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JÖVÖK MÁR! 
 

Karácsony hava a legtöbb ember számára az örvende-
zés idejét hozza el. Ilyenkor lázasan szoktunk készülődni 
az ünnepre, hogy aztán ajándékokkal örömet szerezzünk 
szeretteinknek, egymásnak. Most különösen is ránk férne 
egy kis örvendezés, hiszen annyi bezártságot, szomorúsá-
got, félelmet éltünk át az elmúlt két évben, és még most 
sem látjuk: hogyan fogunk kilábalni a világjárványból. 

Annak idején a babiloni száműzetésből hazatért isten-
félő emberek nagy áldozatok árán elkezdték újraépíteni a 
jeruzsálemi templomot, de a körülmények ellenük dol-
goztak. Le kellett állniuk. Elcsüggedtek, tehetetlennek 
érezték magukat. Nem látták a megoldást bánatukra, 
nyomorúságukra. Ebben a helyzetben szólt hozzájuk a prófétai ige: Örüljetek, mert jövök már, 
és veletek, köztetek fogok lakni – így szól az Úr. Nem sokkal később valóra vált a prófétai ige. 
Isten gondoskodott arról, hogy legyen ki felépítse a templomot és a várost. Ami az emberek 
számára lehetetlennek tűnik, Istennek ott is, akkor is van megoldása. 

Karácsonykor Jézus személyében az Isten jött el az emberek közé, azért, hogy velünk, közöt-
tünk lakozzon. Ézsaiás próféta nyomán Máté evangélista Jézus születésekor azt mondja: Ez a 
gyermek Immánuel, ami azt jelenti, hogy Velünk az Isten. Milyen szomorú, hogy az első kará-
csonykor Isten népe nem ismerte fel Jézusban Immánuelt, és nem fogadta be őt. 

Minden igében és igehirdetésben ma is Jézus közeledik hozzánk, hogy „testet öltsön” ben-
nünk, szívünkben, és így velünk lakozzon. Erre a jó hírre emlékeztet minket különösképpen is 
karácsony ünnepe. Ma is ezt az evangéliumot halljuk: Örülj, ujjongj, Krisztus népe, mert jövök 
már, még mindig jövök, és veled fogok lakni. Jézus jövetele minden félelemre, nyomorúságra 
igazi megoldást, vigasztalást jelent, mert Jézus Krisztusban új életet, örök életet ajándékoz az 
embernek az Isten. Milyen szépen foglalja össze a karácsonyi evangéliumot a 399. énekünk: 
„Zengjen a hála, dicséret! Értünk az Ige testté lett. Hogy bűnös szívünk elérje. Ő jött el a föld 
éjébe… Jött, hogy szeressen, szolgáljon, Bűntől, haláltól megváltson, Új teremtéssé így váljunk, 
Hálával vele szolgáljunk.” 

Gyülekezetünk minden egyes tagjának szívből kívánom, hogy nyitott szívvel fogadja be Jézus 
Krisztus igéit, és akkor lesz igazi, örömteli karácsonya. 

Dr. Kovács László Attila 
igazgatólelkész  

 
„Ujjongj, örülj, Sion leánya, mert jövök már, és itt fogok lakni 
– így szól az ÚR.”         (Zak 2,14) 
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TÁJÉKOZTATÓ PRESBITERI ÜLÉSRŐL 

 

A Presbitérium a 2021. november 22-i ülésén az alábbi döntéseket hozta: 
 

- Dr. Kovács László Attila igazgató lelkészt a következő 3 évre – egyhangúan – ismét igaz-
gató lelkésszé választotta. Az Úr áldja és oltalmazza, adjon sok erőt ehhez a szolgálathoz a kö-
vetkező időkben is, 

- támogatta a Túróczy Zoltán Evangélikus Óvoda és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Álta-
lános Iskolában (a továbbiakban: Intézmény) a munkahelyek koronavírus elleni védelméről 
szóló 598/2021 (X. 28.) számú Kormányrendelet alkalmazásának lehetőségét, 

- elfogadta az Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását, 
- elfogadta az Intézmény Honvédelmi Intézkedési Tervének módosítását, 
- engedélyezte az Intézményben a maximális létszám túllépését a 3/a. és 1/b. osztályában, 
- az ülésen jelenlévő tagok egyhangúan elfogadták a „Novemberi állásfoglalás”-t azzal kap-

csolatosan, hogy „a teremtésellenes gondolatok, törekvések az egyház ajtaján is dörömbölnek”, 
és aláírásukkal is csatlakoztak hozzá. (Az állásfoglalás teljes terjedelmében a Hírmondó hasáb-
jain elolvasható, megismerhető a 10-12. oldalon.), 

- elfogadta Dr. Kovács László Attila igazgató lelkész tájékoztatását a hálaadó Istentisztelet 
elhalasztásával kapcsolatban. 
 

Dr. Kovács László Attila               Veczánné Repka Jolán 
igazgatólelkész            egyházközségi felügyelő 
 

„A NYÍREGYHÁZI EVANGÉLIKUS NAGYTEMPLOMÉRT” ALAPÍTVÁNY 
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA ÉS 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 

 

TÉTELEK-BEVÉTEL 2020. évi beszámoló 2021. évi költségvetés 

Előző évi maradvány 4 727 696 3 063 922 
Adományok 115 000 100 000 

SZJA 1% 247 218 288 563 
BEVÉTEL ÖSSZESEN: 5 089 914 3 452 485 

 
TÉTELEK-KIADÁS 2020. évi beszámoló 2021. évi költségvetés 

Eszközök vásárlása 1 697 388 0 

Vállalkozói kifizetése (falikarok) 300 000 883 780 

Bankköltség 28 604  
Beruházás  1 831 335 

KIADÁS ÖSSZESEN: 2 025 992 2 715 115 
 

Összeállította: Szokol Tibor 
 

A NYÍREGYHÁZI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG 
2020. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA ÉS 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 

 

Az Egyházközségi Számvevőszék az ellenőrzési program szerint helyszíni ellenőrzést végzett a 
Nyíregyházi Evangélikus Egyházközségnél. Az egyházközség gazdálkodását a Magyarországi 
Evangélikus Egyház zsinati törvénye, valamint a vonatkozó hatályos világi törvények betartásá-
val végezte.  
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TÉTELEK-BEVÉTEL 
2020. évi 

beszámoló 
2021. évi 

költségvetés 
Gyülekezeti tagoktól-magánszemélyektől 26 471 195 24 500 000 

Továbbítandó bevételek 910 490 625 000 
Szervezetektől 622 545 0 

Egyházi szervezetektől kapott támogatás 15 376 765 11 627 000 
Külföldi egyházi szervezetektől kapott tám. 0 0 

Központi költségvetéstől kapott támogatás 2 349 512 2 300 000 

Önkormányzati támogatás 200 000 100 000 
Ingatlanok bevételei 16 920 000 17 500 000 

Egyéb bevétel 1 941 513 270 000 
Pénzügyi műveletek bevételei 0 0 

Pályázatok 1 475 115 4 499 884 

Továbbutalási céllal kapott támogatások 271 292 153 311 571 868 
BEVÉTEL ÖSSZESEN: 337 559 288 372 993 752 

 
TÉTELEK-KIADÁS   

Személyi jellegű kiadások 32 875 154 31 980 043 

Adók járulékok-központi költségvetési 1 296 563 1 213 000 
Egyházi szervezeteknek fizetett adók 2 893 643 2 870 000 

Hitéleti rendezvények 713 480 230 000 

Reprezentáció 409 265 600 000 
Működési költségek 11 417 549 11 420 000 

Gépjármű használat 997 011 1 355 000 
Egyházi szervezeteknek fizetett kötelezettségek 670 000 968 200 

Továbbítandó egyházi adományok 936 606 165 000 
Ingatlanokkal kapcsolatos beruházás, javítás 24 182 280 12 189 000 

Eszközök, felszerelések vásárlása 3 742 898 2 484 000 

Egyéb kiadások 331 260 350 000 
Pályázatok költségei 4 372 543 3 879 882 

Központi költségvetési támogatás továbbutalása 266 544 082 307 771 868 
KIADÁS ÖSSZESEN: 351 382 334 377 475 993 

 

Összeállította: Veresné Kása Anita egyházközségi gazdasági vezető 
 

„SEGITSÉG HÁZA A TIRPÁK UTÓDOKÉRT ALAPITVÁNY” 
2020. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA ÉS 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETE 

