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Várakozunk, Urunk. Ebben az ádventi idő-
szakban még erősebben, mint azelőtt. Szo-
rongó várakozás ez, olykor aggodalmaink és 
félelmeink kerítenek hatalmukba bennün-
ket. Most látjuk igazán, mennyi minden hi-
ányzik! A találkozás öröme, a beszélgetés 
ajándéka, egy igazi kézfogás, gyógyító ölelés.  

Várakozunk, Urunk. Arra várunk, hogy lás-
suk végre egymást úgy igazán, szemtől-
szembe. Ránézhessünk nagyszülőre, barátra, 
kedves ismerősre, pénztárosra, buszveze-
tőre úgy, hogy közben látszik a mosolyunk. 
Most mindenki csak arról beszél, hogy ez a karácsony más lesz. Nem lehet úgy, mint régen, 
ahogyan megszoktuk, ahogyan szerettük, ahogyan vártuk, ahogyan szép volt.  

Hallunk szavakat, mondatokat, riportokat korlátozásokról, rendeletekről, lezárásokról, ígére-
tekről, de érezzük, hogy a leghatározottabb kijelentések mögött is megjelenik a bizonytalanság. 

Téged hívunk, Urunk. Talán még hangosabban, mint azelőtt. Hívunk, mert hisszük, hogy a 
gyógyulás mennyei ajándék. Hívunk, mert ígérted, megszólíthatunk és te betöltöd a szívünket 
mindazzal, amire valóban szükségünk van. Vágyódunk arra a fényre, ami a betlehemi éjszakában 
utat mutatott a bizonytalanul botorkáló ember számára.  

Téged hívunk, Urunk, hogy a szabadulás örömhíre az ádventi várakozásunk és családi kará-
csonyunk valósága lehessen! A korlátok közé szorított ember imádságával kérünk, töltsd be gon-
dolatainkat ígéreted ajándékával, hogy megláthassuk azt az ösvényt, melyen te vezetsz bennün-
ket! 

Csodálatos Tanácsos! Téged kérünk, tanácsolj bennünket kegyelmesen. Irányítsd lépteinket, 
szavainkat, cselekedeteinket, hogy észrevegyük a szükséget szenvedőt, a vigasztalásra szoruló 
társunkat. 

Erős Isten! Benned bízunk, nincs más reménységünk. Látjuk az emberi élet törékenységét, 
ezért a te kezedbe tesszük le minden gondolatunkat. Rád bízzuk szeretteinket, barátainkat, fel-
adatainkat, az ünnepvárás lehetőségét, kétségeinket és minden örömünket. 

Örökkévaló Atya! Aki elküldted egyszülött Fiadat, Jézust ebbe a földi világba, hogy megismer-
hessük a mennyei valóság kincseit, könyörülj rajtunk! Bocsásd meg, amikor elfelejtjük, hogy ki-
hez tartozunk, amikor a saját gondjaink béklyóba kötnek bennünket. Hisszük, hogy szereteted 
örök, hozzád ma is bátran menekülhetünk. 

 

„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.” (Ézs 9,5) 
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Békesség Fejedelme! Megnyugvásért könyörgünk. Csendesítsd el háborgó szívünket, aho-
gyan a viharos tengerrel tetted az ijedt tanítványok körében. Segíts meglátnunk, hogy a te sza-
badításod személyes. Szelíd hangod követésedre hív. Hadd lehessen az idei karácsony megér-
kezés, a veled való találkozás öröme. 

Kétezer évvel ezelőtt Betlehemben, egy egyszerű jászolba gyermek született. Kétezer évvel 
ezelőtt Betlehemben megnyílt a menny, Isten Szabadítót küldött, aki életet, békét hozott ne-
künk, aki ráigazítja lábunkat a békesség és szeretet útjára. 

Ő a Csodálatos Tanácsos, az Erős Isten, az Örökkévaló Atya és a Békesség Fejedelme! Ámen. 
Bozorády Ildikó iskolalelkész 

 

KARÁCSONYI KÖSZÖNTÉS 
 

Kedves Olvasó! 
 

A pásztorok voltak, akik a Messiás születéséről közvetlenül értesültek Isten angyalától. Miért 
részesültek éppen ők ebben a kiváltságban? Mert a nyüzsgésben, zajban, jövés-menésben ők 
csendben végezték munkájukat. Helyzetüket jellemezte a csend, s a csendben meghallották Is-
ten szavát. 

A mai helyzetben - a koronavírus miatt - nincs nyüzsgés, zaj, jövés-menés, talán a legtöbb 
családba, a legtöbb házba beköltözött a csend. Használjuk ki ennek a csendnek az áldását. Hall-
juk meg Isten - személyesen hozzánk - küldött üzenetét. 

Az Egyházközség vezetősége nevében kívánunk minden olvasónknak Isten halk szavát meg-
halló áldott csendet. Mindenkinek Áldott Karácsonyt. 
 

Dr. Kovács László Attila               Veczánné Repka Jolán 
igazgatólelkész            egyházközségi felügyelő 
 

ISTEN IGÉJE ELIGAZÍT MA IS, MINT 500 ÉVE! 
 

Sola Scriptura! Egyedül a Szentírás! Az 
online reformációi sorozaton Luther 
1520-as műveinek részletei is elhangzot-
tak. Ezeknek az éppen fél évezrede kelet-
kezett reformátori írásoknak a címei már 
az előző, októberi Hírmondó 6. oldalán 
megtalálhatóak, és az esti istentisztele-
tek alapigéi pedig az Útmutató október 
utolsó hetének első olvasásra kijelölt ige-
szakaszai voltak. Megértésüket segíti a 

Szentháromság ünnepe utáni 20. hét vezérigéje (lásd Mik 6,8), mert ez, - mint a prizma fehér 
fénye -, tartalmazza mind a hét alapige közös üzenetét, amelyre a reformáció 503. évfordulója 
előtti héten különleges „háttérfényt” sugárzott a reformáció vezérigéje (lásd 1Kor 3,11). Az Úr-
isten „három kívánsága” és Pál apostol alapvetése reformátorunk idézett írásaiból is kicsendül, 
és számunkra is örökérvényű üzenetet hordoz s minket is eligazít. 

Az esti sorozatot az egyházközség lelkészei felváltva tartották október 26-30. között, és az 
elhangzás sorrendjében Luthernek ezekből a műveiből hallhattunk részleteket: Dr. Kovács 
László Attila Az egyház babiloni fogságáról szóló írásából; Sztankó Gyöngyi A német nemzet ke-
resztyén nemességéhez írt művéből; Adámi László A római pápaságról szóló iratból; Zsarnai 



 Hírmondó 2020. Karácsony 3 
  

Krisztián A jócselekedetekről szóló művéből; Zsarnainé Urbán Nóra pedig Értekezés a keresztyén 
ember szabadságáról című könyvéből olvasott fel kevésbé ismert szemelvényeket. De már a 
teljes írásokhoz is hozzájuthatunk, mert a Luther Kiadó sorra jelenteti meg Luther válogatott 
műveit. S mivel az online közvetítések videói most is elérhetőek (lásd a linket a tudósítás végén), 
itt csupán címszavakban foglaljuk össze a héten elhangzott gazdag tanítás néhány gondolatát, 
mint egy hét színű ige-virág csokrot. 

