XXVII. évf. 6. szám

„Amikor meglátták a csillagot, igen nagy volt az örömük.”
(Mt 2,10)

A „CSILLAG-LÁTÁS” ÖRÖME
2018. december
Karácsony havának igéje az Útmutatónkban idén az újszülött
KIRÁLYT kereső napkeleti bölcsek ÖRÖMÉRŐL szól.
Az itt látható kis kép összesűrítve ábrázolja a Jézus születése
körüli történéseket: a közismert alakok között ott találjuk a
„háromkirályokat” is. Ők azonban nem királyok voltak valójában, s arról sem olvasunk a Bibliában, hogy hárman lettek volna
(vö. Máté 2,1-12). Igaz, az ajándékaik „királyiak”, és történetüket
régóta összekapcsolták az egyházban Ézsaiás 60,1-6 próféciájával. Bibliafordításaink általában bölcseknek nevezik őket.
Máté evangéliuma eredeti szövege azonban így említi őket:
mágusok! Nemcsak térben, hanem lelki tekintetben is nagyon
messziről jöttek tehát, és találtak mégis Jézushoz! Csillagjóslással, asztrológiával foglalkozó, pogány „tudós” papok voltak ők! Foglalkozásukban egyáltalán
nem követendő példák, hiszen Isten előtt mindenféle babona, jóslás, „jegymagyarázás” utálatos (vö. 5Mózes 18,9-14). Isten csodálatos szeretete és végtelen hatalma mutatkozik meg abban,
hogy Ő az ördögi hitetésnek ezt az ősi, hamis „tudományát” is a gonosz ellen tudja fordítani!
Az ismétlődően feltűnő különös csillagjelenséget arra használja az ÚR, hogy ezek a messziről
útnak induló, őszintén kereső emberek oda találjanak ahhoz, akiről a régi prófécia alapján így
énekelhetünk: „Jákób fénylő csillaga* ő. Sátánt, átkot, bűnt leverő. Gyászos éjből tűnik elő.
Győz a poklok erején” (Ev. 138. ének 5. v. – * 4Móz 24,17). A mágusokat Isten a „csillag” által vezette el ahhoz a Gyermekhez, aki azért lett emberré, hogy megszabadítson minket a sötétség hatalmából, s Ő maga legyen számunkra „az élet világossága” (János 8,12c). Az élő Isten elképesztő
dolgokat tud fölhasználni ma is arra, hogy akár „bölcsek”, akár tudatlanok, a Bibliát alig ismerők vagy hamis vallások és hiedelmek sátáni bűvöletében megigézett, bűneikben, szenvedélyeikben megkötözött emberek elinduljanak – és megérkezzenek a megmentő, szabadító, üdvözítő KRISZTUSHOZ. Ó, de kár, hogy sokszor éppen azok nem keresik Őt, akik pedig ismerik a
Szentírást! A jeruzsálemi főpapok és írástudók egykor tudták, hogy hol kell a Krisztusnak megszületnie, de ők – magukat féltve – nem indultak Betlehembe. Nem is lehetett részük a „Csillag-látás” örömében. A Jézust megtaláló mágusoknak viszont „igen nagy volt az örömük”!
Az igazi nagy öröm: hit által meglátni, hogy KICSODA JÉZUS! Ez az öröm legyen a miénk is:
„Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal” (János 1,14).
Adámi László
lelkész
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TÁJÉKOZTATÓ A PRESBITERI ÉS A KÉPVISELŐTESTÜLETI ÜLÉSEKRŐL
Képviselőtestületi és presbiteri ülésekre 2018. november 26-án került sor.
A képviselőtestületi ülésen elfogadásra került:
 A Nyíregyházi Evangélikus Nagytemplomért Alapítvány kuratóriumának 1 taggal történő
kiegészítése Garai Péter személyében.
 A Nyíregyházi Evangélikus Nagytemplomért Alapítvány új elnökének megbízása Szokol
Tibor személyében.
A presbitérium az alábbi napirendi pontokat tárgyalta meg:
 Tájékoztatás hangzott el a Magyar Kormány által nyújtott támogatásból tervezett beruházások helyzetéről.
 Hozzájárulás pályázatok benyújtásához (óvoda bővítése, az Általános Iskola dísztermének felújítása, az érpataki templom javítása, a rozsréti imaház javítása).
 Az érpataki telek eladása iránti igény kinyilvánítása.
 Tájékoztatás fa-kivágásról az Általános Iskola udvarán.
 Posthumus díszpolgári címre ajánljuk néhai Henzsel Ágota főlevéltárost.
