagó diákokkal. Az óvodások évente több alka-

lommal látogatnak el gyülekezetünkben. Ők gyújtották meg most is az első ádventi gyertyát.  Eb-

ben a tanévben körzeti találkozókat szervezünk a négy lelkészi körzetben, hogy „nyáj” és pásztora 

itt is egymásra találhasson. 

És a gyülekezet? Néhány tagja hűségesen vesz részt az alkalmakon, süteménnyel, felszolgálás-

sal, beszélgetéssel stb. bizonyítva házigazdai tisztét. Hála értük Istennek! De az igazsághoz tarto-

zik, hogy gyakran több volt a vendég, mint aki őket várta. Kevés volt a pásztor! Veszedelem ez a 

juhokra nézve! Van még mit tenni, van miért imádkozni! 

Bálint Éva
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INTÉZMÉNYEINK ÉS A GYÜLEKEZET KAPCSOLATA 

 

A fenti témáról kérdeztük az intézmények vezetőit. Válaszaikat az alábbiakban tesszük 
közzé. 

 
Milyennek látja a kapcsolatot 2015-ben, mi a legjobb tapasztalata? 

 

a. Tar Jánosné, az Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium igazgatója: A gyülekezet és a gimnázi-

um áll az intézmények közül legrégebben kapcsolatban egymással. Örömmel látjuk, hogy ez a 

kapcsolat él és egyre élénkebb. 

A gyülekezet lelkészei és presbiterei a legtöbb iskolai rendezvényen részt vesznek, az iskola ta-

nulói és tanárai pedig a gyülekezeti alkalmakon képviseltetik magukat, és közreműködnek 

szolgálatukkal.  

Legjobb tapasztalatunk a közösségi szolgálat keretében a tanulók aktív jelenléte, ami a gyüle-

kezetnek is jó hírét viszi. 

b. Kocsisné Sárossy Emőke a Túróczy Zoltán Evangélikus Óvoda és Magyar - Angol Két Tanítási 

Nyelvű Általános Iskola igazgatója: A bizalom egyre erősödő, a kölcsönös odafigyelés, 

lehetőségek szerinti egymás segítése és támogatása tapasztalható. 

Megerősödni látszanak a közös együttműködési formák. 

c. Pampuch Zoltán a Luther Márton Kollégium igazgatója: Jónak mondható, hiszen intézményi 

lelkészünk Dr. Kovács László Attila igazgató lelkész, akitől első körben kaphatunk információt 

a gyülekezeti életről és eseményekről. 

A legjobb közösség építő ereje az Emmaus gyülekezeti csendesnapnak volt. 

d. Kovácsné Mráz Ágnes az evangélikus óvoda vezetője: Óvodánk jó kapcsolatot ápol, óvodásaink 

nagy részének családi kapcsolatai vannak a gyülekezettel. 

A gyermekek a szülőkkel és a pedagógusokkal rendszeresen, nagy örömmel vesznek részt egy-

házi ünnepeken, ahol énekes-verses műsorokkal szolgálna 

 

Mi az, amin javítani lehetne? 

a. Tar Jánosné: Az együttműködés igazán jó, a gimnázium felé való nyitottságot tovább lehetne 

gondolni. 

Továbbra is nagy szeretettel várjuk a gyülekezet tagjait az iskola életében, ünnepi alkalmain. 

b. Kocsisné Sárossy Emőke: A közös alkalmak száma megsokasodott, inkább kevesebb, de széle-

sebb érdeklődésre számító programokban lehetne gondolkodni, kiválasztani a legmegfelelőbbe-

ket. 

Szétaprózódunk, és félő, hogy ebben ki is merülünk. 

c. Pampuch Zoltán: Intézményeinknek és a gyülekezeteknek is sok saját programja van, nehéz 

úgy tervezni, hogy ne legyenek ütközések, átfedések. 

d. Kovácsné Mráz Ágnes: Mi is szeretettel hívjuk, várjuk a gyülekezet tagjait óvodai alkalmakra, 

családi napokra, ünnepekre. 