 

Az alapítvány működése megfelel az alapitó okiratban foglaltaknak, a hatályos jogszabályi 
előírásoknak, valamint a szervezet belső szabályainak. A gazdálkodás racionális, a törvényi elő-
írások betartásával folyik, minden gazdasági esemény feldolgozása és dokumentálása hitelesen, 
a számviteli alapelveknek megfelelően történik. A kimutatásban szereplő pénzügyi adatok 
egyeznek a közzétételi előírásoknak megfelelően leadott egyszerűsített éves beszámolóban fog-
laltakkal.  
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TÉTELEK-BEVÉTEL 2020. évi beszámoló 2021. évi ktg. tervezet 

Gyülekezeti tagoktól-magánszemélyektől 15 000 100 000 

Önkormányzati támogatás 0 0 
Egyéb bevétel NAV 1 % 360 709 400 000 

Pénzügyi műveletek bevételei 0 0 
Pályázatok 0 1 500 000 

BEVÉTEL ÖSSZESEN: 375 709 2 000 000 

 
TÉTELEK-KIADÁS   

Anyagi jellegű ráforditás 15 000 200 000 

Eszközök, felszerelések vásárlása 0 1 500 000 
Egyéb kiadások 0 340 000 

Pályázatok költségei 0 50 000 
Értékcsökkenés 73 000   

KIADÁS ÖSSZESEN: 88 000 2 090 000 
 

Összeállította: Simkóné Sára Zsuzsa 
 

TANULÓI CSENDESNAPPAL ZÁRULT A TÚRÓCZY EMLÉKHÉT 

 

A Túróczy emlékhét záró 
napján, október 22-én 
tanulói csendesnapot 
tartottunk. A csendesnap 
keretében az alsó tagozaton 
diavetítés, és színes 
tojástartó dobozokból építés 
kötötte le a gyerekeket a nap 
elején, a felső tagozaton 
tanulók pedig az elmúlt 25 év 
során iskolánkból nyugdíjba 
ment pedagógusainak 
készítettek emlékrajzot. 
Mellette volt lehetőségük 
egy-egy lelki üzenetet 

tartalmazó film megtekintésére is. 
A záró ünnepi istentiszteleten méltó módon emlékeztünk az elmúlt 25 évről, Túróczy Zoltán 

névadó püspökünkről, akinek nevét 10 évvel ezelőtt vette fel intézményünk, és az 1956-os 
hősökről. Az igehirdetés alapigéje a Zsolt 126,1 volt: „Mikor visszahozta az Úr Sionnak foglyait, 
olyanok voltunk, mint az álmodók. Akkor megtelt a szánk nevetéssel, nyelvünk pedig 
vigadozással.” – Ez az Ige hangzott el iskolánk újraalapításának kezdetén az Egyházközségi 
Közgyűlésen 25 évvel ezelőtt, mely azóta is kíséri életünket – hangzott az igehirdetésben az 
iskolalelkész szolgálatán keresztül. Az ünnepi istentiszteletet emelte az énekkar lelkes 
szolgálata. Az istentisztelet végén Novák Zsolt tanár úr által felkészített gyermekek műsorát 
láthattuk október 23-ról. 
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A hét utolsó ünnepi momentuma volt az istentisztelet után a Lelkészi Hivatal épületén 
található Túróczy emléktábla megkoszorúzása. Ezt követően a vendégeink is megtekinthették 
az intézmény lépcsőfordulójában elkészült új kiállítást iskolánk életéből. Igazán gazdag és 
tartalmas jubileumi hetünk volt! 

Hála legyen ezért, és az elmúlt 25 év minden áldásáért és nehézségéért Istennek, akié a 
dicsőség mindörökké! 

Zsarnainé Urbán Nóra iskolalelkész 
 

(Az általános iskolai eseményekről további bővebb beszámoló olvasható a 16-17. oldalon.) 
 

ITT ÁLLOK, MÁSKÉNT NEM TEHETEK? 
 

Ezzel a címmel tartottak gyülekeze-
tünk lelkészei reformációi igehirdetés 
sorozatot október 25-től 29-ig, estén-
ként 18.00 órai kezdettel a Nagytemp-
lomban, Luther Mártonnak a wormsi Bi-
rodalmi Gyűlésen 1521-ben elhangzott 
„Itt állok, másként nem tehetek!” kije-
lentése alapul vételével. Mindig döntés 
előtt állunk. Mikor döntünk jól? Erre a 
kérdésre fókuszáltak a sorozat igehirde-
tései, melyeknek alapigéiül az Útmutató 
aznapra kijelölt igeszakaszai szolgáltak. 

 

A szoros kapu (Lk 13,22-30): Zsarnai Krisztián esperes igei szolgálatában idézte Luther Márton 
híressé vált fenti kijelentését, ami megváltoztatta az egyháztörténelmet. Példaként állította őt 
elénk, mint aki hű akart maradni az Úrhoz és a Szentíráshoz, és nem volt hajlandó visszavonni a 
tanait a pápai átok ellenére sem. Az igehirdetés alapigéje szintén egy döntéshelyzetet ad elénk: 
Jézus Krisztus döntés elé állít minket a mindennapokban, és döntésünknek kihatása van az éle-
tünkre, az örök életünkre is! A döntő kérdés az ember előtt, hogy akar-e irányt váltani, a széles 
úton sodródástól a keskeny útra térni, a kárhozatba vivő élet helyett az Úrhoz való hűséget, az 
Igének való engedelmességet választani? 

 

Jézus üzen Heródesnek (Lk 13,31-35): Sztankó Gyöngyi parókus lelkész igehirdetésében Jé-
zust állította elénk példaképül, ahogyan az életét fenyegető veszély ellenére rendíthetetlenül 
halad tovább azon az úton, aminek célja az Atya akaratának maradéktalan beteljesítése. Ebben 
sem Heródes, sem a farizeusok nem akadályozhatják, nem hátráltathatják. Mi is mindannyian 
útközben vagyunk, elindultunk valahonnan, és Jézus nem akarja, hogy felületesen éljünk, ha-
nem bennünket is meg akar gyógyítani, hogy mi is elvégezhessük a küldetésünket. Figyelmünket 
a tegnapról, a tegnapelőttről, a múltról a mára, a holnapra és a holnaputánra akarja irányítani. 
Figyeljünk Isten hívó szavára addig, amíg az úton vagyunk! Ne csak egy emlékünnep legyen szá-
munkra a reformáció, hanem naponkénti megtérés! Igehirdetése befejezéseként Túróczy Zol-
tán: Miért szeretem Luthert? című írását olvasta fel a gyülekezetnek. 

 

Jézus gyógyít szombaton (Lk 14,1-6): Adámi László nyugalmazott lelkész igehirdetésében vi-
lágosan rámutatott a mózesi törvények alapos ismeretében és a saját önigazságukban tetszelgő 
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vallási vezetők, farizeusok és írástudók hibás értelmezésére a szombat megtartására vonatkozó 
parancsolattal kapcsolatban. Ők Jézust vádolták a szombat megtörésével, mivel szombaton gyó-
gyított, pedig Jézus helyesen járt el a törvények és a parancsolatok szellemében. Ő nem eltö-
rölni, hanem Isten igazi szándéka szerint betölteni jött a törvényt, csak ők ezt a maguk alkotta 
szabályokon nyugvó hagyományaik miatt képtelenek voltak felismerni. A reformáció idején is 
ugyanez volt a probléma, az emberi érdemkeresés, a Bibliától messze elhajló hamis nézetek és 
hiedelmek alapján. Idézte Luthernek a Nagy Kátéban a 3. parancsolathoz fűzött magyarázatát, 
melyben egyértelműen leírja, hogyan tehetünk eleget a „Szenteld meg az ünnepnapot!” paran-
csolatnak. Az embert egyedül Isten igéje szentelheti meg, és akkor tudja az ember valóban meg-
szentelni a nyugalom napját is, ami számunkra, a Krisztusban hívő újszövetségi nép számára már 
nem a szombat, hanem Urunk feltámadásának ünnepnapja, a vasárnap! Ha az Úr Jézussal élünk, 
vele minden napunk ünnepi fényt kap! 