 A gyülekezeti munkacsoportok megbízása a következő hat évre: hitoktatói, gyermek és
ifjúsági munkacsoport; oktatási, média, műszaki és istentiszteleti-rendezvényi munkacsoportok; valamint a Hírmondó szerkesztősége.
 Igazgatólelkész választására került sor, a Presbitérium a következő 3 évre Dr. Kovács
László Attilát választotta meg, azaz meghosszabbította mandátumát.
Dr. Kovács László Attila
igazgatólelkész

Veczánné Repka Jolán
egyházközségi felügyelő
FONTOS INFORMÁCIÓ!

Felhívjuk a testvérek figyelmét, hogy 2018. december 17-től Egyházközségünk Lelkészi
Hivatala (és Levéltára) az Eötvös utca 2. szám alatti volt parókia épületben fog működni,
előreláthatólag több hónapon keresztül! Az átköltözést a Luther tér 14. szám alatti gyülekezeti ház teljes körű felújítási munkálatai tették szükségessé. Híveink megértését kérjük az
átköltözésből adódó kellemetlenségekért.
Az egyházközség elnöksége
A kajaani-i testvérgyülekezet küldöttségét fogadtuk
Kilenc tagú küldöttség érkezett gyülekezetünkbe a kajaani-i testvérgyülekezetünkből október 26-án. A több mint 30 éve létrejött testvérgyülekezeti kapcsolat tartalmas találkozásokra
ad lehetőséget évenként. Tavaly mi, nyíregyháziak látogattunk Finnországba, hogy együtt emlékezzünk az 500 éves reformáció áldásaira és együtt ünnepeljünk Finnország függetlenségének 100. évfordulóján, és megcsodálhattuk Lappföld természeti szépségeit.
Az idei, nyíregyházi találkozónkon a reformáció hazai értékeiből, különlegességeiből nyújtottunk ízelítőt vendégeinknek: elvittük vendégeinket a budapesti Evangélikus Országos Múzeumba, Göncre és Vizsolyba, ahol Károli Gáspár a teljes Bibliát magyarra fordította és 1590-
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ben kinyomtatta. Ellátogattunk a helyi Jósa András Múzeumba is, és találkozást szerveztünk
nekik a nyíregyházi Finn-Magyar Baráti Társaság Egyesület tagjaival.
A küldöttség vezetője, Marko Miettinen kajaani-i igazgatólelkész igét hirdetett vasárnap
(október 28-án) a Nagytemplomban Lk 7,20-23 alapján. Vendégeink között volt az egyházközség felügyelője, gondnoka, az idősek otthonának ügyvezető igazgatója, ápoló, testnevelési tanácsadó, egyetemi tervező, vállalkozó stb.
A vendégfogadásban több gyülekezeti tagunk is lelkesen részt vett, elsősorban azok, akik
már jártak Kajaaniban A programszervezésben és tolmácsolásban segítségünkre voltak iskoláink tanárai. Vendégeinket a mandabokori gyülekezeti házban szállásoltuk el, többnyire itt
reggeliztek és vacsoráztak, ahol a mandabokori asszonyok és a körzeti lelkész nagy szeretettel
fogadta a vendégeket. Önzetlen szolgálatukért köszönettel tartozunk nekik.
Megegyeztünk a jövő évi találkozónk idejében és céljában. Jövő nyáron nyíregyházi fiatalok
fognak Kajaaniba utazni konfirmációs-tábori tapasztalatszerzésre.
Vendégeinktől október 30-án búcsúztunk el a Liszt Ferenc repülőtéren.
Dr. Kovács László Attila
igazgatólelkész

A kajaani-i küldöttség tagjai és vendéglátóik a Nagytemplomban
Lelkészeink elérhetősége:
 Dr. Kovács László Attila; 1. körzet; Tel.: 06-20/824-3915, Email: kovacs.lattila@lutheran.hu
 Adámi László, 3. körzet; Tel.: 06-20/824-6833, Email: adami.laszlo@gmail.com
 Sztankó Gyöngyi, 4. körzet; Tel.: 06-20/824-5429, Email: sztankogyongyi@gmail.com
 Zsarnai Krisztián, 5. körzet; Tel.: 06-20/824-9308, Email: evkrisz@gmail.com
Amennyiben valakinek hozzátartozója, ismerőse vagy barátja kórházba kerül, kórházlelkészünk, Melich Mihály elérhető a 06-20/824-2306 telefonszámon, vagy a misi.melich@gmail.com email címen.