A reformáció soha meg nem szűnő, megtisztulási folyamat kell, hogy legyen! A Szentlélek 
Úristen ereje, hatalma nyilvánult meg a reformációban. A felújítás alatt lévő Nagytemplom ku-
polájában az egyik képen a nyitott Szentírás és az égő mécses ezt ábrázolja ki: „Lábam előtt 
mécses a te igéd, ösvényem világossága.” (Zsolt 119,105) Legyen a mi világosságunk is Isten 
igéje! - A szeretet a törvény betöltése, és nem tesz rosszat a felebarátnak! Minden hatalom 
Istentől van, s ezt elfogadva tudjunk élni e világban az ő dicsőségére, a nagy parancsolat szerint! 
- Krisztus szereti az egyházat; felette nagy titok ez! Ő önmagát adta értünk áldozatul Istennek! 
A hívő élet azt jelenti, hogy Teremtőnk képmására újulunk meg az ő Szentlelke által. Mutatkoz-
zék meg Krisztus szeretetének hatalma rajtunk! 

Az igei- és gyülekezeti fegyelem nemcsak a reformáció korának volt aktuális kérdése. Isten a 
bűnnel nem tud soha közösséget vállalni! De a középpontban van-e ma Krisztus a gyülekezetek 
és tagjainak életében? Vagy még az ajtó előtt, azon kívül áll?! Feddhetőek vagyunk-e? A keresz-
tyén ember csak erről tud bizonyságot tenni: Krisztus meghalt a mi bűneinkért, és feltámadt a 
mi megigazulásunkért; érettünk, helyettünk és miattunk! Ő a mi hitünk alapja, és a Szentíráson 
keresztül Ő megismerhető! Ő az út, az igazság és az élet, mégpedig az örök élet! 

Október 31-én, az ünnep délelőttjén online közvetített istentiszteleten Adámi László a kijelölt 
textus (Jer 23,23-30) alapján hirdette Isten igéjét: szól az Úr! „Ébressz, Urunk, te szent igéddel / 
Bennünk igaz bűnbánatot!”, - énekeljük imádság gyanánt is (lásd EÉ 429), mert erre van szükség!  
Luther 95 tétele így kezdődik: „Jézus azt akarta, hogy az ő híveinek egész élete folytonos bűn-
bánat legyen.” Adjuk oda magunkat az ige hatalmába!  

A református testvéreinkkel közösen tartott esti online istentiszteleten, a belvárosi reformá-
tus templomban pedig dr. Kovács László Attila szólt a város protestáns népéhez (a 119. Zsoltár 
105. verse alapján). A Szentírás: törvény és evangélium. Ma sötét világban botorkálunk, és szün-
telenül döntéshelyzetben vagyunk. Csak Isten igéje igazít el. Csak Jézus a teljes világosság. Csak 
Jézus az üdvösségre vezető út! És mindattól, ami az ige fényében evangélium ellenesnek bizo-
nyul, attól szabaduljunk meg, azt iktassuk ki az életünkből! Csak Jézusban reménykedjünk, őt 
imádjuk, őt dicsérjük, és őt hirdessük! Úgy legyen! Ámen. 

Linkajánló: garainyh.hu/cikk/mynews.inc.php?a=a&mnid=1056 (innen elérhetőek a képes 
Meghívó, az esti sorozat és a reformáció ünnepe videóinak konkrét linkjei is) és Luther Márton 
művei: medit.lutheran.hu/site/kategoria/16 

 

ERŐS VÁRUNK AZ ÚRISTEN! 
Összeállította: Garai András (garainyh.hu) 

 

ÁDVENTI CSENDBEN TÉGED VÁRUNK! 
 

Az Evangélikus Énekeskönyvünk 148. számú szép énekéből vett cím a december 1-3. között 
tartott, 4 alkalomból álló adventi igehirdetés sorozatból szeretne egy kis „ízelítőt” adni mind-
azok számára, akik bármilyen okból nem tudtak az online módon megtartott igehirdetésekbe 
bekapcsolódni. 

https://www.garainyh.hu/cikk/mynews.inc.php?a=a&mnid=1056
http://medit.lutheran.hu/site/kategoria/16
https://www.garainyh.hu/
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Az alkalmakat Sztankó Gyöngyi lelkésznő tartotta az egy évvel ezelőtt birtokba vett, gyönyö-
rűen felújított Gyülekezeti Ház nagytermében, ahol most a járványhelyzet miatt a lelkészeken 
és a felvételt készítő technikai csapaton kívül gyülekezetünk - máskor minden ilyen alkalmon 
nagy létszámban, hűségesen résztvevő - tagjai sajnos nem lehettek jelen. 

Az első estén az igehirdetés alapigéje János 8,12 volt: Jézus a világ világossága. Ezt az igét 
kapcsolta össze az igehirdető az adventi koszorú első gyertyájának a fényével, ami világosságot 
hoz a sötétségbe, úgy, ahogy Jézus világosságot hoz a „belső szoba” sötétjébe. Adventus Do-
mini: az Úr érkezése. A négy fal közé szorítottan most különösen is vágyakozunk Jézusra, mert 
Ő éppen a sötétségben, elhagyatottságban, erőtlenségben érkezik meg igazán hozzánk! 

A második estén a második gyertya jelképes meggyújtására került sor, ez alkalommal a ko-
rinthusiakhoz írt első levél 9. fejezete 25. versének igéje alapján: az adventi koszorú második 
gyertyájának fényében megláthatjuk a győzteseknek járó hervadhatatlan koszorút! Ezt az igazi 
értékeket jelképező koszorút célozzuk meg elérni, a jézusi értékrendet szemelőtt tartva! A her-
vadó világ kincsei helyett keressük a hervadhatatlant, Isten útján haladva az élet nevű verseny-
pályán. 

A harmadik estén a harmadik gyertya a reménységre figyelmeztetett a Róma 5,5 alapján: „A 
reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adott 
Szentlélek által.” Az Édenkertbeli harmónia megszakadásával az emberek állandó várakozásban, 
adventben élnek. Jézus földrejöttével megtörte a végnélküli várakozást, az Ő születése, élete, 
kereszthalála és feltámadása által reménységgel nézhet a benne hívő ember a második ad-
ventre, Krisztus dicsőséges visszajövetelére! 

Az adventi sorozat utolsó, negyedik estéjén a Jelenések Könyve 3. fejezetének 20. verse alap-
ján szólt Isten igéje: „Íme az ajtó előtt állok és zörgetek…” A negyedik gyertya az adventi kopog-
tatót jelképezte, az ajtókon lévő ünnepi díszt, de lelki értelemben Jézus kopogtat szívünk ajta-
ján: engedjük be Őt az életünkbe! Jézus nem azért jön, hogy megterheljen, hanem azért, hogy 
mérhetetlenül meggazdagítson. Most még nem büntetőbíróként jön, hanem gyógyító szándék-
kal, azért, hogy megbocsássa bűneinket, és hogy megajándékozzon a bűnbocsánat örömével. Ő 
adja nekünk az élet kenyerét és italát, s szomorú, hogy éppen az „Úrvacsora Évében” nem élhe-
tünk velük! 

A teljes sorozat visszanézhető az alábbi linken: youtube.com/playlist?list=PLi56mdhkUQvxI-
UnAAx6YlrN7GKODjFf3W 

Összefoglalta: Márk Borbála 
 

TÚRÓCZY SZOBROT AVATTUNK A NEVÉT VISELŐ EVANGÉLIKUS ISKOLÁBAN 
 

Nyíregyházi evangélikus iskolánk nyilvános facebook oldalán található ez a rövid képes tudó-
sítás: facebook.com/kettannyelvuevang/posts/378169296897708 (október 22.): 

„Október 23-án nem csak az 1956-os forradalomra, hanem intézményünk névadójára, Tú-
róczy Zoltánra is emlékezünk. Ma csendes, ámde ünnepélyes keretek között avattuk fel Túróczy 
Zoltán evangélikus püspök mellszobrát, mely most már iskolánk auláját ékesíti.” 