 

Főhelyek és a vendéglátás (Lk 14,7-14): Dr. Kovács László Attila igazgató lelkész az igeszakasz 
magyarázatában három emberi tulajdonságot vett nagyító alá: a „rangkórságot”, amivel a fari-
zeusok vezetőjének vacsoráján a meghívottak a főhelyeket válogatták, az alázatot, mert csak 
azzal lehet Jézus asztalához ülni, és az önzetlen szeretetet egymás iránt, amit csak alázattal, 
Krisztusba vetett hittel lehet megélni. Ez az a hit, amely legyőzi a világot! Ebben az igeszakaszban 
nagyravágyó emberekről hallottunk, akik – Luther hitvallásával ellentétben – nem Isten igéjének 
voltak a foglyai, hanem az önzésnek, a nagyravágyásnak, a saját érdemeiknek, egyszóval: a bűn 
rabságában éltek. Krisztus önzetlen szeretetet vár tőlünk, mert csak az önzetlen szeretet képes 
győzni a kísértések, a bűn és a múlandóság felett! Csak annak van reménye szabadulni a bűn 
rabságából és élni igazán új életben, s majdan örökké, aki hagyja, hogy Krisztus, az élő Ige emelje 
fel, magasztalja fel őt! 

 

A nagy vacsora (Lk 14,15-24): Horváth-Hegyi Áron parókus lelkész igehirdetésében a vendég-
ség, az asztalközösség jelentőségéről beszélt: az emberi vendéglátás által közelebb kerülünk 
egymáshoz, jobban megismerjük egymást, és ha imaközösségbe is lépünk egymással, Isten ál-
dása lesz az együttlétünkön. Az Isten közössége az emberrel ennél sokkal többet jelent: önma-
gát adja, magát az üdvösséget az ember számára. Az igeszakaszban szereplő történetben a Jé-
zust vendégül látó farizeusok abban a hamis tudatban voltak, hogy ők már Isten országának a 
vendégei. Jézus példázata nekik, s egyben nekünk is szól: nem elég meghívottnak lenni, ha végül 
nem teszünk eleget a meghívásnak! Az igehirdető párhuzamot vont Zákeus története és a mi 
meghívásunk között. Amíg Zákeus örömmel fogadta be Jézust, és Általa ő vált megajándéko-
zottá, mi különböző kifogások, külső-belső kényszerek miatt vonakodunk Isten meghívásának 
eleget tenni. Pedig talán utoljára vagyunk itt, hogy meghalljuk Isten hívását. Fogadjuk el, amíg 
nem lesz túl késő! 

 

A reformációi igehirdetés sorozat befejező alkalmán lehetőségünk volt úrvacsorai közösség-
ben lenni egymással, mozgó úrvacsoravétel formájában. Templomépítő tirpák őseinkre emlé-
kezve a Nagytemplom felszentelésének 235. évfordulója alkalmából a sorozat minden estéjén 
egy-egy részletet olvastunk fel dr. Vietórisz István: Tirpákok. Életképek egy város hőskorából 
című eposzából Sallai Gáborral közösen, így tisztelegve a templomépítő és városalapító elődeink 
áldott emlékezetének. 

Márk Borbála  
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REFORMÁCIÓI FÁKLYÁS FELVONULÁS ÉS ÜNNEPI ISTENTISZTELET 

A reformációi sorozat „koronájaként” október 31-én – a már évek óta hagyománynak számító 
– fáklyás felvonulással ünnepelt az evangélikus és református gyülekezetek közössége. A refor-
máció 504. évfordulóján a református templomtól indult a menet az ünnepi istentisztelet hely-
színéig, a gyönyörűen felújított evangélikus Nagytemplomig. Házigazdaként Zsarnai Krisztián 
evangélikus esperes köszöntötte a felvonulókat, az istentiszteletre érkezőket Pál apostolnak a 
Korinthusi gyülekezethez írott első levele 3. fejezetének 11. versével: „Mert más alapot senki 
sem vethet a meglevőn kívül, amely a Jézus Krisztus”, valamint a 46. Zsoltár 2. versével: „Isten a 
mi oltalmunk és erősségünk! Igen bizonyos segítség a nyomorúságban.” 

Az Igehirdetést Dr. Gaál Sándor református esperestől hallgathatta az ünneplő gyülekezet, 
Pál apostolnak a Timóteushoz írott 2. levele 3. fejezetének 16-17. versei alapján: „A teljes Írás 
Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való neve-
lésre; hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített.” 

A gazdagon megáldott igehirdetés után csodálatos zenei élményben lehetett részük a jelen-
lévőknek, hiszen a református énekkar után a református és evangélikus „összevont” ifjúság 
énekszolgálatát hallgathattuk, majd pedig az ünnepi istentisztelet az evangélikus énekkar szol-
gálatával zárult. Hálás a szívünk Istennek, a mi Urunknak, hogy így, együtt ünnepelhettük meg a 
reformáció évfordulóját! 

Veczánné Repka Jolán  

Fotó: Trifonov Éva 
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HÁLAADÁS A FELÚJÍTOTT NAGYTEMPLOMÉRT 
 

A nyíregyházi Evan-
gélikus Nagytemplom 
építése, felújítása kö-
rül a város alapítása 
óta csodás történetek 
keringenek. Az erős tir-
pák gyülekezet, ha kel-
lett saját pénzével, 
összefogással, fizikai 
erejével építette, 
védte, óvta, újította 
templomát. 

Az örömteli hír, 
hogy újra gondolkod-
hat az egyházközség a 
Nagytemplom helyre-

állításán, évekig lázban tartotta a gyülekezet tagjait, majd mindez 2020-ban valóra vált. Az egy-
házközség hálatelt szívvel fogott neki Nyíregyháza 1. helyrajzi számú épületét restauráltatni Ma-
gyarország Kormányának kiemelt támogatásából. A Magyarországi Evangélikus Egyháznak jut-
tatott állami támogatásból 650 millió forint került a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközséghez. 
Ez az összeg olyan nagy, hogy a Gyülekezeti Ház teljes átalakítása és néhány kisebb felújítás 
mellett is több, mint 350 millió forint jutott arra, hogy a csodálatos Nagytemplom régi pompá-
jában ragyogjon. 

A gyülekezet felügyelője, Veczánné Repka Jolán elmondta, hogy bár vágytak rá, nem lett 
volna ereje és lehetősége a gyülekezetnek ilyen nagy összeget a templom felújítására fordítani. 

 

„Nem tudunk eléggé hálát adni Istennek, és megköszönni a Kormánynak ezt a hozzáállást, ezt 
a döntést – mondja a felügyelő asszony. Szinte felfoghatatlan volt ez az örömhír, hogy a Kor-
mány kiemelt támogatásából mi is kaphatunk, és sor kerülhet a Nagytemplom restaurálására. 
Egy csodálatos ünnepre, egy hálaadó istentiszteletre készültünk, úgy gondoltuk, zsúfolásig fog 
megtelni ez a gyönyörűen felújított templom, úgy gondoltuk, mindenki eljön, az egész gyüleke-
zet, és sok vendéget is hívtunk a városunkból, városon kívülről, társgyülekezetekből is. Felkértük 
az óvodánkat, iskoláinkat, fiataljainkat, hogy szolgáljanak ezen az alkalmon, kis műsorral ké-
szüljenek. Szeretetvendégséget is terveztünk, hogy valódi közös örömünnep legyen ez a nap. Ez 
volt az álmunk. De sajnos a vírus újra közbeszólt. Mi pedig, alkalmazkodva a kialakult (vírus)hely-
zethez, elkezdtük – újra és újra átgondolva, újra és újra egyeztetve, imádságban megharcolva – 
a programok átszervezését, elhagyását, és ekkor döbbentünk rá, mennyire nem tudjuk méltó-
képpen megtartani ezt az alkalmat. Mindannyiunknak fájó volt meghozni a döntést: Halasszuk 
el ezt az ünnepet. Halasszuk el, mert így olyan méltatlan ünnepelni. Szomorúak vagyunk, hogy 
így alakult, de reménységünk van abban, hogy – miután az ünnep nem elmaradt, hanem elha-
lasztjuk – Isten megengedi, hogy örömteli ünnep övezze majd körül a hálaadó istentiszteletet.” 