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Két új könyv a 19. századi nyíregyházi evangélikusokról
A Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség 2018-ban nagyszerűen teljesítette be a múltra vonatkozó kultúrmisszióját azzal, hogy
két olyan forráskiadványt adott közre a Megyei Levéltárral
együtt, több támogató segítségével, amelyek új adatokkal gazdagították Nyíregyháza és egyben az evangélikus egyház 19. századi történetét.
Mindkét forrást a nyíregyházi evangélikus egyház levéltárában
őrzik. A két kötet azért is értékes, mert kevéssé ismert forrásokat
tartalmaz, ráadásul olyanokat, amelyek a hétköznapokba, az
emberek mindennapi életébe engednek bepillantást.
Susztek Sámuel nyíregyházi evangélikus tanító feljegyzései az
1830 és 1849 közötti időszakot ölelik fel, míg az evangélikus egyház történetkönyve az 1800-as évektől az évszázad közepéig tartalmazza a fontos információkat. A tanító úr elsősorban a dokumentálás szándékával rótta papírra a sorokat. Nemcsak az iskolák életével kapcsolatos észrevételeit osztotta meg, hanem a főbb egyházi és városi történéseket is. 1838-ban például a díszes privilégium átadási ünnepséget rögzítette pontosan, szó szerint közölte a január 22-i ünnepi prédikáció szövegét.
A szentbeszédet az a Mikuss (később Miklósffy) Sámuel tartotta, aki az 1840-es évek elején
az 1803-tól fellelhető dokumentumok, feljegyzések alapján – éppen Susztek Sámuel, Mihályik
Mátyás és Nagy Sámuel segítségével – megszerkesztette a Történetkönyvet, majd egészen
1855-ig vezették. A grandiózus, 751 oldalas, kézzel írott munka a város és az egyház főbb eseményeit, érdekes történeteit, a lelkészek és tanítók életrajzát mutatja be.
A Történetkönyv jóval terjedelmesebb, részletesebb, és tágabb időszakot ölel fel, mint a
napló. Az egyik legdöntőbb különbség az, hogy míg a napló szöveghű, a Történetkönyv betűhív, ezzel lehetőséget teremt a korabeli nyelvezet jellemzőinek megismerésére.
Mindkét kötetben részletes tartalomjegyzék, nagyszámú lábjegyzet segíti az olvasót a tájékozódásban. A könyvek a Lelkészi Hivatalban megvásárolhatók.
Galambos Sándor
főlevéltáros
Gyülekezeti munkatársi konzultáció Piliscsabán
November 16-18. között ismételten sor került a gyülekezeti munkatársi konzultációra Piliscsabán, ahol D. Szebik Imre nyugalmazott püspök bejelentette, hogy 12 évi önkéntesen vállalt
szolgálat után a gyülekezeti munkatársak képzésének ügyét át szeretné adni a fiatalabb generáció számára. Ezt a kiemelten fontos képzési területet Gáncs Péter, egyházunk nemrégiben
nyugalmazott elnök-püspöke vette át, melyet a Püspöki Tanács is jóváhagyott, megköszönve
elődjének a laikus munkatársak felkészítésében végzett példaadó szolgálatát.
Márk Borbála
gyülekezeti munkatárs
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Bizonyságtétel
Első éves teológus hallgató vagyok. Nagyon hálás vagyok az
Úrnak, hogy eddig és ide vezetett. „Már kisded koromtól
ápolt, oltalmazott” és számtalan áldással elhalmozott (EÉ
250). Gondoskodott arról, hogy kicsi koromtól kezdve hallgassam, tanuljam az Ő igéjét és ehhez megfelelő környezetbe helyezett. Isten vezetett és Ő maga legeltetett, mint a bárányt a
pásztora.
Én azok közé tartozom, akik beleszülettek az evangélikus
egyházba. Viszont nem csak a formaságokat örököltem, hanem jelen volt a személyes kapcsolat, elkötelezettség Krisztus
iránt. Szüleim már születésem előtt úgy imádkoztak, hogyha
Istentől kapnak gyermeket, akkor azt neki nevelik. Ennek
megfelelően neveltek. Evangélikus neveltetést kaptam, az első hitélményeim a családban voltak. Bibliai történetek, közös
imádkozás, mindennapi áhítatok a családdal, később kamaraéneklés.
A reggeleket még mindig családi áhítattal kezdjük, esténként pedig közösen imádkozunk lefekvés előtt. A családi kamaraéneklés során a nyíregyházi evangélikus gyülekezeteket végigjártuk, ahol evangélikus korálokkal szolgáltunk az istentiszteleteken, gyülekezeti alkalmakon. Nagyon sokat jelentett akkor és most, utólag is az az időszak. Megismerhettem énekeinket mélyebben, melyek szövegei hitem épülését segítették és megláthattam a gyülekezeteinket, ahol
jó volt szolgálni.