Az igen kifejező, viasszal bevont terrakotta szobor - amelyet a Képzőművészeti Egyetemen 
tanuló Vadilku Viktória (az iskola egyik volt tanítványa) készített - és felavatása meglepetés volt 
számomra is: két nappal előbb kért meg iskolalelkészünk, Zsarnainé Urbán Nóra, hogy szóljak 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLi56mdhkUQvxIUnAAx6YlrN7GKODjFf3W
https://www.youtube.com/playlist?list=PLi56mdhkUQvxIUnAAx6YlrN7GKODjFf3W
https://www.facebook.com/kettannyelvuevang/posts/378169296897708
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ezen a különleges eseményen. A járványhelyzet miatt viszonylag szűk körben, koszorúzással kez-
dődött az ünnepség, Túróczy püspök úrnak a Luther téri gyülekezeti ház falán elhelyezett em-
léktáblájánál, majd átvonultunk az iskolába. 

Kocsisné Sárossy Emőke igazgató asszony és a fiatal alkotó leplezte le a szobrot, ezután kö-
vetkezett igei szolgálatom, Zsid 12,1-3 alapján: „Annakokáért mi is, kiket a bizonyságoknak ily 
nagy fellege vesz körül, félretéve minden akadályt és a megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk 
meg az előttünk levő küzdő tért. Nézvén a hitnek fejedelmére és 
bevégezőjére Jézusra, a ki az előtte levő öröm helyett, megvetve 
a gyalázatot, keresztet szenvedett, s az Isten királyi székének 
jobbjára ült. Gondoljátok meg azért, hogy ő ily ellene való táma-
dást szenvedett el a bűnösöktől, hogy el ne csüggedjetek lelkei-
tekben elalélván.” (rev. Károli-ford.) Ez volt az alapige 9 éve is, 
amikor evangélikus iskolánk és óvodánk fölvette Túróczy Zoltán 
nevét. Túróczy Zoltán bizonyára nem gondolta, hogy róla valaha 
is szobrot készítenének. Nem akart más lenni, mint Isten em-
bere. Fölidéztem Jn 5,24 alapján elhangzott, magnószalagon 
megőrzött egykori igehirdetését (melybe 2002. őszén, az isko-
lánk dísztermében tartott könyvbemutatón is belehallgathat-
tunk): „Hol töltöd az örökkévalóságot?” S rámutattam, hogy ő az 
Úr Jézusra figyelve vállalta a vezetői felelősséget, amikor kellett, 
meg a félreállíttatást és a szenvedést is... Ahányszor csak elsiet-
tek itt a lépcsőkön, jusson eszetekbe: Túróczy Zoltán Jézusra 
néző ember volt - legyünk mi is azok! - Arra a különös egybe-
esésre is fölhívtam a jelenlévők figyelmét: Ez a mostani ünnep-
ség Túróczy Zoltán lelkésszé avatásának 105. és a Nyíregyházi Evangélikus Nagytemplom föl-
szentelésének 234. évfordulóján történt! 

Jövő év novemberében lesz Túróczy Zoltán halálának 50. évfordulója. A Túróczy-hagyaték 
Alapítvány tervezi, hogy megemlékezéseket szervez ebből az alkalomból, elsősorban azoknál a 
gyülekezeteknél, ahol szolgált: természetesen Nyíregyházán is. Imádkozva készülhetünk erre, és 
kérhetjük, hogy az ÚR ébresszen itt igéjével hitet még sok szívben, irgalma őrizzen a járvány és 
a sokféle váratlan helyzet során, szorítson magához, adjon bölcsességet, figyelmet, kedvet, erőt 
és áldást nap mint nap pedagógusoknak, gyermekeknek és mindnyájunknak egyaránt! 

 

Adámi László lelkész 
 

RANGOS KÖTETBEN SZEREPELNEK ÉRTÉKEINK 
 

Érték - Örökség - Összetartozás címmel látott napvilágot a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Értéktár mintegy másfél száz büszkeségét bemutató könyv, amely az Agrárminisztérium támo-
gatásával jelent meg. A magyar és angol nyelvű kötet szerzői dr. Bene János történész, címzetes 
múzeumigazgató és Csutkai Csaba fotóművész voltak. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Érték-
tár Bizottság szervezi a megye területén megtalálható települési és tájegységi értéktárak adata-
inak összesítését, azonosítja a megye területén fellelhető nemzeti értékeket. A Szabolcs-Szat-
már-Bereg Megyei Értéktárat a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi 
XXX. törvényben kapott felhatalmazás alapján, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Értéktár Bi-
zottság létrehozásával, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés hívta életre. 
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A Nyíregyházi Evangélikus Nagytemplom, a Nyíregyházi Bokortanyák és a Tirpák Népi Építé-
szet is bekerült már korábban ebbe a rangos listába, s így természetesen a kötetbe is. A könyv-
bemutató rendezvényen Baracsi Endre, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés alelnöke - 
aki a Megyei Értéktár Bizottság elnöke is egyben - elmondta többek között, „…az értékgyűjtő 
munka egy küldetés, amelynek célja, hogy átadjuk a következő nemzedéknek azt a tudást, amit 
nagyszüleink, dédszüleink ránk hagyományoztak, és hogy megőrizzük azt a felbecsülhetetlen 
értékű kincset, amit a mi megyénk rejt. Ez egy pillanatképet mutat, tehát nem teljes mindezzel 
még az értéktár, de mindenképpen szerettük volna, hogy ez a könyv hozzá tudjon járulni nem-
csak értékek őrzéséhez és megmutatásához, hanem turisztikai szempontból is hasznosítható le-
gyen. Ne csak magunknak, hanem az idelátogatóknak is be tudjuk mutatni, mi az, amire mi büsz-
kék vagyunk.” 

A kötet bemutatóján Csutkai Csaba fotóművész Sebő Ferenc, Kossuth-díjas énekes gondola-
tait idézte: „A hagyományt nem ápolni kell, hiszen nem beteg. Nem őrizni kell, mert nem rab. A 
hagyományaink csak akkor maradhatnak meg, ha megéljük őket!” 

„Nem könnyű ezer be-
tűbe belesűríteni egy-egy 
értékünk leírását úgy, hogy 
abban minden fontos infor-
máció benne legyen, s köz-
ben érdekes és érthető is le-
gyen a szöveg” - mondta dr. 
Bene János, és hozzátette 
még, a kötetben szereplő 
értékek nagy részét min-
denki ismeri, de az összeállí-
tás során még ő maga is ré-
szesült meglepetésekben. 

A Nyíregyházi Evangéli-
kus Nagytemplom a város 

legrégibb műemléke, a megye legnagyobb befogadó képességű temploma. A magyarországi 
evangélikus templomok között pedig a második a sorban ezen a téren. Nem kegyúri adomá-
nyokból, hanem a földművelő, dolgos tirpákok nehezen összegyűjtött forintjaiból épült. 