Dr. Kovács László Attila, a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség igazgatólelkésze hozzátette, 
hogy 2021. január 31-én tartottak egy ünnepi istentiszteletet, amikor Zsarnai Krisztián esperes 
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úr újra szentelte a templomot, de Dr. Fabiny Tamás elnök-püspök úrral eltervezték, hogy ké-
sőbb, a járvány után az őszi időszakban hálaadó istentisztelet keretében köszönik meg minden-
kinek, aki részt vett a restaurációs folyamatokban. 

 

„A járvány után rengeteg program volt országszerte, és az őszi tervezés végül november 13-a 
lett – folytatja az igazgatólelkész. – A meghívókat elküldtük, meghívtuk az építőket, restauráto-
rokat, a kormány képviselőit, a testvéregyházakat, hogy közösen adjunk hálát és személyesen is 
megköszönhessük nekik a munkát. Sajnos az utolsó pillanatban kiderült, hogy újra nem lehet 
méltóképpen ünnepelni. Először a szeretetvendégségről mondtunk le, aztán az ifjúság szereplé-
séről is, végül a távolságtartás érdekében templompadokat korlátoztunk le, így a meghívottak 
körét is korlátozni kellett, és mindenkinek maszkot kellett volna viselnie. Ezért hoztuk azt a szo-
morú döntést, hogy elnapoljuk a hálaadást, de semmiképp nem felejtjük el. A következő dátum 
húsvét és pünkösd között lesz, és reméljük, újra hívhatjuk majd az embereket és teli templomban 
közösen ünnepelve adhatunk hálát.” 

 

A gyülekezet tehát, mint az idők során mindig, most is erősen tartja templomát. Nem hagyja 
elsikkadni. Örömmel mesélik mindenkinek, milyen izgalmas volt az oltár teljes restaurálása, ho-
gyan bukkantak elő az eredeti színek, milyen csodás lett a templom díszítőfestése, mindenkit 
mennyire meglepett a díszítőrácsok restaurálás utáni szépsége. Fontos a közösség számára az 
is, hogy az orgona mögötti kiállítótér is vissza lett rendezve, így a tirpák hagyományok állandó 
kiállítása újra helyet kaphatott itt. 

A tavaszi hálaadásig pedig arra bíztatnak mindenkit, hogy térjen be Nyíregyháza legrégebbi 
templomába, hiszen a kapuk mindig nyitva állnak. Az istentiszteleti alkalmak mellett zenés áhí-
tatokkal várják az érdeklődőket, a programokról a nyiregyhaza.lutheran.hu oldalon tájékozód-
hatnak. Addig is az ősi nyíregyházi evangélikus lélek őrzi a hálát, amit a teremtő Isten ereje és a 
munkában résztvevők iránt éreznek, és bíznak abban, hogy jövőre, húsvét és pünkösd között 
lesz lehetőségük közösen örülni és ünnepelni. Adja Urunk, hogy így legyen! 

 

Kecskemétiné Szilvási Zsuzsanna, Fotó: Szarka Lajos 
 

„KIRÁLYOD ÉRKEZIK HOZZÁD, AKI IGAZ ÉS DIADALMAS!” (ZAK 9,9B) 
ADVENTI IGETANULMÁNYOZÁS ZAKARIÁS KÖNYVE 1-3. FEJEZETEI ALAPJÁN 

 

Az új egyházi esztendő első hetében, esténként Horváth-Hegyi Áron parókus lelkész tartott 
igehirdetés sorozatot a Nagytemplomban az Útmutató második, esti olvasmányul kijelölt ige-
szakaszai: Zakariás próféta könyvének első három fejezete alapján. Az oltár előtt pedig az Út-
mutató első, reggeli olvasmányai hangzottak el. Az öt evangelizációs istentisztelet címei, fő té-
mái ezek voltak: figyelmeztetés, harag és szánalom, újrakezdés és oltalom, bosszú és csend, új 
ruha és új élet. A videó felvételek elérhetőek a gyülekezet és a tudósító honlapjáról is, ezért 
csupán néhány, kulcsfontosságú adventi léleképítő gondolatot adunk közre krónikánkban, ame-
lyek egyéni igetanulmányozásunkat is segíthetik… 

Hétfő – Válságban van az életünk, de hogyan jutottunk el idáig? Hová tart ez a világ? Milyenek 
voltak elődeink? Hogyan tovább? – Istennel! Neki gondja van ránk! Urunk, költözz szívünkbe, és 
te irányíts bennünket!  

Kedd – Isten kegyelmes és szól. Okuljunk a múltból! Igazad van, amikor haragszol? Ekkor szá-
nalomra méltóak vagyunk. Az Isten féltve, szeretve szánja a bűnbánó embert. Ő békélteti meg 
önmagát a világgal. Jézus üzenete: a világon nyomorúságotok van, de bízzatok, én legyőztem a 
világot! „Ő eljött hozzám, mikor még bűnben éltem…” 

https://nyiregyhaza.lutheran.hu/
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Szerda – Isten beteljesíti a prófétái által adott ígéreteit. Az újrakezdés nem a réginek a foly-
tatása. Nem kellenek falak, maga Isten védi meg népét. Bízzuk rá magunkat teljesen! Engedjük, 
hogy ő legyen Úr az életünkben! „Rejts most el a szárnyad alá, erős kézzel takarj be engem!” 

Csütörtök – Isten kezében van népének a sorsa, övé a bosszúállás is. Az emberi bosszúállás 
az ördög módszere. Az ember haragja nem szolgálja Isten dicsőségét. Ő harcol értünk, mi ma-
radjunk veszteg. Jó csendben várni az Úr szabadítására. „Csendben állok, jelenlétedben tiszta 
színed keresem.” 

Péntek – Isten cselekszik, az ember pedig csendben van. Neki mindig igaza van! A Sátán hűt-
lenséggel vádolja Isten gyermekeit, és magával akarja rántani a kárhozatba. Ám Isten jósága 
megtérésre ösztönöz! Új, fehér ruhánkat csak itt, a földön kaphatjuk meg; de tudod-e, hogy van-
e már fehér ruhád, azaz örök életed? Ne élj konok szívvel, Jézus nélkül! 

Az igehirdetések után a Zsarnai és a Horváth-Hegyi házaspár zene- és énekszolgálatában gyö-
nyörködhettek a jelenlévők. Az adventi sorozat úrvacsoraosztással zárult. „Kenyered és borod 
táplál engem!” Az Úr érkezését várva, kérhetjük: „Jövel, Jézus, lelkem hő szerelme! Tenélküled 
szívem hova lenne? Ó, jöjj, Királyom, Örömöm csak te vagy e világon!” (EÉ 383) 

 

Az igehirdetési sorozat alkalmai visszanézhetőek a gyülekezet YouTube csatornáján, valamint 
a garainyh.hu oldalon. 

Összeállította: Garai András 
 

NOVEMBERI ÁLLÁSFOGLALÁS 
 

BEVEZETÉS 
 

Szorongató időket élünk. A világban olyan gondolatok, ideológiák váltak általánossá, melyek 
korábban csak szórványosan, vagy zárt ajtók mögött hallatták hangjukat. Egyik oldalon a gender, 
LMBTQ+, férfi és női nemet megváltoztató műtétek, kezelések népszerűsítése, másik oldalon a 
házasságról, családról vallott értékek devalválódása, az abortuszok rendkívül magas száma vagy 
épp az eutanázia gyakorlata az útjelzői ennek a folyamatnak. 

Akik az egyházban élünk és szolgálunk, látjuk, hogy a teremtésellenes gondolatok, törekvések 
az egyház ajtaján is dörömbölnek, vagy éppen az ajtót törik be. Sőt, Skandináviában, Németor-
szágban, de már a közeli Ausztriában és Szlovákiában be is törtek az evangélikus egyházakba, 
ennek hol békésebb, hol erőszakosabb következményeivel együtt. Az eddigi tapasztalatok azt 
mutatják, hogy az egyházak folyamatosan hátrálnak és hajolnak meg ezen ideológiákat képvi-
selő világi szervezetek elvárásai előtt. 