Általános iskolában hittanórára jártam. Isten úgy vezetett, hogy számomra fontos legyen a
szolgálat. Már 14 éves koromban, amikor hitem sokat mélyült és épült, döntöttem, hogy lelkész szeretnék lenni. Abban az időben került elém Luther elhívás története és fogadalma, hogy
Istennek szenteli életét.
Megfogott az ígérete, és ahogyan láthatóvá vált Isten munkája Luther életén. Én is eszköz
szeretnék lenni Isten kezében, az ő akaratának engedelmeskedni, hogy Isten munkálkodhasson az életemben. Akkor ígéretet tettem Istennek, hogy lelkész leszek. Megerősítést a következő Igében kaptam: „Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket.” (Jn
15,16)
Felvettek a teológiára és most itt tanulhatok. Itt építhetem fel magamat a szolgálatra, készülhetek Istentől kapott hivatásomra és tovább növekedhetek hitemben. A felkészülés és
szolgálat alatt is bölcsességre van szükségem, az igaz bölcsesség pedig az istenfélelemből fakadhat. „A bölcsesség kezdete az ÚRnak félelme” (Péld 9,10).
Istent félve és örömmel járom az élet útját, mert Ő kegyelmesen vigyáz, segít, velem van és
az emberi fogyatkozásaimat kipótolja. Jó az Úrban élni és csak így érdemes létezni.
Jávori Fülöp (20)
teológus-lelkész hallgató
Evangélikus Hittudományi Egyetem
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Bemutatkozik a IV. körzet felügyelője
1959-ben születtem Nyíregyházán tirpák, evangélikus családban. Gyermekkoromat a bokortanyák világában, Nádas bokorban töltöttem, ahol a hitüket mélyen megélő, imádkozó és
összetartozó evangélikusok életre szóló példát adtak számomra. A lelkészek közül Szalai Tamás és Csizmazia Sándor igehirdetései, bibliaórái és konfirmációi felkészítése segített a saját
hitéletem csiráinak kialakulásában.
Felsőfokú tanulmányaimat a Nyíregyházi Főiskolán és a
Debreceni Tudományegyetemen végeztem. Orosz-francia és
pedagógia szakos középiskolai tanári diplomát szereztem. Eddigi életem során sem a tanulmányok, sem a munkahelyek
nem szakítottak el a szülővárosomtól. Tanári tevékenységemet az Eötvös Gyakorlóban kezdtem, majd a Vasvári Pál Gimnáziumban tanítottam.
1980-ban kötöttem házasságot. Két gyermekem már felnőtt, családot alapítottak, Budapesten élnek és dolgoznak, és
három unokával ajándékoztak meg, akiknek boldog és sokat utazó nagymamája vagyok.
Nagy megtiszteltetés volt számomra, mikor 1995-ben szüleim és Laborczi Géza biztatására
megpályáztam és elnyertem a Luther Márton Kollégium igazgatói állását. Négy év eltelte után
megválasztottak az Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium igazgatójának. Ma már több, mint
húsz éve végzem ezt a feladatot. Hálás vagyok azért, hogy részese lehettem és lehetek e két
evangélikus intézmény újraszervezésének és stabilizálódásának.
Amikor elvállaltam a Luther Kollégium vezetését, és mint igazgató először léptem be az
evangélikus templomba, különös érzés ragadott el, az öröm és a feszültség váltakozásával.
Nagy kihívás volt egyházi iskolában igazgatónak és evangélikusnak lenni, a kettőt ötvözve teljesíteni szolgálatot.
A személyes hitem fejlődésére Bozorády Zoltán esperes úr mellett nagy hatást gyakoroltak
az országos egyház által szervezett igazgatói csendes napok, ahonnan feltöltődve és lélekben
megújulva tértem vissza.
Egyházi iskola alkalmazottjaként a gyülekezeti szolgálat és az iskolai missziós feladat nehezen választható szét. Hiszem és vallom, hogy nem is kell ezt megtenni, mivel nagyszerű lehetőséget jelent egyházunk keretei között az igére figyelve Istent félő életre buzdítani kollégákat és
diákokat, ezzel gazdagítva egyházunk, és legfőképp gyülekezeteink életét. Nem is tudnék másképp gondolkodni, hiszen évtizedek óta presbiter, és a rozsréti gyülekezet felügyelője vagyok.