A bokortanyák, ahol az evangélikus vallású, mintegy 250 tirpák család a szállásföldjeiken elő-
ször megtelepedett, ma is szervesen hozzátartoznak Nyíregyháza külterületéhez. A sajátos szer-
kezete folytán ez egyedi település típus. 

A tirpák lakosság életmódja a betelepüléstől kezdve kettős volt, tavasztól őszig a bokortanyá-
kon éltek, télen pedig a városban laktak. A tanyasi tirpák lakóház az alföldi háztípushoz tartozik. 
Vertfalból készült, nádtetős, általában háromosztatú, tapasztott földpadozatú, melyhez hozzá-
kapcsolódnak különböző rendeltetésű helyiségek (kamra, istálló, stb.). Jellemző rá, hogy a ke-
mence mindig a szobában van, azt a konyhából fűtik, és a pitvar füstházas, azaz szabadkémé-
nyes. 

Gyülekezetünk számára is örömteli, hogy ebben az „értékes” könyvben megjelentek a hoz-
zánk köthető épített örökségeink, s így jobban rájuk irányulhat a figyelem. 

 

Nádasi Zoltán Sándor újságíró                Fotó: Csutkai Csaba  
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ÁDVENTI GYERTYAGYÚJTÁS ÉRPATAKON 
 

Érpatakon ádventi gyertyagyújtás al-
kalmával szolgált áhítattal december 6-
án Adámi László, körzeti helyettes lel-
kész, a Polgármesteri Hivatal előtt fel-
állított szép koszorúnál. 

A járványügyi rendelkezések miatt 
csak szabadtéren, szűk körben megtar-
tott ünnepi alkalmon az Ádvent 2. va-
sárnapjára kijelölt óegyházi evangéli-
umi igeszakasz - Lk 21,25-36 - alapján 
hangzott az igehirdetés: 

A szolgai formában eljött és dicső-
ségben eljövendő Úr Jézus ma is jön 
hozzánk igéjében, hogy reménységet 

adjon azoknak, akik hallgatnak szavára. Ő figyelmeztet és biztat így, a bekövetkező félelmetes 
időkben is: "Egyenesedjetek fel, és emeljétek fel fejeteket, mert közeledik a megváltásotok!"! 

A fotón a polgármester asszony, valamint a szociális és gyermekjóléti szolgálat helyi vezetője 
látható a lelkészen kívül. (A fotót Nagy Evelin készítette.) 

A. L. 
 

ÚJ ARCULATOT KAPOTT VARGABOKORBAN AZ IMMÁNUEL IMAHÁZ 
 

2019. őszén a Magyarországi Evan-
gélikus Egyház kiemelt beruházásra 
pályázatot hirdetett. Lehetőséget lát-
tunk az Immánuel Imaház külső felújí-
tására, amit egyházközségünk, és a 
Hajdú-Szabolcsi Egyházmegye elnök-
sége egyaránt jó szívvel támogatott. 
Benyújtottuk a támogatási kérelmün-
ket, melynek tárgya az imaház külső 
szigetelése, színezése, a nyitott tor-
nác teljes felújítása, megerősítése, 
rámpa és lépcsőépítés volt. Az első nekifutásra nem nyert a pályázatunk, de másodjára igen. A 
pályázat támogatott összege 8 000 000 Ft volt, az egyházközség önerőként 2 000 000 Ft-ot aján-
lott fel. Bekértünk 3 árajánlatot, ebből számunkra a legmegfelelőbbet kiválasztottuk. A NEV-ÚT 
Kft. került ki győztesen. Rövid időn belül megkötöttük a vállalkozói szerződést. 

A munka ellenértékét 9 675 807 Ft-ban határoztuk meg, és szóbeli megegyezés alapján plusz 
munkát is bevállaltak. Sor került 5 darab díszfa átültetésére, 40 m2 többletszigetelésre és színe-
zésre, két darab vízszintes csatorna elhelyezésére, és belső, kőművesmunkára. A munkálatok 
2020 augusztus 10-én kezdődtek el. Két hónap leforgása alatt be is fejeződött.  A NEV - Út Kft. 
ügyvezető igazgatója Nevelős János minden lehetőséget megadott a dolgozóknak, hogy a 
munka gördülékeny és minőségi legyen. Mindenképpen meg szeretném köszönni az egyházköz-
ség, és a gyülekezeti tagok anyagi támogatását. 
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Ezúton szeretném köszönetemet kifejezni dr. Kovács László Attila igazgatólelkész úrnak, aki 
azzal a megtisztelő feladattal bízott meg, hogy felügyeljem az építkezést. Elmondhatom, hogy 
minden a legnagyobb rendben zajlott, melynek eredménye, amit a fotó is tanúsít, egy visszafo-
gottan elegáns épület. 

Veres Jánosné 
 

BIZONYSÁGTÉTEL 
 

1940. november 14-én születtem, egy 6 gyermekes család 
ötödik gyermekeként, római katolikus vallású, ún. vasárnapi 
keresztény családba. 25 éves koromban megházasodtam, fe-
leségem evangélikusként szintén vasárnapi keresztyén család-
ból származott. Eltelt egy pár év, született két leányunk. 

1980 nyarán szervezett a gyülekezet egy csendesnapot 
Olcsván, abban az időben még 8-10 evangélikus lakott ott. 
Családommal én is elmentem erre az alkalomra. A nap igéje az 
Ézsaiás próféta elhívása volt. „Uzzijjá király halálának évében 
láttam az Urat, magasra emelt trónon ülve. Palástja betöltötte 
a templomot.” (Ézs 6,1). Valakinek meg kell halnia, a bálvány-
nak le kell dőlnie, hogy mögötte meglássuk az Urat. A délelőtti 
istentiszteleten ez volt az alapige. Utána kiscsoportos beszél-
getés következett. A beszélgetés témája ez volt: Találkoztam 

az Istennel. Többen elmondták ilyen irányú élményeiket, de sajnos nekem nem jutott eszembe 
semmi. Én akkor már megéltem 40 évet az életemből, és rádöbbentem, hogy én még nem ta-
lálkoztam az Istennel. Pedig jártunk templomba, Bibliát is olvastunk, de ez mindössze vallásos-
ság volt, nem igazi hitélet. Aztán sokáig nem történt semmi. 

Ezután meghívtak a gyülekezetbe presbiternek, és 5 cikluson át voltam presbiter. Közben el-
telt 13 év, és akkor a kisebbik lányunk 15 évesen hirtelen meghalt. A gyülekezet imádságban 
hordozott minket, hogy ez a tragédia össze ne roppantson bennünket. Akkor ő már az Úr gyer-
meke volt, konfirmandus csendeshéten megtért. Ezután lelki édesanyánk, Zsóka néni elküldött 
Biatorbágyra csendeshétre. Ott elmondtam Liza néninek, hogy hogyan kerültem oda. Ő pedig 
ezt mondta, hogy ez nem történt véletlenül, mert az Úrnak terve van velem. A gyermekünk felől 
pedig azt, hogy ő már a legjobb helyen van, és ez vigasztaljon bennünket. 

Hogy mi volt az Úrnak a terve velem? Az, hogy ezután neki szolgáljak. Ezután a lelkészeink 
megkértek arra, hogy igével szolgáljak istentiszteleteken helyettesként, az énekhangommal a 
kórusban vagy temetéseken, és 11 évig vezettem a Luther Rózsa Evangélikus Nyugdíjas Egyesü-
letet. Az, hogy az Úr elhívott a hívők közösségébe, és nem ragadhat ki senki és semmi az Ő áldott 
kezéből. Ez a legfontosabb! Jézus kegyelméből az Ő közelében élni és szolgálni. Szolgálni máso-
kat és szolgálni az Urat. 