 

A Magyarországi Evangélikus Egyházban nem kevesen gondoljuk, hogy közöttünk is jelen van-
nak ezek a krisztusi szeretetet és toleranciát félreértelmező irányzatok, de egyelőre – néhány 
érzékenyítő íráson, zárt internetes levelezőlistán és a világi médiában megfogalmazott megnyil-
vánulásokon kívül – nagyobb mértékben még nem kerültek felszínre. Tisztában vagyunk azzal 
is, hogy késésben vagyunk. Nem ma ütötte fel a fejét az ilyen gondolkodás, ráadásul ez nem is 
az egyetlen, hanem „csupán” egy – kétségkívül jelentős és súlyos – probléma, megannyi más 
égető kérdés mellett: következménye, egyfajta szimptómája annak a folyamatnak, amelyben a 
Krisztusról szóló – a bűnt nem relativizáló, hanem a bűnösnek Jézus által kegyelmet és bocsána-
tot hirdető – tanúságtétel elhalványult, reformátori örökségünk pedig egyre inkább kiüresedett. 
Mi, aláírók és az Állásfoglaláshoz csatlakozók fontosnak tartjuk a következőket megosztani az 
egyház nyilvánosságával:  

https://www.youtube.com/watch?v=9GdmWE8zfgE&list=PLi56mdhkUQvzJWNaCOF7-tVkRv4a8r3VZ
https://www.garainyh.hu/
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BÁNJUK 
Bűnbánattal valljuk és bánjuk, hogy 
 

▪ közömbösen, megfáradt nyugtalansággal, vagy tehetetlenül néztük a külföldi testvéregyhá-
zakban bekövetkezett, a Szentírástól idegen tanítások térhódítását és annak következményeit. 

▪ mindeddig nem, vagy erőtlenül szóltunk arról, hogy más egyházakhoz hasonlóan a mi egy-
házunk is veszélyeztetett a világi ideológiák hatásától. 

▪ mulasztottunk, amikor a homoszexualitással és más, a teremtés rendjétől eltérő életmó-
dokkal kapcsolatos világi nézetek és gyakorlatok beszivárgását az egyházba ugyan láttuk, de 
nem utasítottuk el kellő határozottsággal. 

▪ szeretett egyházunk és egyházi vezetőink iránti felelősségünk imaéletünkben nem, vagy rit-
kán jelent meg, és az egyházon belüli megosztó „árkok” nem eléggé fájtak. 

 

VISSZAUTASÍTJUK 
 

Szeretettel, de visszautasítjuk azokat a kimondott, leírt, vagy csak sugalmazott, az egyházból 
és a világból felénk érkező, nekünk szóló kritikákat, hogy 

 

▪ a bűnnel együtt a bűnöst is elutasítjuk. Ez a vád nem igaz! 
▪ azzal zsaroljanak: „ha keresztyénnek vallod magad, akkor a szeretet parancsa és Jézus sze-

retettanítása alapján köteles vagy a homoszexualitást és más egyéb nemi irányultságokat egy-
formának és egyenrangúnak tekinteni a heteroszexualitással”. 

 

HISSZÜK ÉS VALLJUK 
 

Hisszük és valljuk, hogy 
 

▪ Isten a bűnt gyűlöli, de a bűnöst szereti, mert ő elítéli a bűnt, de a bűnös megmentésére 
szeretett Fiát adta. 

▪ a Bibliában a bűn fogalma nem relatív, amely a korokkal változik, hanem állandó, mert Is-
tentől elszakított állapotunkat tükrözi. 

▪ a Szentírásban Isten világosan beszél a bűnről, az Ó- és Újszövetségben egyaránt. Az egyház 
nem igazodhat semmilyen más elváráshoz. 

▪ Isten férfivá és nővé teremtette az embert, hogy a házasságban ketten egy testté és egymás 
segítőtársaivá legyenek. Ez a teremtés rendje. Ezenkívül nincs más teremtésrend. 

▪ a férfi és női nemen kívül rendkívül csekély a genetikai eltéréssel élők száma, tehát ez sem 
lehet elegendő indok arra, hogy némelyek – szándékukat hamis szeretetruhába öltöztetve – a 
teremtés isteni szándékát felülírják. 

▪ a homoszexualitás, transzszexualitás stb. bűn, mert nem egyezik Isten rendjével. 
▪ Krisztus egyháza a törvény és evangélium hirdetése tekintetében felelősséggel tartozik min-

den ember felé. 
▪ Jézus szeretetével, azzal, hogy senkit nem utasított el, mindenki mellé odalépett, nem lehet 

„takarózni”. Urunk valóban irgalmas szeretettel közeledett a bűnösök felé, ugyanakkor minden 
esetben rámutatott bűneikre is (samáriai asszony, házasságtörő nő, Zákeus stb.), hirdette nekik 
a szabadulást, és adta a megoldást: Önmagát. 

▪ az egyház hajójában ülők jól teszik, ha a sokféle irányból érkező hullámokra nem mozgatják 
ide-oda a kormánylapátot, ám a pusztító viharra reagálni kell, megtartva az első pünkösdkor 
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megszületett és az igével folyamatosan megújított egyház helyes irányát, mert különben a hajó 
zátonyra fut és elsüllyed. 

▪ az egyház vezetői az egyház népétől is bizalmat és felhatalmazást kaptak. Ezért az egyház 
népe joggal várja el az egyház vezetőinek a Szentírással összhangban lévő folyamatos megszó-
lalását. 

 

Aki szeretne a Novemberi állásfoglaláshoz csatlakozni, az a novemberiallasfoglalas.hu olda-
lon aláírásával megteheti azt (a szerk.). 

 

A FÉLELEM LELKE 
 

Egy novemberi estén sűrű köd szállt a városra. Nagyon emlékezetes este volt. Biciklivel men-
tem haza, s a látótávolság alig haladta meg az 5 métert. Sűrű köd, bizonytalan léptek, lassú ha-
ladás, visszatartó erő, kétely, hogy vajon jól látok-e, és lassan-lassan megjelent a félelem. 

Egy jó ideig harcoltam a félelemmel, a szorongással. Áldom Istent, hogy ezidőben olyan sokat 
tanított nekem az Ő Igéjéből, s a hétköznapi élet példáin keresztül is. Azt gondolom, hogy a 
félelmet megelőzi néhány érzés, amiknek, ha az ember nem parancsol, akkor ezek elősegítik, 
hogy félelem uralkodjék a lelkén. Az én félelmem egy meg nem értett helyzetből adódott, mond-
hatni egy félreértésből. A félreértés kételyt szült, majd ennek eluralkodása a bizalom megvoná-
sára sarkalt. Nem értettem Isten útmutatását, s ez nemcsak bizalomvesztéssé, de hitetlenséggé 
vált bennem, s innen pedig már csak egy lépés volt a félelem. Aki nem hisz, az fél, az gyötrődik, 
hiszen „a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett tökéletessé a szeretetben.” (1János 
4,18b) 

Ezt a gyötrelmet nekem is meg kellett élnem, de hiszem, hogy az Úr azért engedte meg, hogy 
tanítson, neveljen, és még inkább Önmagához vonzzon. A tartós félelmem pedig szorongássá 
alakult, ami már testi tünetekben is megjelent. Mennyi gyötrelmes, félelemmel teljes napot kel-
lett megélnem, mire megkaptam a szabadulást! Annyi panasz, ima, éneklés, lelkigondozás után 
végül megadtam magam Istennek, s azt mondtam, hogy amíg el kell viselnem ezt a terhet, addig 
hordom, és nem lázadok ellene. Ekkor már választ is kaptam: „Értsétek meg ezt ti, akik elfeled-
keztek Istenről, különben elragad menthetetlenül! Aki hálaadással áldozik, az dicsőít engem, és 
aki ilyen úton jár, annak mutatom meg Isten szabadítását.” (Zsoltárok 50,22-23) Tudtam, hogy 
ez válasz az imáimra: csak a dicsőítő hálaadás lehet a szabadulás útja! 