Látom az intézmények és a gyülekezetek örömeit, nehézségeit, fejlődését a folyton változó
világban. Hiszem és vallom, hogy csak az erős hit, a nem lankadó remény és a kitartó szeretet
vezet célra minket Isten segítségével.
Babicz Gyöngyi Ilona
felügyelő, IV. körzet
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Bemutatkozik az V. körzet felügyelője
Nyíregyházán, evangélikus családban születtem 1966-ban.
Gyermekkoromban csak nagyobb egyházi ünnepeken jártunk
templomba. 1984-ben erősáramú berendezés-szerelőként végeztem a 107. számú Ipari Szakmunkásképző Intézetben. Azóta
villanyszerelőként dolgozom, jelenleg a Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft-nél.
1994 óta nős vagyok, három lányunk van, családommal
együtt Bálintbokorban élünk. Feleségem Örökösföldön, a Görögkatolikus Szeretetszolgálatnál dolgozik, mint szociális gondozó-ápoló. A legkisebb lányunk gimnáziumban tanul, tanítói
pályára készül. A középső lányunk csecsemő és kisgyermeknevelőként a Református Bölcsődében dolgozik. A legidősebb védőnői diplomát szerzett, álláskeresése jelenleg van folyamatban. A két idősebb elvégezte a Vasárnapi Iskola Szövetség tanfolyamát is, és tevékenyen részt vesznek gyülekezeti alkalmainkon
a gyermek istentiszteletek tartásában.
Körülbelül húsz éve éreztem vágyat a szívemben, hogy gyülekezetbe járjak és megismerjem
az Úr Jézust. 2006-ban képviselőtestületi tagnak, 2012-től presbiternek választott gyülekezetünk. 2015-től vagyok az V. körzet felügyelője. Nem éreztem magam alkalmasnak erre a tisztségre, de az Úr igéivel többször erősített engem, így elvállaltam. Úgy érzem, lelkészünkkel jól
együtt tudok dolgozni, együtt készítjük el az éves munkatervünket, alkalmaink témáit, programjait. Gyülekezetünk tagjaival együtt rendszeresen fizikai munkával igyekszünk szebbé, otthonosabbá tenni imaházunkat és környezetét.
Hálás vagyok elnöktársamért, gyülekezetünkért. Olyan csodálatos, hogy a képviselőtestületi
tagokkal, presbiterekkel, szolgálókkal imaközösségben tudunk lenni alkalmaink előtt. Számtalanszor érezhettük, tapasztalhattuk meg, hogy az Úr meghallgatja imáinkat. Hálás vagyok Istennek, hogy hat éve átadhattam az életem Őneki és gyermeke lehetek. Tudom, hogy még
számos bűnöm és hiányosságom van, de olyan jó tudni azt, hogy ezeket is az Úr elé vihetem,
és hogy Ő meghallgat és formál engem, és alkalmassá tud tenni felügyelői tisztségem betöltésére.
„Közeledjetek Istenhez és ő közeledni fog hozzátok.” (Jakab 4,8)
Dankó József
felügyelő, V. körzet

Karácsony közeledtén
valami jóleső feszültség
izgalma árad szerte bennem:
A tenni, a teremni-vágyás Nincs aranyam, tömjénem, mirhám,
meggazdagító kényszere.
csak íme, e gyümölcsöző vágy,
e mindenkinek jót kívánó,
Karácsony örök Gyermeke,
öröm-sarjasztó akarás.
eljött és jövendő Messiásunk!
Ó add, hogy adni tudjak,
Füle Lajos: Karácsony közeledtén
Hogy életemnek értelme legyen!
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Intézményi híreink
Mikulásfutás és Betlehemezés erősíti a kapcsolatot az adventi időszakban az általános iskola
és az óvoda között
Az általános iskola hagyományaihoz híven idén is
megrendezésre került az óvodánk nagycsoportosai
és iskolánk első osztályosai közreműködésével a Mikulás futás. A sportesemény színhelye az általános
iskola tornaterme volt. A rendelkezésünkre álló idő
jó hangulatban, egészséges versengéssel telt, melynek jutalmául egy müzli szelettel pótolhatták óvodásaink a ledolgozott kalóriát.
Ezzel párhuzamosan nem csak a test, hanem a lélek épülésére is adódott közös lehetőség. A 3. C osztály tanulói Frankné Somogyi Zsuzsa dráma pedagógus osztályfőnökük felkészítésével, betlehemi játékkal ajándékozták meg intézményegységünk legkisebb gyermekeit, az óvodásokat. Az iskolánk és
óvodánk közötti kapcsolatot erősítette ez a szép alkalom is karácsony felé közeledve, mint megannyi élményekkel teli közös program az év során.