Ezzel is erősíthetjük a közös együttlétet, szeretetkapcsolatokat építhetünk. 
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Milyen új kapcsolatot terveznek 2016-ra? 
 

a. Tar Jánosné: A közösségi szolgálatba új évfolyamokat léptetünk be. A gyülekezet szükségleteit 

felmérve, új feladatokat is szívesen vállalnánk ennek keretében. 

b. Kocsisné Sárossy Emőke: A 20 éves évforduló programsorozatában számos alkalommal hívjuk 

és várjuk a gyülekezet tagjait, lelkészeinket. Rendszeresített új kapcsolatot nem tervezünk. 

c. Pampuch Zoltán: Ifjúsági rendezvény szervezése a Nyíregyháza Kertvárosi Evangélikus Egy-

ház gyülekezetével.  

d. Kovácsné Mráz Ágnes: Továbbra is szeretnénk megőrizni tartalmas, jó kapcsolatunkat az óvo-

da, a családok és a gyülekezet között, közös alkalmainkra Isten áldását kérve. Tavasszal terve-

zünk bokortanyai látogatást, hogy a gyermekek megtapasztalhassák az ott élő gyülekezeti tagok 

mindennapi életét. 

 

A REFORMÁCIÓ ÜNNEPE REFORMÁTUS TESTVÉREINKKEL KÖZÖSEN 

A hagyományokhoz híven református testvéreinkkel együtt ünnepeltünk október 31-én este, hálát 

adva a 498 évvel ezelőtt történtekért, a Reformációért. 

Mint az a fotón is látható, Nagytemplomunk előtt volt a gyülekező. Itt elénekeltük az Erős vár 

a mi Istenünk kezdetű énekünket, majd fáklyás menetben vonultunk a református templomba. 

Az igehirdetés szolgálatát igazgató lelkészünk, dr. Kovács László Attila végezte. Köszönjük 

Urunknak, hogy sok szívet megérintett a hívó szó, mert a gyülekezet teljesen megtöltötte a temp-

lomot. 
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„JÖVŐT LÁTTAM AZ EVANGÉLIKUS OKTATÁSBAN!” 
 

Interjú Martinovszky Istvánnal, a Luther Márton Kollégium közelmúltban nyugdíjba vonult igaz-

gatójával. 

 

Márk Borbála: Igazgató úr 16 éven keresztül szolgálta a Luther Márton Kollégiumban lakó tanu-

lók keresztény szellemű nevelését, felekezeti hovatartozásukra való tekintet nélkül. A beszélge-

tésünk kezdetén elmondta, hogy gépészmérnöki végzettséggel először a közigazgatásban majd 

az ipari termelési szektorban s ezt követően az oktatás területén dolgozott különböző beosztá-

sokban és munkakörökben, közel negyed századon át. Hogyan vezetett az útja a Luther Márton 

Kollégium igazgatói székéig? 

Martinovszky István: A 107-es Szakmunkásképző Intézetben eltöltött 22 év során nagyon meg-

szerettem a tanári hivatást. Ezt követően 1999 júniusában érkezett a megkeresés az akkori kör-

zeti felügyelő és az igazgató lelkész részéről, hogy vállaljam el a kollégium igazgatói állását, 

amit rövid gondolkodás után elfogadtam. 

M.B.: Nagy váltás volt ez a szakképzéshez képest, az intézmény első számú vezetőjévé lenni! Alap-

vetően mi motiválta a döntésében? 

M.I.: A nyíregyházi evangélikussághoz fűződő erős kötődésem, hiszen tősgyökeres tirpák család-

ból származom, és az, hogy mindenképpen jövőt láttam az evangélikus oktatásban! Mivel mi 

éneklő egyház vagyunk, ezért fontosnak tartottam az énektanulás bevezetését. Évente 25-30 

evangélikus éneket tanultak meg a diákok.  