Egy időre elhagyott a szorongás, de aztán újra jelentkezett, és éreztem, hogy nagyobb erővel 
támad rám. Ekkoriban olvastam egy igemagyarázatot, ami arról szólt, hogy a félelem lelke való-
jában az Ördög lelkét jelenti, ami kifoszt, gyengít, de ami Istentől van az jó, az építő, az maga a 
szeretet. „Mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a 
józanság lelkét.” (2Tim 1,7) Az Úr felfedte előttem lépésről-lépésre, hogyan kötözött meg a Sá-
tán egy félreértés által, s hogyan lett úrrá az életemen. Meg kellett látnom, hogy megvontam a 
bizalmamat Istentől, mert úgy éreztem, cserbenhagyott egy nagyon nehéz élethelyzetben. Mi-
kor megvallottam hitetlenségemet, békességet kaptam; ezután megkérdeztem Jézust, hogy mi 
miért alakult úgy, Ő pedig egyenes választ adott és végül ráébresztett, hogy az akadály azért volt 
előttem, mert Isten a háttérben harcolt értem, amiről én eddig mit sem tudtam. Hálás vagyok 
az Ő atyai szeretetéért, ahogyan lehajolt hozzám és válasszal áldott meg. „Hiszen megmentettél 
engem a haláltól, lábamat az elbukástól, hogy járhassak színed előtt az élet világosságában.” 
(Zsolt 56,14) 

http://www.novemberiallasfoglalas.hu/
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Egy szép őszi napon ugyancsak egy újabb leckét tanulhattam a félelemről. Az egyik unoka-
öcsém először próbálta ki a fedett csúszdát, ami eleinte nagy félelemmel töltötte el. Láttam a 
kis tekintetén, hogy mennyire szeretné kipróbálni, de a félelem meggátolta abban, hogy meg-
tegye. Azt hiszem, ez így működik a hitéletünkben is, amikor tudjuk, hogy mit kell tennünk, de 
hátrálunk és halogatjuk a dolgot. Az unokaöcsém ott ült a csúszda elején és én feszülten vártam, 
hogy elindul. Nem indult, csak csendben ült ott, egyedül. Megesett rajta a szívem, vele éreztem 
és elkezdtem biztatni, bátorítani szeretettel. Lassan ő is beszélni kezdett, de még nem mozdult, 
csak a szíve rezdült. Megkérdeztem tőle, hogy fél-e, s a válasz ez volt: „FÉLEK!” 

A csúszdában elhangzottak úgy hatottak, mintha egymás fülébe súgtuk volna, amit beszélünk, 
s így még közelebb éreztük magunkat egymáshoz Nagyon megindultam rajta, s azzal biztattam, 
hogy ha lecsúszik, egyenesen az ölembe fog érkezni. Felemelő volt megtapasztalni, hogy bízik 
bennem, hogy megnyugvást ad neki, hogy előtte állok, és tárt karokkal várom. Mindeközben 
tanított az Úr, hogy engem megnyugtat-e, hogy Ő előttem jár és gondoskodik mindenről. 

„Megnyugtat téged, ha az orcám megy veletek?” (2Mózes 33,14) A kis unokaöcsém bizalmat 
szavazott nekem, s ez elég volt ahhoz, hogy elengedje a félelmét és lecsússzon. Végül a karja-
imba érkezett, mint egy kis hős, hithős, akiben győzött a szeretet. Megtanultam, hogy a félelem 
ellenszere tehát a szeretet, ami valóban mindennél erősebb. Akit szeretnek az nem fél, aki sze-
ret az nem fél. „A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet” (1János 4,18a). 

Azon a ködös novemberi estén épségben hazaértem, s ahogy feltekintettem az égre, csodá-
latosan fénylett a hold. Ez a látvány engem teljesen elvarázsolt, hogy míg a földön köd honol, 
addig fentről Valaki figyel, világít, terel, vezet és Ura mindennek. „Világosságom és segítségem 
az ÚR, kitől félnék? Életemnek ereje az ÚR, kitől rettegnék?” (Zsoltárok 27,1) 

 

Fosztó Tímea, hittantanár 
 

NEM AKADT HELY 
(Lk 2,7) 
 

Nép a nép hátán nyüzsgött Betlehemben, 
s hogy jött, akit évezrek óta vártak 
- mily szégyen ez! - a vaksággal vert ember 
nem adott helyet az Isten Fiának! 
 

Ím legelőször barmok szeme tágul 
ámulattal az égi jövevényre, 
s egy vén istálló korhadt jászolábul 
tündöklik a szeretet tiszta fénye. 
 

Nem volt hely! S ma sincs. Szívünk telve van, 
száz indulat zsibongó népe lakja, 
s Krisztus bolyong, az Isten hontalan... 
 

Feléd vezet ma szent karácsony napja, 
szennyes szívem szállásnak felajánlom, 
foglald el, Jézus, légy uram, királyom! 
 

Bódás János  
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GYERMEKOLDAL 
 

Ajándékcsere 
 

– „Anyaaaa! Utálom ezt a babát! Hallod? Anyaaa! Utálom!” – hallat-
szott a nappaliból a 7 éves Anna nyavalygó nemtetszése a karácsonyi 
ajándékkal kapcsolatban. – „Mondtam nagyinak, hogy nem ez kell! Én 
nem ilyet akartam!” – Majd egy tompa puffanást lehetett hallani, amikor 
a sarokban landolt a baba, és a kislány sírása töltötte be a házat. Édes-
anyja abbahagyta a mosogatást, megtörölte a kezét és bement Annához 
a szobába. 

– „Kicsikém! Ne sírj!” – mondta szelíden. Letörölte morcos csemetéje 
arcáról a könnyeket. – „Kicseréljük a nagyi ajándékát, csak ne sírj!” – só-
hajtott mély szomorúsággal, mert tudta, hogy a babát még édesanyja 
bízta rá halála előtt, hogy karácsonykor adja át Annának. Álmában sem 
gondolta, hogy a gyönyörű, igényes munkával készült, drága baba nem fog tetszeni lányának. 

Az ünnep után, amikor kinyitottak a boltok, Anna édesanyja betartotta a szavát. Elvitte a na-
gyi ajándékát, és helyette hozott egy álomvékony, hosszú szőke hajú babát, rózsaszín habkölte-
ménybe öltöztetve. Volt neki rózsaszín háza, és ugyanilyen színű autója is. Igazi rózsaszínálom 
volt az egész ajándék. Ez már nagyon tetszett Annának. Egész délután és este a babával játszott, 
aztán már az is unalmas lett. 

Eközben egy városszéli, szegény, kis házban, egy maszatos kislány boldogan szorította magá-
hoz élete első és egyetlen babáját, amit egy idegen néni adott neki (Anna anyukája volt), amikor 
meglátta őt könnyes szemekkel álmodozni egy játékbolt előtt… De az igazi meglepetés akkor 
érte, amikor egy szerencsétlen baleset folytán a baba karja kicsavarodott, és kipottyant belőle 
egy nagy értékű kötvény (Az állam által kibocsátott értékpapír, amelyet pénzre lehet beváltani.), 
amit beváltva, a pénz elég volt ennek a maszatos, szegény kicsi lánynak a továbbtanulásához! 

Anna 18. születésnapján váratlan dolog történt, édesanyja egy borítékot nyújtott át neki. – 
„A nagyi írta neked, és arra kért, hogy amikor 18 éves leszel, adjam át neked.” 

„Drága Unokám! Remélem, hogy a babában sok örömöd telt, és amikor ránézel, eszedbe 
jutok. Örömöd még nagyobb lesz, ha megtudod, hogy a legszebb ajándékot is benne rejtettem 
el, a Te jövődhöz szükséges minden anyagi fedezetet, egy kötvény formájában…” – a levél 

kicsúszott Anna kezéből. Akkor döbbent rá, hogy nemcsak a nagymamájához fűződő emléket 
kótyavetyélte el, hanem az álmai megvalósításához szükséges pénz is odalett a babával. Se 
múltja, se jövője nem maradt egy múló szeszély miatt! 

 

Isten igéje, a Biblia szerint minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről, a vilá-
gosság Atyjától, Istentől száll alá. János evangéliumából azt is megtudhatjuk, hogy nem ment fel 
a mennybe senki, csak az, aki a mennyből szállt le, az Emberfia – azaz az Úr Jézus. Vagyis a leg-
hitelesebben Jézus tud nekünk a mennyről beszélni, mivel Ő onnan érkezett. Isten legtökélete-
sebb ajándéka az Úr Jézus Krisztusban jött el közénk. 

Mégis sokan úgy viselkednek Jézussal kapcsolatban, mint Anna, aki másik babát akart. Vagy 
mint Izráel, mert más Messiást, más Szabadítót vártak. Olyat, aki megszabadítja őket a rómaiak 
rabságából; olyat, aki megváltoztatja a körülményeiket. De Jézus más volt! Azért jött, hogy egy 
sokkal nagyobb rabságból, a bűn rabságából szabadítsa meg népét, és téged is! Talán neked is 
helytelen elvárásaid vannak Jézussal szemben, mert nem teljesíti maradéktalanul a vágyaidat, 
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mert nem változtatja meg „varázsütésre” a körülményeidet! Ezért legszívesebben azt monda-
nád Istennek: „Istenem, cseréld ki nekem Jézust! Olyanra, amilyet én szeretnék!” De az Atya 
nem cseréli ki Jézust, mert az Úr Jézus Isten legtökéletesebb ajándéka – annak ellenére, hogy 
te mit vársz, illetve mit gondolsz róla! Az Atya nem ad más lehetőséget arra, hogy hozzá mehess! 