Sokan mondják: legfontosabb az egészség. Van attól fontosabb: a legfontosabb az üdvösség. 
Mert az egészség elmúlik, de az üdvösség örökké tart! 

Bizonyságtételemet 2020. november 14-én, 80. születésnapomon írtam. 
„…sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket 

Isten szeretetétől, amely megjelent Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.” (Róm 8,39) 
 

Palumbi József (80)  
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BEMUTATKOZÁS 
 

 

1991-ben születtem Nyíregyházán. Gyermekéveimet Tisza-
eszláron töltöttem szüleimmel és két húgommal. Édesanyám 
tirpák asszony volt, akitől először hallhattam Jézus Krisztus 
megváltói munkájáról. Sosem felejtem el, mikor ezt mondta: 
„Jézus vére olyan tisztára mos minket, mint amilyen fehér ez a 
lepedő.” Édesapámtól kapott legnagyobb örökségem a munka 
szeretete, mindvégig arra nevelt, hogy kitartóan végezzem 
munkámat. Húgaim Isten csodálatos ajándékai számomra, akik 
felé mindmáig féltő szeretetet érzek. 

Középiskolai tanulmányaimat a Nyíregyházi Evangélikus 
Kossuth Lajos Gimnáziumban végeztem. A gimnáziumi éveim 
alatt szólított meg először az Úr, egy kollégiumi áhítaton, ahol 
János evangéliumának 3. fejezetéből a jól ismert 16. vers hang-
zott el és vésődött be örökre a szívembe. Elhittem Istennek, 

hogy annyira szeretett, hogy a Fiát adta értem és elhittem, hogy van értelme az életemnek. 
Eldöntöttem, hogy Istennek adom az életemet, és azt akarom tenni, amit Ő akar. Úgy hiszem, 
hogy ez az isteni megszólítás segített engem és készített fel az elkövetkezendő családi tragédia 
feldolgozására. Ez a tragédia 2009. decemberében történt, amikor édesanyám önként vetett 
véget az életének. A gyászéveim alatt valami nagyon fontosat tanultam meg: szabad megélni a 
fájdalmat és mindezt az Isten jelenlétében, az Ő karjaiban. Jézus Krisztus gyógyított meg a fáj-
dalomból, a depresszióból, a félelemből, a haragból és csakis őmiatta tudok újra nevetni. Áldott 
legyen az Isten, hogy mindezt elvégezte bennem! 

Úgy gondolom, a korábban ért isteni megszólítás segített a pályaválasztásban is. Sok imádság 
és tanácsolás után megértettem, hogy az Úr tanítónak hívott el, hogy beszéljem el az Ő tetteit, 
így kerültem a Károli Gáspár Református Egyetem Nagykőrösi Tanítóképző Főiskolai Karára, ahol 
2014-ben hittanoktatói, 2015-ben tanítói végzettséget szereztem. Nagykőrösön tovább formált 
az Úr, rengeteget tanulhattam és tapasztalhattam az Ő kegyelmét. Az Isten szeretetét tehát ko-
rábban megtapasztaltam, de szentségét csak később ismertem meg. Ezekben az években sza-
kadtak rám a bűneim, amiktől mindenképpen szabadulni akartam, ezért az Úrnak engedve meg-
vallottam azokat, és tiszta életet kezdhettem. 

A megtérésem után Isten azonnal gyülekezetbe helyezett, így kerültem a Jászberényi Refor-
mátus Gyülekezetbe, ahol öt évig hittantanárként szolgáltam. Lelkipásztoraim nagy szeretettel 
voltak felém, akiktől rengeteget tanulhattam és növekedhettem a hitben. Időközben vallásta-
nár-kollégiumi nevelőtanár végzettséget szereztem a Károli Gáspár Református Egyetemen, Bu-
dapesten. 

Jászberényi éveim alatt azt az ígéretet kaptam, hogy valaha visszatérhetek a szülőföldemre. 
Ez az ígéret idén szeptemberben teljesedett be, amikortól a Nyíregyházi Evangélikus Gyülekezet 
hittantanáraként szolgálhatok. Hálás vagyok, hogy az evangélikus testvéreim közé hozott az Úr, 
akik olyan szívélyesen fogadtak be engem, s ott szolgálhatok, ahonnan elindított az Úr. 

„Hamu helyett fejdíszt adok Sion gyászolóinak, gyászfátyol helyett illatos olajat, a csügge-
dés helyett öröméneket.” (Ézsaiás 61,3) 

Fosztó Tímea (29)  
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MEGEMLÉKEZÉS PALOTAY ERZSÉBETRŐL 
                      

 

1937. április 11-én született Nyíregyházán Palotay 
Kálmán és Bodóczky Erzsébet gyermekeként. Ketten 
voltak testvérek. Öccsét tavaly temették el. Gyermek-
koráról szép emlékei voltak, de a világháború miatt, és 
mivel kulákoknak nyilvánították szüleit, bizony sok ri-
asztó emléket is őrzött fiatal éveiből, nem egyszer ta-
nulmányaiban is nehézségekkel, akadályokkal találta 
szembe magát. 

1950-ben konfirmált. Néhai Endreffy Zoltán lelkész 
első nyíregyházi konfirmációs csoportjának volt tagja. 
Nyugdíjasként is hálásan emlékezett konfirmáló lelké-
szére, születésének 100. évfordulóján. A Zrínyi Ilona 
Gimnáziumban érettségizett. Tanulmányait a Debre-
ceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen folytatta, itt 
szerzett magyar-orosz szakos tanári diplomát. Később 
a német szakos tanári diplomát is megszerezte.  

1959-től a Nyíregyházi Kölcsey Gimnáziumban taní-
tott, majd a putnoki gimnázium tanára lett, 1976 és 

1981 között pedig Kazincbarcikára került tanítani. 1981-től nyugdíjas koráig (1999) a Nyíregyházi 
Kossuth Lajos Gimnázium tanára lehetett. A rendszerváltás után, amikor a Kossuth Lajos Gim-
náziumot visszakapta az evangélikus egyház, az intézmény megbecsült igazgatóhelyettese lett. 
Szerénységével, alázatával és elkötelezett evangélikus egyházhoz kötődésével sokat fáradozott 
azon, hogy gimnáziumába visszaköltözzön a keresztyén szellemiség.  

Nyugdíjasként „Örökségünk az ifjúság” c. írásában így emlékezett vissza ezekre az évekre: „Is-
ten kegyelméből gazdag örökséget kapott az alapító evangélikus egyháztól újra indult iskolánk. 
Igyekeztünk úgy élni ezekkel a kincsekkel, tálentumokkal, ahogyan a kor ’az idő szelleme javal-
lotta.’ Kérésünk, kívánságunk: vezérelje a jövőben is iskolánkat Isten akarata és jótetszése.”  

Aktív tagja volt a Bessenyei Társaságnak. Hűséges, evangélikus hitét gyakorló tagja volt gyü-
lekezetünknek, a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközségnek, azon belül pedig a kistemplomi kö-
zösségnek. 1989-ben ment férjhez Talmácsi Attilához, aki két évtizednyi házasságuk után, 11 
évvel ezelőtt távozott az élők sorából.  