M. B.: Miben látja igazgató úr a legnagyobb eredményeit az eltelt 16 évben végzett munkájának? 

M. I.: Gépészmérnökként az új kollégium felépítésében való közvetlen részvételemet, a tervezés-

től kezdődően a teljes megvalósításig bezáróan. Pedagógusként azt tartom nagy eredménynek, 

hogy sikerült jó légkört kialakítani úgy a gyerekekkel és szüleikkel, mint a tanárokkal és az 

egész munkatársi gárdával. A kollégium igazgatójaként pedig igyekeztem szorosabbra fűzni a 

diákok és az evangélikus gyülekezet kapcsolatát. Ennek az elköteleződésnek a jegyében minden 

évben részt vettünk az evangélikus diákokkal az adventi sorozaton, a bennmaradó hétvégeken a 

vasárnapi nagytemplomi istentiszteleten, és a kollégium énekkara, a most is működő „Luther 

Folk Band” zenekara számos alkalommal lépett fel nagy sikerrel különböző rendezvényeken, 

más evangélikus intézmények, közösségek ünnepségein. 

M. B.: Mi jelentette a legnagyobb elismerést igazgatói pályafutása alatt? 

M. I.: Hivatalos elismerést ugyan nem kaptam, de annál nagyobb elismerést nem is kaphattam 

volna, mint hogy a diákok körében kollégiumunk nagy népszerűségnek örvendett, minden év-

ben többszörös túljelentkezés volt, és az is nagyon jól eső érzés, hogy végzett diákjaink szíve-

sen emlékeznek vissza a kollégiumi éveikre. 

M.B.: Igazgató úr, köszönöm a beszélgetést, és életére, terveire további áldást, sok erőt és nagyon 

jó egészséget kívánok. 

 

TEMPLOMUNK FELÚJÍTÁSÁRÓL 

 

Elkezdődött a Nagytemplom belső felújítása, ezt még az is észreveszi, aki csak karácsonykor és 

húsvétkor jön el a templomba. Az orgona fölötti és körüli hat omladozó kupola újkori pompájában 

ragyog. A karzatra vezető, balesetveszélyes, csúszósra kopott lépcsők helyett az eredeti formára 

felújított lépcsőkön járhatunk, melyek az orgona mögött kialakított kiállító térbe vezetnek, ahol 

rövidesen a nyíregyházi Nagytemplom múltját és a tirpák hagyományokat bemutató kiállítást lát-
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hatunk. Az akadálymentes közlekedés biztosítására az oltártérhez és vizesblokkhoz rámpa készült, 

és a mai szabványoknak megfelelő mozgássérült mosdó került kialakításra. A karzaton a fehér 

gömbök helyére a nagy csillárokkal harmonizáló új csillárokat szereltek fel. Hét karzati ablak és 

két alsó szinti ablak (a főbejárat mellett) cseréje is megtörtént. Nagyon szép lett minden felújított 

elem. Hála legyen érte Urunknak! Az alábbi két fénykép csak töredékesen adja vissza a változást 

és a felújítás szépségét. 

  
  

 

 
 

    

              
 

 

 

 

Ilyen volt 

Ilyen lett 

(még állvánnyal) 



 Hírmondó december 9 
  

 

MIÉRT TETTÜNK CSEKKET A HÍRMONDÓBA? 

 
 

Mindannyian jól tudjuk, hogy életünkhöz, életben maradásunkhoz anyagi javakra, pénzre van 

szükségünk. Ez az egyházra is érvényes. Számítunk arra, hogy egyháztagjaink nem feledkeznek 

meg befizetni az egyházfenntartói járulékot, amely szükséges ahhoz, hogy templomainkban, ima-

termeinkben égjenek a villanyok, szóljon az orgona, működjön a fűtés, ki legyen takarítva, hogy a 

lelkész ki tudjon menni Borbányára, Rozsrétre, Mandára vagy a temetőbe, hogy a lelkészeknek és 

az egyház alkalmazottainak legyen fizetése. Az egyházfenntartói járulék tehát azt a célt szolgálja, 

hogy az egyház zavartalanul teljesíthesse küldetését. 