Nincs más Út, nincs más Igazság és nem lehet másban 
Életed, csak és kizárólag Jézus Krisztusban! 

Jézus akkor sem, amikor kb. 2000 évvel ezelőtt a föl-
dön járt, és ma sem akar megfelelni a világ elvárásai-
nak. Ő másképpen gondolkodott, beszélt, cselekedett, 
más dolgokat tartott fontosnak, mint a világ! Mert Ő az 
Atya akaratát jött megcselekedni! Ő engedelmes volt 
mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig. Jézus célja 
nem szeszélyeid kielégítése, hanem a te tökéletes 
megmentésed a bűntől, és végső soron a pokoltól. Jé-
zus azért jött, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, ha-
nem örök élete legyen! (Jn 3,16) 

 

Hajagos-Tóth Katalin
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INTÉZMÉNYI HÍREK 
 

Hírek az általános iskolából 
 

Szeptemberben a megszo-
kott rendben megkezdődött a 
nevelő-oktató munka az általá-
nos iskolában. A tanulás mel-
lett változatos programok tet-
ték színessé a mindennapokat. 
Az Idősek Világnapja alkalmá-
ból október 1-jén iskolánk ta-
nulói szolgáltak műsorral az 
Evangélikus Nagytemplomban. 
Hagyományainkhoz hűen meg-
emlékeztünk a Népmese nap-
járól is. A Váci Mihály Művelő-
dési Központban megrende-
zett „Mese, mese, mátka…” 
című mesemondó versenyen a 

2. a. osztály tanulói közül ketten vettek át díjat. Az Aradi vértanúk emlékére az osztályok egy-
egy szál virágot és mécsest helyeztek el az aulában az emlékfal előtt. Ismét változatos progra-
mokat éltünk át az Állatok Világnapja alkalmából. 

Az őszi tanítási szünet előtti héten, október 18. és 22. között a Túróczy ünnepi hét keretén 
belül minden munkaközösség változatos programot szervezett iskolánk újra alapításának 25 
éves évfordulója tiszte-
letére. A társadalomtu-
dományi munkaközös-
ség mindenki örömére 
rajzkiállítást rendezett 
be az épület folyosóján. 
A gyermekek osztályon-
ként egész héten 25 iz-
galmas kvíz feladat meg-
oldásán munkálkodtak. 
A kérdések megválaszo-
lása érdekében bejárták 
az iskola épületét, udva-
rát. Segítségükre volt az 
iskola honlapja, az inter-
net és a könyvtár is. Az 
irodalmat kedvelő diá-
kok versek vagy fogalmazások írásával emlékeztek az évfordulóra. A természettudományok 
iránt érdeklődő tanulók plakátok formájában tekintették át az elmúlt 25 év változásait a kémia, 
biológia, természetismeret egyes területein. Az idegennyelvi munkaközösség online versenyt 
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szervezett a kéttannyelvű osztályokban 4-8. évfolyamon. A normál tanrend szerint haladó tanu-
lók német és angol nyelvből mérték össze tudásukat 5-8. évfolyamon. Az alsó tagozaton pedig 
meseillusztráló versenyt hirdettek, angol és német nyelvű mesék feldolgozásával. 

„25 éve” - „25 év múlva az iskolám” címmel projektmunkák készítésével készültek a felsős 
diákok. Az idegen nyelven elkészített tablókat a díszterem előtti folyosón helyezték el a tanulók. 
Az alsó tagozatos tanulóink élőképet alkottak a műfüves pályán, melyről drón felvétel, videó 
készült. Az ünnepi hét csütörtöki napján a sporté volt a főszerep. Délelőtt táncház várta a legki-
sebbeket az iskola udvarán, ahol pedagógusok és gyerekek együtt tanultak alaplépéseket, mely 
végül egy gyönyörű koreográfiává alakult. Ezt követően barátságos mérkőzéseknek adott helyet 
az udvar, ahol az 5. és 6. évfolyamosok fociztak, míg a tornateremben a 7. és 8. évfolyam csa-
patai röplabdamérkőzéseken mérték össze erejüket. Lelkes szurkolócsapatok követték mindkét 
helyszínen az eseményeket. Délután Jerusalema tánckihívás mozgatta át az érdeklődőket. A 
sportnap zárásaként jubileumi focitorna zajlott 4 iskola meghívásával. A szurkolók itt is lelkesí-
tették a versenyzőket. Másnap ünnepi istentiszteleten adtunk hálát iskolánk megalakulásáért 
és megemlékeztünk névadó püspökünkről is. A lelkészi szolgálat után került sor az októberi for-
radalom eseményeinek felidézésére, a 8. évfolyam diákjainak és a 4.-5.-6. osztály énekkarosai-
nak közreműködésével.  

November 15-én az „5x5=25” matematika háziversenyen mérték meg tudásukat a 2. évfo-
lyamtól a 8. évfolyamig résztvevő diákok. 

Az események képgalériája megtekinthető Intézményünk honlapján, illetve Facebook 
oldalán: evangelikusisk.hu ; facebook.com/kettannyelvuevang 

Urbán Miklósné tanítónő 
 

Karácsonyvárás a gimnáziumban 
 

Szép hagyománya a Nyíregyházi Evangélikus Kos-
suth Lajos Gimnáziumnak, hogy már advent első nap-
jaitól gondolunk a rászorulók támogatására. A korábbi 
években jótékonysági vásárt szerveztek az osztályok, 
ahol az otthon sütött édességeket, és az iskolában ké-
szített „street food” finomságokat árulták a diákok. 

Az idei évben az egészségügyi helyzet miatt termé-
szetesen át kellett gondolnunk, hogyan tudjuk bizton-
ságosan megvalósítani a tanulók egyik legközkedvel-
tebb programját. Most is voltak vállalkozó kedvű osz-

tályok, akik nagy képzelőerővel állították össze a kínálatukat: a csokoládékon, kekszeken és gyü-
mölcsökön kívül dobozos üdítőket, karácsonyi díszeket, sőt még maszkot is árultak a diákok. A 
vásár sikerét mi sem bizonyítja jobban, mint az igen magas befolyt összeg. 

Tradíciónknak megfelelően ezt az összeget iskolánk rászoruló diákjai kapták, idén 34 tanuló 
karácsonyához tudtunk hozzájárulni. 

Homoródi Antalné igazgatóhelyettes 
 

Életmű díj odaítélése Babicz Gyöngyi igazgatónőnek 
 

Örömmel adjuk hírül, hogy Babicz Gyöngyi igazgató asszony kimagasló pedagógiai és intéz-
ményvezetői munkájáért a Magyarországi Evangélikus Egyház Péterfy Sándor Oktatási Díjában 
részesült. 

http://www.evangelikusisk.hu/
https://www.facebook.com/kettannyelvuevang
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Az immár 23. alkalommal kiosztott kitünte-
tést jelképesen adta át a MEE elnöksége az 
oktatási intézményvezetők november 23-24. 
között online megrendezett konferenciáján. 
A Magyarországi Evangélikus Egyház 1999 
óta a pedagógiai szakmai munka elismerése-
ként ítéli oda az életműdíjat. 

A Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos 
Gimnázium dolgozói és tanulói szeretettel 
gratulálnak! Az életmű díjhoz a Nyíregyházi 
Evangélikus Egyházközség vezetősége és a 
Hírmondó szerkesztősége is nagy elismerés-
sel gratulál, Istentől áldást kívánva! (a szerk.) 