2015 márciusában éppen bibliaóráról igyekezett haza a sötétben egy számára tragikus napon, 
amikor a körúti jelzőlámpák nem működtek. A kistemplom előtti átjárón ütötte el egy autó. Cso-
dával határos módon épült fel súlyos balesetéből. Akik közelebb álltak hozzá, úgy látták, hogy 
erős és őszinte hite segítette őt talpra állni. Viszonylagos felépülése után az Emmaus Szeretet-
otthon fogadta be, ahol nagy szeretettel gondozták és ápolták. Ezekben a nehéz időkben öccse 
nagy türelemmel és odaadással állt mellette, amíg tehette. 

Ez év október 12-én ismét kórházba került. S bár felépülni látszott, mégis rövid időn belül, 
múlandó földi vándorútjának 84. esztendejében átköltözött az örökkévalóságba. 2020. novem-
ber 16-án búcsúztunk tőle - a járvány miatt - szűk körben. Temetésén a 78. zsoltár 1-7. versei 
alapján hirdettem Isten igéjét. 

Dr. Kovács László Attila igazgatólelkész  
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Jövőkép 
 

Az ember nagyon kevéssel születik a világra, gondozásra szoruló élőlény - de övé a legnagyobb 
távlat. Értelmet kapott, s ezzel lehetőségei kitágulnak. A nevelés, tanulás dönti el, hogy él ezzel 
a fejlődési lehetőséggel. 

A személyiség kiművelése azt jelenti, hogy átéljük emberi méltóságunkat: a felelősséget.  
Jól látták a középkorban, hogy a szimmetria az ördög találmánya. Nem egyenértékű életünk-

ben a jó vagy a rossz választása. Amikor a jót választom, növekszem a szabadságomban, amikor 
a rosszat, beszűkül a szabadságom. (Gondoljunk csak a kábítószerre!) 

A gonosz ott csap be, hogy igazi szabadságnak épp a rossz választását tünteti fel: „Hát miért 
ne tehetném meg ezt vagy azt?” Ezzel a félrevezetéssel megfoszt a szabadságomtól, emberi 
méltóságomtól. 

A helyes és jó ismeret megszerzésében igen nagy tehát a nevelés, a pedagógus felelőssége. A 
keresztyén világnézet a legszilárdabb jövőképhez biztosít alapot. Nem pusztán a „piacgazdaság” 
számára képezünk embereket, hanem hitünk szerint minden gondolatunknak, szavainknak, tet-
teinknek örök jövője van. 

Az iskolában ezt a végtelen, örök távlatot nyitjuk meg a fiatalok előtt. 
Ahogyan Alexandriai Szent Kelemen mondta: „A gyermeket úgy kell fölnevelni a földön, hogy 

otthona a mennyben legyen.” 
Palotay Erzsébet tanár (1937-2020) 

 

Az elhivatott pedagógusra, a szolgálatot végző igazgatóhelyettesre és az Istent félő EMBERRE 
emlékeznek és tisztelettel adóznak a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium tanárai 
 

Füle Lajos szavaival: „mert a múlás csalóka látszat, / mert hatalma nincs a halálnak/ 
azon, akit Krisztusa éltet! / Menedékem: az örök élet!” 

 

Áldott emlékét őrzik: volt kollégái 
 
 

INTÉZMÉNYI HÍREK 
 

Adventi készülődés az Óvodában 
 

Eljött ismét az Advent ideje. Az evangélikus óvodában is 
készülődünk, várakozunk, énekelünk és beszélgetünk a 
gyerekekkel. Az egyik foglalkozáson behunytuk a szemün-
ket és közben beszélgettünk arról, hogy milyen érzés sö-
tétben lenni.  Nem látok! Nem látom a barátaimat! Nem 
látom a fényt! Nem tudom, merre kell menni! - mondták 
egymás után a gyerekek. Majd meggyújtottunk egy gyer-
tyát és végre kinyithatták a szemüket és örömmel nézték a 
fényét. Milyen szép! Milyen jó! Milyen jó, hogy látok! - 
mondták, és volt, aki örömében megölelte társát. A vilá-
gosság jó dolog, Isten adta! - mondták egymásnak. 

Jézus mondja: Én vagyok a világ világossága, aki engem 
követ nem járhat sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága (János 8,16). Így szól ma is az 
Ige hozzájuk, hozzánk! Milyen jó, hogy mindenkihez eljuthat a fény, mindenkihez, aki látni sze-
retné. Hálát adunk neked Uram, a fényedért, az Igéért, az útmutatásodért. Hálát adunk, mert 
elküldted sötét világunkba a Szabadítót, a megváltó Krisztust! 
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Az adventi koszorún mikor meggyújtjuk a négy gyertyát, közös énekünk így szól az óvodában, 
mind a négy csoportban: „Adventi hírnök: friss fenyőág, lobog az első gyertyaláng! / Karácsonyt 
várva lázban a föld, Isteni gyermeket köszönt. / Ujjong a szívünk, dalra gyúl, nincs már messze 
az Úr!”. Áldott Karácsonyt kívánunk gyülekezeteinknek, intézményeinknek és minden család-
nak szeretettel!  

Kovácsné Mráz Ágnes óvodai intézményegység vezető és az óvoda dolgozói 
 

Beszámoló a pedagógus csendesnapról 
 

Ádvent 3. vasárnapja előtt az általános iskolánk és óvodánk pedagógusai online csendesna-
pon vettek részt. 

Az alkalmat Dr. Fabiny Tamás püspök úr nyitotta meg köszöntésével, melyben idézett Túróczy 
Zoltán 1939. dec.10-én Nyíregyházán elhangzott igehirdetéséből: „Vígasztaljátok, vígasztaljá-
tok népemet…”, hiszen a 2020-as esztendőre talán úgy fogunk visszaemlékezni, hogy egy „annus 
horribilis” volt, azaz szörnyű esztendő. Három csomópontra fűzte fel üzenetét: személyesség, 
rendezettség, pandémia. A látszólag személytelen találkozások (Zoom meeting) ellenére ne ad-
juk fel a személyes kapcsolatokat, a személyes Istennel való találkozás és a személyes bűnbo-
csánat lehetőségét. Ez az időszak kötelez bennünket a rendezettségre Istennel és embertársa-
inkkal szemben. A pandémia egy összetett görög szó, minden népet jelent, hiszen a járvány 
mely, körbevesz bennünket minden népet érint. A karácsonyi történetben az angyalok azt hir-
detik a pásztoroknak, ahol a ’pan laosz’ kifejezés szerepel: „hirdetek ti néktek nagy örömet, mely 
az egész nép öröme lesz, üdvözítő született ma néktek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában.” 

Püspök úr köszöntése után egyházközségünk igazgatólelkésze Dr. Kovács László Attila szolgá-
latán keresztül hangzott az Ige a Mt 3,3 alapján. 

Ezt követően Veczánné Repka Jolán egyházközségünk felügyelője, Márk Borbála Hírmondó 
szerkesztő és Fosztó Tímea hitoktató bizonyságtételeit hallhattuk. Az őszinte szavak betekintést 
engedtek mindannyinknak abba, Isten hogyan és mi módon munkálkodott életükben. 

Az alkalmat istentisztelettel zártuk, ahol a kollektív imádságban és a bevezető liturgiai rész-
ben a pedagógusok is szolgáltak imádsággal és igeolvasással. Az iskola lelkésze, Jn 14,6 alapján 
hirdette az Igét, ahol Jézus ezt mondja önmagáról: „Én vagyok az út, az igazság és az élet”. 