 

Az elmúlt évek statisztikai adatai azt mutatják, hogy a nyíregyházi evangélikusoknak alig 10 

%-a áldoz az egyház fenntartására. Sokan talán nem is tudják, hogy az egyházzal szemben fenn-

tartási kötelezettségük is van, mert lehet, hogy helyettük régebben szüleik, nagyszüleik adakoztak.  

Sok gyülekezeti tag azért nem járul hozzá a költségek közös viseléséhez, mert a Lelkészi Hivatal 

nyitvatartási idejében nem jár a hivatal közelében. Ezen szeretnénk segíteni a csekk mellékelésé-

vel, amin a befizetést bármelyik postán meg lehet tenni. 

 

Az egyházfenntartói járulék befizetése természetesen önkéntes alapon történik. Egyházi törvé-

nyeink a jövedelem 1%-át ajánlják. Ezen kötelezettségen felül a templomba járó egyháztagok per-

selyes adományaikkal is az egyház zavartalan működését, illetve annak jól meghatározott céljait 

támogatják, sőt bárki adója 1%-áról is rendelkezhet az egyház javára. Ezek azonban névtelenül 

történnek, szemben az egyházfenntartói járulékokkal, amelyeket név szerint bevételezünk és nyil-

vántartunk az úgynevezett választói névjegyzékben. 

 

Isten iránti hálával  köszönjük egyháztagjainknak az egyház fenntartására befizetett és a per-

selybe helyezett adományaikat, és reméljük, hogy továbbra is  szívügyüknek tekintik támogatni az 

egyházat, hogy szolgálatát, küldetését zavartalanul teljesíthesse az új évben. 
 

Dr. Kovács L. Attila Dr. Bálint Zoltán 

      igazgató lelkész           felügyelő 

 

 

Áprily Lajos: 

KARÁCSONY-EST 

 

Angyal zenéje, gyertyafény –

kincses kezem hogy lett szegény? 

 

Nem adhattam ma semmi mást,  

csak jó, meleg simogatást. 

 

Mi győzött érdességemen?  

Mitől csókolhat úgy kezem? 

 

Simogatást mitől tanult?  

Erembe Krisztus vére hullt? 

 

Szemembe Krisztus-könny szökött? –  

kinyúló kézzel kérdezem. 

 

Áldott vagy a kezek között,  

karácsonyi koldus-kezem 
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IFJÚSÁGI OLDAL 

 

Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják 

nevezni: Csodálatos Tanácsos, Erős Isten, Örökkévaló Atya, Békesség Fejedelme! (Ézsaiás 9,5) 

 

Karácsonyeste a templom kórusa, Jézus születésére emlékezve Istent dicsőítve hangosan éne-

kelni kezdett. A kórusban egyszer csak elhallgatott valaki. A mellette álló kórustagok mindjárt 

észre is vették, hogy a társuk elhallgatott és meglepődöttségükben ők is elnémulva, csodálkozva 

néztek rá. A kórus vezetője megkérdezte, hogy miért hagyták abba az éneklést.  

Aki először elnémult, így válaszolt: Én nagyon szeretek énekelni. Ujjongva, boldogan énekel-

tem, hogy "Dicsőség a magasságban Istennek", de amikor az következett, hogy "a Földön bé-

kesség" - azt már nem tudtam énekelni, úgy összeszorult a szívem, és a torkom is, hiszen látom, 

hogy minden országban mennyi katona van, milyen sokat költenek fegyverekre. És látom azt is, és 

ez még inkább elszomorít, hogy nem csak a nemzetek között nincsen békesség, de az emberek - 

idősek és fiatalok, szomszédok és munkatársak, rokonok és családtagok - sem tudnak megbékélni 

egymással, egy kicsit hallgatni és tűrni, s nem tudnak megbékélni önmagukkal sem. Az én szívem 

is sokszor békétlen. Hogy lehet ebben a háborgó világban békességről énekelni?  