 

Homoródy Antalné igazgatóhelyettes 
 

A Luther Márton Evangélikus Kollégium hírei 
 

Ebben a tanévben eddig számos programot szerveztünk, sok eseményen vettünk részt. Szep-
temberben a Középiskolai Könnyűzenei Program jóvoltából a Take Me Home együttes koncert-
jére, az Evangélikus Nagytemplomba hívtuk meg a társintézményeink tanulóit, dolgozóit. Né-
hány nap múlva a Nyíregyházi Rendőrkapitányság munkatársai tartottak drogprevenciós elő-
adást a kollégiumban. A sportolást is beillesztettük a szeptemberi programok sorába: lelkes ta-
nulók kis csoportja – tanári kísérettel – Tokajba kirándult biciklivel. A Váci Mihály Kulturális Köz-
pontba szintén ellátogattunk, és megtekintettük a Testünk, a csoda című, testünk működését 
játékosan bemutató interaktív kiállítást. 

Októberben zajlott a verébavató: a kollégium idén érkezett lakói feladatokat oldottak meg 
Nyíregyháza belvárosában, majd humoros műsort adtak. Az Evangélikus Diákönkormányzatok 
Találkozóján (Budapesten) kollégiumunk is képviseltette magát. Ének- és zenekarunk, valamint 
színjátszóink segítségével megemlékeztünk az aradi vértanúkról. Házi helyesírási versenyt ren-
deztünk, melynek első helyezettje Papp Lajos Károly lett, ő képviseli majd kollégiumunkat az 
Implom József Középiskolai Helyesírási Versenyen. 

A „Befogadó szemlélet az evangélikus nevelési-oktatási intézményekben” elnevezésű pályá-
zat keretén belül 15 diák, a tanáraik és az Evangélikus Roma Szakkollégium hallgatói október 
23–24-én közös programot szerveztek. Szombaton csapatépítő, közösségfejlesztő foglalkozások 
zajlottak, megemlékeztünk az október 23-ai forradalomról, vasárnap pedig Budapestre utaz-
tunk, és a Vígszínházban megtekintettük A Pál utcai fiúk című musicalt. 

Novemberben Luther-napot tartottunk, melyen minden csoportból 5 tanuló egy Luther Már-
ton életével kapcsolatos vetélkedőn vett részt. A járvány miatt a november 14-ére tervezett 
kulturális délutánunk elmaradt, ám a műsort rögzítettük, és a kollégium Facebook oldalán elér-
hetővé tettük. A sport szintén szerepelt novemberi programjaink között: házi pingpong- és cso-
csóversenyt tartottunk. 

Idén úgy készülünk a karácsonyi diakóniára, hogy szeretetcsomagokat állítunk össze a Csalá-
dok Átmeneti Otthonában élő gyermekeknek. 

Borza Tünde nevelőtanár  
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ANYAKÖNYVI HÍREK 
 

Keresztelések: „Bizony az ÚR ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom.” 
Magyar Zora, Müller Kiara Csenge, Török Dávid Attila, Lehóczki Attila Márton, Kerekes 
Balázs, Siska András, Kurtyán Lili, Barna Boglárka, Kóder Patrik, Hódi Mira, Tomasovszky 
Nándor János, Simon-Sajben Csongor. 

 

Házasságkötések: „…Amit tehát az Isten egybekötött, ember el ne válassza.” 
Gáva Dávid és Vári Nikoletta. 

 

Halálozások: „Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg…” 
Ilcsik József (63), Znamecz Andrásné Cseh Julianna (91), Hegyes Lászlóné Siska Erzsébet 
(91), Kurucz Pálné Sarecz Ilona (83), Suhajdáné Tóth Györgyi (54), Dremák Imréné Tur-
csán Piroska (79), Szabolcsi Józsefné Sipos Zsuzsanna  (101), Hován Józsefné Gerda Ju-
lianna (69), Biri Simonné Szoboszlai Ilona (80), Antalné Pócsik Judit Ágnes (55), Benkei 
Zoltánné Firtkó Ildikó (74), Pampuch Mihály (80), Garai Mihály (55), Szabolcsi Jánosné 
Bencs Ilona (83), Cseke Kálmánné Horváth Mária (84), Molnár Jánosné Kovács Ilona 
(80), Vidoven Andrásné Kovács Ilona (81), Suhajda Mihály (85), Markovics Ferenc (83). 
 

Összeállította: Horváth Csabáné 
 

December havi előzetes 
 

❖ December 24-én 17.00 órai kezdettel a Nagytemplomban Szentesti istentiszteletet tar-
tunk, melynek keretében sor kerül az általános iskolások karácsonyi műsorának bemutatására. 
❖ A Szentesti istentiszteletre Mandabokorban 15.00 órai kezdettel, a Kistemplomban 16.00 

órai kezdettel kerül sor. 
❖ December 25-én, Karácsony 1. napján a Nagytemplomban 8.00 és 10.00 órakor, Nagykál-

lóban 8.00 órakor, Kálmánházán 8.30 órakor, Rozsrétszőlőben 9.00 órakor, Borbányán 9.30 óra-
kor, Mandabokorban 10.00 órakor, a Kistemplomban 11.00 órakor, Felsősimán 13.00 órakor, 
Vargabokorban 15.00 órakor tartunk istentiszteletet. 
❖ December 25-én 17.00 órai kezdettel Zenés áhítatra kerül sor a Nagytemplomban, me-

lyen Kiss Zoltán és Dr. Kovács László Attila orgonaművészek Buxtehude, Bach, Dubois és Vierne 
karácsonyi orgonaműveket adnak elő. 
❖ December 26-án, Karácsony 2. napján a Nagytemplomban 8.00 és 10.00 órakor, Rozsrét-

szőlőben 9.00 órakor, Borbányán 9.30 órakor, Mandabokorban 10.00 órakor, a Kistemplomban 
11.00 órakor, Császárszálláson 11.00 órakor, Érpatakon 15.00 órakor tartunk istentiszteletet. 
❖ December 31-én, Szilveszter napján a Nagytemplomban 17.00 órakor, Rozsrétszőlőben 

15.00 órakor, Mandabokorban 15.00 órakor, Borbányán 16.00 órakor tartunk istentiszteletet. 
❖ December 31-én Mandabokorban 18.00 órai kezdettel Ifjúsági szilveszterre, 23.30-kor Úr-

vacsorára is sor kerül. 

Január havi előzetes 
 

❖ Január 1-jén, Újév napján a Nagytemplomban 10.00 órakor, Kálmánházán 8.30 órakor, 
Rozsrétszőlőben 9.00 órakor, Borbányán 9.30 órakor, Mandabokorban 10.00 órakor, a Kistemp-
lomban 11.00 órakor, Felsősimán 13.00 órakor tartunk istentiszteletet. 
❖ Január 2-án, istentiszteleti helyeinken a hónap első vasárnapjának megfelelő időpontok-

ban tartunk istentiszteletet. 
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❖ Január 2. és 9. között Aliansz imanyolcad lesz, az első 7 alkalommal online formában, a 
záró alkalmon személyes jelenléttel. (Helyszínét a hirdetésekben fogjuk közölni.) 
❖ Január 10. és 14. között Évkezdő evangelizációs sorozatra kerül sor a Nagytemplomban 

17.00 órai kezdettel. 
❖ Január 16. és 23. között tervezik az Ökumenikus imahét megtartását, azonban erről jelen-

leg több információ nem áll rendelkezésre. 
 

Meghirdetett programjaink az aktuális járványügyi helyzet függvényében változhatnak! 
 

A nagytemplomi és mandabokori istentiszteleteket élőben nem közvetítjük, hanem utólag megte-
kinthetőek 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). 

 

Jelenléti Gyermekfoglalkozást tartunk párhuzamosan a 10:00 órai nagytemplomi istentiszte-
lettel, a Gyülekezeti teremben, így az online gyerektanítás egyelőre szünetel. 

 

 

Lelkészeink elérhetősége: 
Horváth-Hegyi Áron: +36 20/824-2795      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 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, mely gyülekezeti és missziói programokat 

támogat. Adószám: 18151053-1-15 
 

 
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: 2022. február 25. 

Lapzárta: 2022. február 14. 
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 1000 példányban. 

https://nyiregyhaza.lutheran.hu/
https://mandabokor.lutheran.hu/
https://www.facebook.com/evnyiregyhaza
https://www.facebook.com/mandabokor
https://www.youtube.com/MandabokoriEvangélikusGyülekezet
https://www.youtube.com/channel/UCTVTMpiErrEJM4HM9Z6iZ3w
mailto:misi.melich@gmail.com
https://nyiregyhaza.lutheran.hu/
mailto:nyiregyhazi.hirmondo@lutheran.hu