A csendesnap témája: „Úton az ünnep felé” minden egyes szolgálata hangolt bennünket az 
adventi időszakban az előttünk álló ünnepre. 

Zsarnainé Urbán Nóra iskolalelkész 
 

Helyesírási verseny, esélyteremtés, közös szakmai programok 
és karácsonyi istentisztelet a virtuális térben 

 

A Luther Márton Evangélikus Kollégium (LMEK) és a Rózsák terén álló Evangélikus Középisko-
lai Kollégium (EKK) különleges együttműködést valósított meg. Közös szakköri foglalkozás kere-
tében felolvasó színházi bemutatót és tanári továbbképzést szerveztek. December 8-án az EKK 
tanára, Németh Ádám tartott jó gyakorlat átadást az online sportkörök lehetőségeiről, decem-
ber 10-én pedig a LMEK tanára, Borza Tünde kezdeményezésére a két kollégium tanulói együtt 
adták elő „A mennyország kulcsa” című jelenetet, melyet jómagam dolgoztam át felolvasó szín-
házi előadássá és rendeztem meg online formában. 

A kollégiumi karácsonyi istentiszteletre idén szintén online formában került sor, amin La-
borczi Géza lelkész és Gyóni Martin teológus hallgató szolgáltak december 15-én. 

 

Borza Tünde kollégiumi nevelő  
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GYERMEKOLDAL 
 

A Teremtő dicsérete XIII. - A fény 
 

Azt írja a Biblia: „Kelj fel, és tündökölj!” Ki az, aki ne szeretne ragyogni, vagy ne akarná, hogy 
megteljen az élete örömmel? Nincs ilyen ember! Valamennyien ösztönösen vágyunk a fény és 
az öröm után. A karácsony ünnepe lehetőséget ad mindkettőre. Sokszor azonban elveszünk a 
világ hamis csillogása és múló örömei között. Pedig az igazi Világosság már megmutatta magát, 
és lehetőséget is akar adni, hogy bennünk is az a világosság égjen. Hogyan? 

Az üdvösség ismerete, bűneink bocsá-
nata által van, Istenünk könyörülő irgalmá-
ért, amellyel meglátogatott minket a fel-
kelő fény a magasságból, hogy világítson 
azoknak, akik sötétségben és a halál árnyé-
kában lakoznak, hogy ráigazítsa lábukat a 
békesség útjára (Lk 1,78-79). Jézus az igazi 
világosság, aki megvilágosít minden em-
bert. Ő jött el a világba. Ő az, aki fényt tud 
adni mindazoknak, akik kapcsolatba kerül-
nek vele, mindazoknak, akik hisznek benne. 

James Clerk Maxwell (1831-1879; skót 
matematikus-fizikus) hívő keresztyén volt, 
hitte, amit a Biblia állít. Maxwell hitt a Szentháromságban is. Jézus volt, az, aki azt mondta, hogy 
én vagyok a világ világossága. Ugyanezt a Jézust hívja az Újszövetség Teremtőnek. Maxwell úgy 
vélte a fény (=emberi szemmel érzékelhető elektromágneses sugárzás) is egy háromság, ha nem 
is szent. Leült, és az elektromágneses hullám három részes szerkezetéről leírta egyenletét. Ugye, 
milyen csodálatos, hogy Maxwell erre a gondolatra a Szentháromságról jutott el? És érdekes 
módon ezek a gondolatai nagyon jól megállják a helyüket! Mert Maxwell abból indult ki, hogy a 
Szentháromságot az anyagi világ visszatükrözi. Felfigyeltetek-e arra, hogy 3 alapszín van, a leg-
stabilabb szerkezet az egyenlő oldalú háromszög, az anyagnak 3 halmazállapota létezik? Ugye, 
milyen izgalmas dolog Isten teremtett világát a Biblia fényében vizsgálni? 

A fény tulajdonságait meghatározó 3 fő szempont pedig: 
• intenzitás vagy amplitúdó, amelyet az ember fényerőként, fényességként érzékel,  
• frekvencia (és ezzel összefüggésben a hullámhossz), amelyet az ember színként lát 
• polarizáció, azaz az elektromágneses rezgés iránya, ezt az átlagember normál körülmé-

nyek között nem érzékeli, de például bizonyos rovarok igen. 
A fény elűzi a sötétséget! A fény képessé teszi az embert, hogy lásson. „Világosságom és se-

gítségem az ÚR.” (Zsolt 27,1) Jézus Krisztus maga a fény, Isten dicsőségének kisugárzása. Akik 
ezeket a lelki igazságokat nem látják, azoknak Isten igéje ezt mondja: „…nyisd meg a szemüket, 
hogy a sötétségből a világosságra, a sátán hatalmából az Istenhez térjenek; hogy a Jézusban 
való hit által megkapják bűneik bocsánatát, és örökséget nyerjenek...” (ApCsel 26,18) 

A Biblia beszél egy örök városról, ahol minden Jézusban hívő együtt lesz Megváltójával: 
„Napra nincs szüksége annak a városnak, sem holdra, hogy világítsanak neki, mert Isten dicső-
sége világítja meg… a népek az ő világosságához fognak járni… éjszaka nem lesz” (Jel 21,23-25) 

 

Hajagos-Tóth Katalin  
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KARÁCSONYI GYERMEKOLDAL 
 

Cicák a hóban 
 

„Miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a próféták által, ezekben a 
végső időkben a Fiú által szólt hozzánk…” (Zsidók 1,1-2a) 

 

Havas karácsonyeste volt. A karácsonyfa fénye vidáman beragyogta az egész szobát. De And-
ris szomorúan állt az ablak előtt és nézett a havas úton egyre távolodó családja után. 

- Nem hiszek a mesékben! - préselte ki fogai között az előbb még ingerülten kiabált monda-
tot. De nem tudott elmerülni gondolataiban, mert a házhoz közel a hóban 3 didergő kiscicát 
pillantott meg. Gyorsan az ajtóhoz rohant és kinyitotta. A jeges téli szél arcon csapta, de ezzel 
mit sem törődött. A cicákat kezdte szólongatni és elindult feléjük: 

- Gyertek ide cicuskák! Gyertek, gyorsan! Idebent jó meleg és étel vár benneteket! Cic, cic! 
A cicák azonban megijedtek az idegen hangtól és a havon bukdácsolva elfutottak. 
- Hé! Cic! Ne fussatok el! Várjatok, szeretlek, és meg akarlak menteni titeket! - kiáltozott utá-

nuk Andris. 
A cicák azonban eltűntek. 
- Nos, én minden tőlem telhetőt megtettem értük - motyogta magában. - Mit tehettem volna 

még? Nekem is macskává kellene válnom ahhoz, hogy elérjem és megmentsem őket. Ha macs-
kává válnék, elmondhatnám és megmutathatnám nekik az utat a biztonságos, meleg szobába. 
Akkor hinniük kellene nekem, hacsak nem bolondok! 

Ahogy visszaért az ajtóhoz, megkondultak a közeli templom harangjai. Andris egy pillanatra 
megállt és hallgatózott. Aztán bement a szobába, letérdelt, és sírva átadta az életét az Úr Jézus-
nak. 