A Luther Márton Evangélikus Kollégium hírei
2018. november 18-án, vasárnap, kulturális
délután zajlott a kollégiumban. Az igazgatótanács tagjai, az evangélikus intézmények vezetői, a szülők és a tanulók vettek részt az eseményen. A diákok műsort adtak: énekeltek,
táncoltak, szavaltak, színdarabot adtak elő.
Elhangzott – többek között – Assisi Szent
Ferenc imája gitárkísérettel, egy humoros Karinthy-novella, az énekkar előadásában pedig
népdalok és ifjúsági énekek.
Az adventi időszakban a diákokkal adományt vittünk Ibrányba: ruhát és játékot, Mikulásünnepséget rendeztünk, majd az évet december 17-én 17.00 órakor zárjuk a kollégiumban tartott karácsonyi istentisztelettel.
Advent a Kossuthban
A Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnáziumban az adventi időszak régi hagyományokon nyugvó programokból áll. Az egymásra figyelés, az odafordulás időszakát a szokásos
áhítatok mellett a Nyitott Ajtó program egészíti ki.
Ez azt jelenti, hogy minden héten kedden az iskolalelkészi szoba ajtaja kinyílik, és a szünetekben közös zenélés, verselés, történetmesélés zajlik teázással, csendes beszélgetésekkel.

Hírmondó Karácsony
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Ugyanezen a napon minden héten egy osztály jótékonysági vásárt tart, ami az utolsó héten napi
rendszerességgel várja a diákokat. A vásáron az osztályok saját készítésű finomságokkal várják egymást,
a bevételt pedig a Diák Önkormányzatnak (DÖK)
ajánlják fel, akik az utolsó napokban szétosztják azt
az iskolába járó rászoruló diákok között.
Szerdánként a közös gyertyagyújtásé a főszerep,
itt minden héten más végzős osztály készül az iskolalelkésszel közösen egy-egy rövid műsorral.
A Mikulás természetesen minden évben ellátogat a
diákokhoz, akik dallal, verssel köszöntik. Ebben az évben a DÖK csatlakozott a Vöröskereszt „Csak egy kis
apróság” elnevezésű kezdeményezéséhez, így tartós
élelmiszert gyűjtöttek a rászorulóknak, amit a Mikulás
és segédei adtak át ezen a napon a Vöröskereszt képviselőinek.
A diákok több mint 70 kg tartós élelmiszerrel járultak
hozzá a rászorulók karácsonyához.
Az osztályok minden évben ellátogatnak az egyház és a város diakóniai intézményeibe, karácsonyi műsorral és friss gyümölccsel kedveskednek a bentlakóknak.
Az adventi időszakot egy közös karácsonyi ünnepséggel zárják a diákok és a tanárok. Az
utolsó napon az osztályok karácsonyi műsort adnak egymásnak, majd egy ünnepi istentisztelet
keretében egyesével áldást kapnak és Úrvacsorát vehetnek.
VÉGTELEN ADVENTEK
Majd, ha elmúlik az ünnep, a karácsony,
S elalszik a gyertya a zöld fenyőágon…
Vajon… kialszik-e a fény a szemedben?
Ádventi nép! Vársz-e, élsz-e reményedben?

Később megértették, s szerte a világon,
Évente új várás indul, új karácsony.
Aztán… ahogy elmúlt, a várásnak vége,
Indulunk ismét a köznapok elébe…

A Messiás eljött, de nem úgy mint várták,
Nem fogadták be Őt, tagadták, utálták,
Hiszen királyt vártak, hatalmi jelt, pálcát,
Meg akarták mérni Isten igazságát,
És nem értették Isten Golgotáját…
És nem értették meg Isten Történelmét.
És nem értették meg Irgalmát, Kegyelmét.
Azt, hogy az öröktől fogva élő Ige
Alázatosan jött le szolgálni ide.
S végigjárta minden lépését az útnak…
A próféciák is mind-mind ide futnak – De itt van kezdete már a másik útnak.

A Messiás eljön, de nem úgy, mint várják,
De aki megérti Isten Golgotáját,
Annak ádventje nem „karácsonyi ádvent.”
Mert tudja, visszajő onnan, ahová ment!
És amikor zsendül a fügefa virág:
A KEGYELEM betelt, s eljő az IGAZSÁG!
Ádventi nép! Ma már az örömhír csendül,
Emeld fel szemedet: a fügefa zsendül.
Vedd füledbe szavát, igéretét zengőn;
Várd igaz ádventtel: eljön, eljön, eljön!