A karvezető így válaszolt: megértem az engedetlenségedet, mert tudom, hogy szomorúság, ag-

gódás és jóakarat van mögötte. De ha jobban odafigyelsz a karácsony üzenetére, te is örömmel fo-

god énekelni a békesség himnuszát, hiszen a Bibliából tudjuk, hogy 

Azért jelent meg az Istennek Fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. (1János 3,8) 

Nekünk erre kell tekintenünk, Isten Fia a Békesség Fejedelme, csak ő adhat békét a nemzetek-

nek, a családoknak és az emberi szíveknek, neked és nekem is. Azok, akiknek szívében Jézus 

Krisztus lakik, rá hallgatnak, őt követik, azok békében élnek, és a béke hirdetői tudnak lenni, 

minden nehéz körülmény között is.  

Az elnémult éneklőben fölragyogott Krisztus világossága és most már a többiekkel együtt ő is 

boldogan énekelte a karácsonyi evangéliumot: „Dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a 

Földön, és jóakarat minden embernek”.(Stella Leontin írása nyomán) 

 
 

Almási Mihályné:  LLÉÉGGYY  KKÉÉSSZZ  

  

LLééggyy  kkéésszz  mmeegghhaallllaannii  aazz  ÚÚrr  hhaannggjjáátt,,  

HHaa  sszzóóllíítt  ccsseennddeess  ééjjsszzaakkáánn!!  

ÉÉss  mmoonndddd,,  mmiinntt  mmoonnddttaa  eeggyykkoorr  SSáámmuueell,,  

CCssaakk  sszzóólljj,,  ffiiggyyeelleekk,,  AAttyyáámm!!  

 

LLééggyy  kkéésszz  mmeegghhaallllaannii  aazz  ÚÚRR  hhaannggjjáátt,,  

HHaa  lláázzaass  mmuunnkkáábbaann  ttaallááll..  

ÉÉss  kkéérr  iiddőőddbbőőll  ccssaakk  eeggyy  ffééll  óórráátt,,  

LLééggyy  kkéésszz  mmoonnddaannii::  IItttt  vvaaggyyookk,,  AAttyyáámm!!  

 

ÉÉss  llééggyy  ccsseennddeesseenn,,  mmíígg  bbeesszzééll!!  

LLééggyy  kkéésszz  mmeeggtteennnnii,,  aammiitt  kkéérr!!  

MMeerrtt  nneemmssookkáárraa  jjőő  aa  vvéégg,,  

SS  nneemm  lleesszz  rráá  iiddőődd  eelléégg.. 

  

Veczán Éva, Bálintné Hegedűs Katalin 
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VÁLTOZÁS A TÖRDELŐSZERKESZTŐ SZEMÉLYÉBEN 

 

Aki kezébe veszi a Hírmondót, talán nem is sejti, hogy mennyi munka és szervezés előzi meg 

azt, hogy tartalmas cikkekben, jól szerkesztett formában olvashatunk gyülekezetünk életéről, ese-

ményeiről, alkalmairól. 

Miután a cikkek és képek egy nagy halmazzá összegyűlnek, az anyag a tördelőszerkesztő ke-

zébe kerül, aki türelmesen illeszt, kicsinyít, nagyít, rakosgat, keretez és aláhúz, azért hogy átte-

kinthető, jól olvasható kiadvány kerüljön nyomdába. Mindezt jó pár számítógép előtt töltött órával 

végezte Pelles Ferenc közel másfél évtizeden át hűségesen. 

A Hírmondó szerkesztősége és az egész gyülekezet nevében köszönjük Feri kitartó szolgálatodat. 

Isten áldását kívánjuk további életedre. 

 

ANYAKÖNYVI HÍREK 

 

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

Szabó Regő Attila, Szilágyi Kende, Kóder Dániel, Kukucska Dániel, Kiss Dániel 

Nándor, Makranczi Zétény, Dobránszky Léna, Palcsák Lívia, Kőrösi-Szabó Dorka, 

Jaczkó Emma Lilla, Süveges Anna, Veres Fanni, Dvorcsák Tímea, Pakot Olivér, Dankó 

Milán, Dankó Marcell, Bánszki Blanka. 
 