 

Kedves Olvasóm, a mennyei Atya pontosan 
ezért küldte el a földre az Úr Jézust, hogy meg-
értsd Őt és megmenthessen. Jézus megszüle-
tett, mint te meg én; növekedett, éhes volt és 
fáradt, sőt még azt is feljegyezték róla, hogy 
sírt. Ám Ő sohasem követett el bűnt! Köztünk 
élt, hogy megérthesd Istent! Ha Istenre gon-
dolsz, akkor értheted meg Őt, ha az Úr Jé-
zusra gondolsz. De az Úr Jézus nemcsak azért 
jött, hogy jobban megértsd Istent, hanem 
azért is, hogy kiváltson téged a Sátán rabságá-
ból. Ő meghalt, mégpedig szégyenletes halállal, azért, hogy neked és nekem örök életünk le-
gyen! Feltámadásával örök dicsőséget szerzett és bebizonyította, hogy Ő valóban Isten! Isten 
szeretetének nagyságát végső soron az Úr Jézusban nyilvánította ki az ember felé, feléd is! 

Bízd hát bátran az életed az Úr Jézusra! 
„Mert nem kitalált meséket követve ismertettük meg veletek a mi Urunk Jézus Krisztus hatal-

mát és megjelenését, hanem úgy, hogy szemtanúi voltunk isteni fenségének.” (2 Péter 1,16) 

 
Hajagos-Tóth Katalin  
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ANYAKÖNYVI HÍREK 
 

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

Gyermekek: Müller Máté, Süveges Balázs, Palicz Liliána, Kiss Botond. 
Konfirmált: Hegedüs Roland. 
Felnőtt keresztelő és konfirmáció: Csikós Bernadett, Palicz Gábor, Palicz Tibor. 
 
 

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

Rózsa Róbert és Piszár Marianna, Bodnár Zoltán és Csikós Bernadett. 
 
 
 

 

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

Huczik Lajosné Gyöngyösi Ilona (80), Makara Györgyné Szelkó Erzsébet (83), Borza Ist-
ván (54), Simkó Jánosné Bogár Mária (88), Kifor Miklósné Fábián Adél (94), Cseke Jó-
zsefné Ferencz Anna (76), Kató Tivadarné  Frcska Julianna (88), Potoczky János (73), 
Palotay Erzsébet (83), Molnár Béláné Garai Zsuzsanna (89), Karasz Andrásné Török 
Ilona (86), Tomasovszki János (71), Hajcsák András Mihályné Bárány Ilona (67), Ács 
István (71), Markov Ferencné Vareha Julianna (78), Huczman Andrásné Jaczkó Ilona 
(81), Siska János (63), Lévai János (87), Kegyer András (61), Juhász László (66), Toma-
sovszki Istvánné Bánszki Mária (85), Moravcsik János (87), Kocsis József (60), Bencs 
Jánosné Nagy Erzsébet (80), Jancsó András (80), Bodnár Jánosné Fogarasi Jolán (70), 
Bodnár Sándorné Czesznák Julianna (76), Balázs Istvánné Garai Zsuzsanna (88). 

Összeállította: Horváth Csabáné 
 

December havi előzetes 
 

❖ December 23-án 19:00 órától online Gyermekkarácsonyt közvetítünk Mandabokorból. 
❖ December 24-én 17:00 órától online Karácsony esti istentiszteletet közvetítünk. 
❖ December 25-én 10:00 órától online Karácsonyi istentiszteletet közvetítünk, amit 15:00 

órától a Nyíregyházi TV megismétel. 
❖ December 25-én 17:00 órától online Orgonazenés áhítatot tervezünk közvetíteni. 
❖ December 26-án 10:00 órától online Karácsonyi istentiszteletet közvetítünk. 
❖ December 31-én 17:00 órától online óévi istentiszteletet közvetítünk. 

 

Január havi előzetes 

❖ Január 1-én 10:00 órától online újévi istentiszteletet közvetítünk. 
❖ Január 3-10. között online Aliansz imanyolcad megtartására kerül sor vasárnap 17:00, a 

többi napokon 18:00 órától. 
❖ Január 11-15. között 17:00 órai kezdettel online évkezdő sorozatot közvetítünk. 
❖ Január 17-24. között 18:00 órai kezdettel Ökumenikus imahét megtartására kerül sor. 

 

Várjuk a 12 évet betöltött gyermekek konfirmációra jelentkezését! 
Ebben az iskolai évben is szeretnénk elkezdeni a konfirmációi oktatást. Kérjük, hogy a lelké-

szi hivatalban, vagy a hitoktatók által legyenek szívesek minél hamarabb jelentkezni, megadva 
a pontos elérhetőségüket, hogy beoszthassuk a csoportokat a járvánnyal szembeni védekezés 
feltételei mellett.  
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Örömmel tájékoztatunk mindenkit arról, hogy néhány hete elérhetővé vált a Magyar Evan-
gélikus Digitális Tár (MEDiT) felületén a 2011-ben kiadott (és mostanra elfogyott) nagytemp-
lom- és gyülekezettörténeti könyvünk, a Kövekbe épített hitvallás: 

 

medit.lutheran.hu/site/konyv/4425       medit.lutheran.hu/files/kovekbe_epitett_hitvallas.pdf 
 

Ugyancsak fölkerült a MEDiT (medit.lutheran.hu) honlapra a nyíregyházi Hírmondó meglévő 
digitalizált anyaga is 2001-től 2019-ig (eddig csak 2015-től volt fenn, némi hibával). Ezeken a 
felületeken érhető el (olvasható és letölthető): 

 

medit.lutheran.hu/site/kategoria/97    medit.lutheran.hu/site/konyv/4423 
medit.lutheran.hu/site/konyv/4424    medit.lutheran.hu/site/konyv/3953 

 
 

Az online közvetítések az istentisztelet kezdete előtti 5-10. perctől kezdődően érhetők el min-
den alkalommal! 

Istentiszteleti alkalmaink online élőben megtekinthetőek és visszanézhetőek: 
• a nyiregyhaza.lutheran.hu és a mandabokor.lutheran.hu weboldalakon, 
• a Facebook oldalainkon (facebook.com/evnyiregyhaza és facebook.com/mandabokor) 
• valamint a YouTube csatornáinkon (youtube.com/MandabokoriEvangélikusGyülekezet és 

youtube.com/channel/UCTVTMpiErrEJM4HM9Z6iZ3w - „Nagytemplom Nyíregyháza” kereső 
kifejezéssel a YouTube főoldalán). 

 

Lelkészeink elérhetősége: 
 

Adámi László: +36-20/824-6833      Dr. Kovács László Attila: +36-20/824-3915 
Sztankó Gyöngyi: +36-20/824-5429       Zsarnai Krisztián: +36-20/369-2487 

 
 

Ha hozzátartozója, ismerőse vagy barátja kórházba kerül, kórházlelkészünk, Melich Mihály 
elérhető a +36 20 824-2306 telefonszámon, vagy a misi.melich@gmail.com email címen. 

 

 
A Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség 
Lelkészi Hivatalának címe: Luther tér 14. 

Hivatalos órák: 
munkanapokon 9-17 óráig. 

Tel: +36-20/368-9935 

Gyülekezetünk bankszámla száma: 
CIB 11100702-19861274-36000001 

 

Figyelmébe ajánljuk gyülekezetünk 
honlapját: nyiregyhaza.lutheran.hu 

 

 

 

Köszönjük a Hírmondóra szánt adományokat! 
A Hírmondó legközelebbi számának tervezett megjelenési időpontja: 2021. március 31. 

Lapzárta: 2021. március 25. 
 

Szerkesztőbizottság: 
Adámi László, Kecskemétiné Szilvási Zsuzsanna, Márk Borbála, ifj. 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 700 példányban. 
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