R. Lukátsi Vilma
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A legnagyobb HŐS a világon
Észrevetted, hogy egy nagyon furcsa légkör vesz minket körül?! A szupersztárok csillaga leáldozott, most a „Hősök korá”-t éljük. Már nem elég,
ha valaki sikeres sportoló, jólmenő rockbandában zenél vagy éppen felkapott médiacsillag. Kevés a gazdagság, siker, szépség vagy okosság. Több kell! Szuperhősök, félistenek, felsőbbrendű emberek uralják a mozivásznakat. Ők határozzák meg a szórakoztatóipart. Jó, ha tudod, hogy ezek a hősök az Istentől elfordult társadalom helyettes istenei, mert
az embernek szüksége van a természetfelettire. Csak rossz helyen keresi! Ezeket – a sóvárgó
embereknek kitalált – hősöket emberfeletti teljesítmény, sérthetetlenség jellemzi, mindig van
küldetésük ebben a világban, és sohasem kételkednek saját magukban.
Tudod-e, hogy a történelemben egyszer már létezett a „Hősök kora”, mégpedig az özönvizet közvetlenül megelőző időben? Ezt a korszakot zárta le Isten ítéletével, az özönvízzel!
Megdöbbentő, hogy Jézus a végidőket Noé korához hasonlította! Most, amikor annyira vágyakoznak az emberek a hősök után, vajon nem az utolsó idők bevezetője-e ez? Az a szomorú
tény, hogy az embernek égető szüksége van hősökre, mindegy, honnan jönnek. És ez a sóvárgás nem akar szűnni, sőt egyre intenzívebbé válik!
De nem kellene-e figyelmünket a filmgyártók által kitalált félistenekről az egyetlen igazi Istenre irányítani? Nem kellene-e a megkreált hősökről a hősök Hősére emelni a tekintetünket?
Az igazi Hős, akit ünnepelni kellene: Jézus Krisztus! Őróla valóban el lehet mondani, hogy
HŐS, a hősök Hőse! Ő a leghatalmasabb, legjobb és legfontosabb személy! Jézus Krisztus
ugyanis örökké létezett, bármit megtehet, és minden, amit tesz, az jó! Ő az, aki Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem emberré lett. Amíg
itt járt a földön, betegeket gyógyított, halottakat támasztott fel, sőt parancsolt a tengernek, és
viharnak is. A Golgotán magára vette a bűn büntetését, és meghalt, hogy aki hisz őbenne,
elnyerje a megváltást. Ez a megváltás örök és elveszíthetetlen! Az Úr Jézus nem maradt a halálban, hanem feltámadt, és felment a mennybe. Ezt egyetlen ember sem tudná megtenni saját erejéből! A Biblia arról is beszámol, hogy Jézus egyszer visszajön, mint királyok Királya,
uraknak Ura. Ezért egyedül Jézusra érdemes felnézni! Őt érdemes dicsőíteni, imádni és követni!

Hajagos-Tóth Katalin
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ANYAKÖNYVI HÍREK
Keresztelések: „Bizony az ÚR ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom.”
Müller Mira, Szurovcsják Maja, Bogár Levente, Ohnsorge Balázs Csaba, Juhász Máté,
Varga Kristóf, Mahler Benedek Dániel, Mahler Vince, Mahler Anna Sára, Sztruhár
Molli, Sztruhár Lia, Kárpa Krisztofer, Zofcsák Zalán, Kurucz Jázmin, Böszörményi
Dávid, Baranyi Balázs, Baranyi Boglárka, Kalakai Arnold.
Felnőtt: Márkus Eleonóra, Molnár Zsuzsanna.
Konfirmált: Molnár Zsuzsanna.
Házasságkötések:
„… Amit tehát az Isten egybekötött, ember el ne válassza.”
Pelsőczi János Pál és Sántha Judit Klára, Szima Gábor és Kovács Mónika.

Halálozások:
„Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg…”
Duszka Józsefné Duszka Ilona (79), Dankó Tibor (78), Henzsel Ágota (59), Jaczkovits
Jánosné Gyurján Zsuzsanna (85), Pápainé Béres Irén (49), Rácz András (75), Lehoczki
Andrásné Pristyák Erzsébet (80), Timkó Istvánné Pazár Mária (84), Nagy Zoltánné
Frecska Aranka (86), Szabó László (83), Turcsán István (62), Koblicska Kálmán (84),
Hurai Pálné Rónaszéki Julianna (84), Czesznák Mihály (62), Vizi Istvánné Molnár Jolán
(72), Gáfrik Andrásné Lakatos Zsuzsanna (74), Gabulya János (74), Bus Sándor (54),
Czékmann István (81), Pristyák János (54), Vida György János (69), Smidt Mihály (72),
Fogarasi Józsefné Duleba Mária (78), Palicz Mihály (81), Paulusz Andrásné Bogár
Julianna (79).