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

Barta Tibor (61), Hok János (46), Brtka Andrásné Kiss Ilona (64), Pivnyik László (65), 

Bukovinszki Józsefné Tóth Etelka (81), Benkó Andrásné Tölgyesi Ilona (95), Pátrovics 

István (62), Bányai Istvánné Bene Piroska (83), Gönczi János (75), Turcsán János 

András (77), Belusné Kővári Mónika (44), Mráz András (80), Pazár János (82), Hidi 

Ferencné Habos Julianna (79), Knáver Józsefné Morauszki Zsuzsanna (93), Jávor Ilona 

(84), Hurai Mihályné Beszterci Margit (92), Garai József (60), Tóth Mihály  (81), 

Babicz Istvánné Merkószki Ilona (81), Török Pálné Balázs Ilona (88), Hibján István 

(67), Tátrai László (89). 

 

Összeállította: Horváth Csabáné 

 

JANUÁRI – FEBRUÁRI – MÁRCIUSI ELŐZETES 

 

Jan. 3-10. vasárnaptól-vasárnapig evangélumi aliansz imahét 

Jan. 11-15. hétfőtől-péntekig 1700 évkezdő imahétre várjuk testvéreinket a gyülekezeti terembe 

Jan. 17-24. vasárnaptól-vasárnapig ökumenikus imahét, esténként 1800 

Jan. 28. csütörtök 1600. A III. körzet evangélikus általános iskolásainak találkozója a körzet gyü-

lekezeti tagjaival a gyülekezeti teremben 
 

Febr. 15-19. hétfőtől-péntekig 1700 böjti sorozat a gyülekezeti teremben 

 

Márc. 21-24. hétfőtől-csütörtökig 1700 nagyheti sorozat a gyülekezeti teremben 
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Túrmezei Erzsébet: ÚJÉVI KÉRÉS 
 

„Isten erejével a mázsás teher könnyű, mint a szalmaszál – nélküle mázsás súly a szalmaszál is.” 

Luther 

Láttam, Uram! 

Egyik béna volt, a másik aszott, sárga…  

vagy nem volt lába…  

De a Te fényed hullt a betegágyra! 

Hitükkel elrejtőztek Nálad,  

és úgy hordozták mázsás terhüket,  

a Te erőddel, mint a szalmaszálat. 

És láttam szalmaszál alatt roskadókat.  

Mert mázsás teher  

könnyű, mint a kis szalmaszál, Veled.  

De nélküled  

a szalmaszál is mázsás súly lehet. 

 

Új évbe indulok,  

és nem tudom, mi vár rám.  

Csak azt tudom: velem vagy, nem hagysz árván.  

Csak azt tudom: utam már kijelölted.  

Mint bízó gyermek, járhatok előtted.  

Te mérsz ki bút, örömöt, munkát, terhet,  

s irgalmad mindegyikbe áldást rejtett. 

Csak egyet adj: hogy céliránt haladjak,  

hogy szalmaszálak alatt ne roskadjak!  

És ha szereteted mázsás teherrel  

tenné próbára ezt a gyenge vállat –  

segíts úgy vinni mázsás terhemet  

a Te erőddel – mint a szalmaszálat! 

 
 

A Magyarországi Evangélikus Egyház technikai száma: 0035 
 

A másik 1 % a következő alapítványainkra adható: 
 

A „Nyíregyházi Evangélikus Nagytemplomért” alapítvány, 

mely templomunk felújítását szolgálja. 

Adószám: 18801703 -1 -15 
 

vagy a „Segítség Háza a tirpák utódokért” alapítvány 

Adószám: 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: 2016. március 20. 

Lapzárta: 2016. március 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: 

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 1500 pld.-ban. 

http://nyiregyhaza.lutheran.hu/
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