Összeállította: Horváth Csabáné
December havi előzetes
 Esti istentiszteleteinket, alkalmainkat a Nagytemplomban általában 17.00 órai kezdettel
tartjuk a tél folyamán.
 December 24-én Karácsonyesti istentisztelet lesz a Nagytemplomban 17.00 órától.
 December 25-én, Karácsony első napján ünnepi rend szerint tartjuk istentiszteleteinket
a Nagytemplomban 8.00 és 10.00 órától.
 December 25-én délután 17.00 órakor ünnepi zenés áhítatot tartunk a Nagytemplomban. Közreműködik: a gyülekezet énekkara, Ferenczi Lina (ének), Kiss Zoltán (orgona), Kiss Benedek Máté (furulya) és Martinovszky István (tárogató).
 December 26-án, Karácsony második napján is ünnepi rend szerint tartjuk istentiszteleteinket a Nagytemplomban 8.00 és 10.00 órától.
 December 31-én óév esti istentiszteletünket kivételesen 18.00 órai kezdettel tartjuk a
Nagytemplomban. Viszont óévbúcsúztató-újévváró éjféli áhítat megtartására ebben az évben
nem kerül sor, tekintettel arra, hogy az utóbbi években alig akadt érdeklődő erre az alkalomra.
Január-február havi előzetes
 2019. január 1-4. között (keddtől-péntekig) esténként 17.00 órai kezdettel újévkezdő
igehirdetési sorozatot tartunk a Széna tér 6. szám alatti kistemplomban.
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 Január 6-tól 13-ig tartjuk Nyíregyházán az evangéliumi ALIANSZ IMAHETET. A kezdő és
záró alkalom a Magyar Evangéliumi Testvérközösség Bessenyei téri kápolnájában lesz, 17 órai
kezdettel; hét közben pedig változó – metodista, református, evangélikus (Emmaus), baptista
– helyszíneken 18.00 órai kezdettel leszünk együtt Isten színe előtt, imaközösségben.
 Január 13-án „Keresztelés vasárnapja” lesz Mandabokorban.
 Január 20-27. között Ökumenikus imahét lesz esténként 18.00 órai kezdettel. A kezdő és
záró alkalomra az Evangélikus Nagytemplomban kerül sor.
 Február 11-től 15-ig férfi csendeshét lesz Biatorbágyon. Jelentkezés: mbb.hu
Köszönjük mindazoknak az áldozatkészségét, akik 2018-ban adományukkal támogatták
egyházközségünket, ill. adójuk 1-1 %-át felajánlották egyházunknak és alapítványainknak.
A Magyarországi Evangélikus Egyház technikai száma: 0035
A másik 1 % a következő alapítványainkra adható:
„Nyíregyházi Evangélikus Nagytemplomért” alapítvány, mely templomunk felújítását szolgálja.
Adószám: 18801703 -1 -15
„Segítség Háza a tirpák utódokért” alapítvány Adószám: 18151053-1-15
Az egyházközségünkben elhangzott igehirdetéseket írott és hangfelvétel formájában megtalálhatja az alábbi honlapokon:
 garainyh.hu – baloldalon fent, a „Hangzó örömhírtár” menüpontban
 mandabokor.lutheran.hu – középen fent az „Igehirdetések” menüpontban.
Köszönjük a Hírmondóra szánt adományokat!
A gyülekezeti újság önkéntes munkával készül, de a nyomdai költség így is jelentősen megterheli az egyházközség költségvetését, ezért a kiadvány megjelenésének támogatására adományt köszönettel fogad az egyházközség.
A Nyíregyházi Evangélikus Lelkészi
Hivatal címe: Luther tér 14.
Tel: 508-770 Fax: 508-777
Hivatalos órák (átmenetileg Eötvös u. 2.):
munkanapokon 9-17 óráig.

Gyülekezetünk bankszámla száma:
CIB 11100702-19861274-36000001
Figyelmébe ajánljuk gyülekezetünk
honlapját: http://nyiregyhaza.lutheran.hu

A Hírmondó legközelebbi számának tervezett megjelenési időpontja: 2019. február 28.
Lapzárta: 2019. február 21.
Szerkesztőbizottság:
Adámi László, Kecskemétiné Szilvási Zsuzsanna, Márk Borbála, Nádasi Zoltán
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 1500 példányban.

