
 
 

 

 

A 2004. év kezdetén… 
 

 Életünkben ismét egy új év kezdődik, és ez az idézett ige az új esztendő Igéje. Föl-

di életünkben számolni kell két tényezővel: a mulandósággal és az örökkévalósággal. 

Mi ezt összekeverjük. Ez történt a bábeli történetben is: nem értik egymás nyelvét. 

Azért nem értjük egymás nyelvét, mert nem értjük Isten nyelvét, vagyis Isten igéjét.  

Isten igéje azzal kezdődik, hogy elválasztja a sötétséget a világosságtól. Ezt az elvá-

lasztást bennünk akarja végrehajtani. A gondolkodásunkban van a zűrzavar, azért, ami-

kor elküldi a világ Világosságát ebbe a világba, elsősorban a sötétséget, vagyis a zűrza-

vart akarja megszüntetni. Isten ezt a szétválasztó munkáját azzal kezdi: Térjetek meg, 

mert elközelített az Isten országa. „Térjetek meg”, azt jelenti, bánjátok meg bűneiteket. 

Ne a másikban keressétek, hanem saját magatokban. Amíg nem találjuk meg saját ma-

gunkban a bűnt, addig nem tudunk segíteni a másik embernek sem. Pedig ez volna a hi-

vatásunk. 

Szeresd felebarátodat!— ez azt jelenti, hogy nem ítélgetem a másik embert, hanem 

együttérzéssel igyekszem segíteni neki, hogy felismerje azt, ami elválasztja Istentől, és 

ebben a harcban vele együtt szenvedek én is. Ha nekem nem fáj a saját bűnöm, akkor 

nem fog fájni a gyermekem, a házastársam, az embertársam bűne sem.  

A lutheri hit azt jelenti, hogy egész életem bűnbánat legyen. Ehhez egész életemben 

szükség lesz a Szabadító, Megváltó, Megtartó Istenre, vagyis Isten igéjére. Akkor ott 

lesz az én állandó helyem is, ahol Isten igéje hirdettetik, és a bűnbánat után a kegyelem 

igéje is hangzik.  

A 2004. évben is nagy szükségünk, szükségem lesz arra, hogy elnyerjem a kegyelmet, 

és akkor az Isten békessége jelen lesz életemben minden nap, míg csak tart a kegyelmi 

idő.  

Endreffy Zoltán 

XIII. évf. 1-2. szám 

2004. január-február 

„Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem 

múlnak el.” 

(Márk 13, 31.) 
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„Mily kedvesek a te hajlékaid, ó Seregek Ura!” 
Zsolt. 84,2 

Valóban kedvesek Isten hajlékai a mai keresztyén emberek, így a nyíregyházi evangéli-

kusok számára? Mikor hétről-hétre fájó szívvel látom az üresen ásító vagy félig telt temp-

lompadokat, visszacsendül bennem a régi, sokak által még ismert ének első verse: „Örül  mi 

szívűnk, mikor ezt halljuk, a templomba megyünk, hol Úristennek szent igéjét halljuk.” Hol 

van ez az öröm? Olyan könnyű mentséget találni az istentisztelet elmulasztására!  

A gyermek-mondóka jut eszembe: „Télen nagyon hideg van, nyáron nagyon meleg van, 

ősszel esik az eső, soha sincsen jó idő.” 

Igazán olyan legyőzhetetlen akadály a kedvezőtlen időjárás? Sok drága emlékem van 

idős, hűséges templomba járó testvérekről, akik közül most csak egyet szeretnék felidézni. 

Mátis Béla bácsi „a bokortanyák tanítója”, 90 éves kora felett combnyaktörést szenvedett, 

de hatalmas akaraterővel újra megtanult járni. Nem akartam hinni a szememnek, amikor lát-

tam, hogy hideg, havas vasárnapon mankói segítségével templomunkba igyekszik. 

Szűkebb körben egy testvérünk nemrég arról beszélt, hogy valamikor hány kilométert 

gyalogoltak, hogy részt vehessenek az istentiszteleten. 

Dávid király a 65. zsoltárban így vall: 

 „Boldog, akit kiválasztasz, és közeledbe engedsz, hogy udvaraidban lakozzék. 

Hadd teljünk be házad javaival, templomod szentségével!” 

Gondoltunk-e valaha arra, hogy Isten kiválasztó kegyelme, meg nem érdemelt kitünte-

tése az, hogy az emberiségnek, ezen belül a magyar lakosságnak ahhoz a csekély hányadá-

hoz tartozunk, akik tudunk létezéséről, és részt vehetünk az istentiszteleteken? 

Melyek azok a javak, amelyekkel betelhetünk az Úr szentséges templomában? Sokan 

csak az igehirdetésre összpontosítanak, melynek megítélésük szerinti minősége a fokmérője 

annak, hogy egyáltalán érdemes volt-e eljönniük. Urunk pedig nagyon sok egyéb áldást is 

készít nekünk ezeken az alkalmakon, ha nyitott szívvel figyelünk minden részletre. Gondol-

juk el, hogy hol van mód arra, hogy több száz ember együtt énekeljen orgonakísérettel, és 

nem is akármit, hanem Istent dicsőítő, neki hálát adó, őhozzá fohászkodó énekeket, csodála-

tos régi és újabb dallamokkal. Nagyon értékes része az istentiszteletnek az oltári szolgálat is, 

ha teljes figyelmünket odaszánjuk. A bevezető zsoltár megadja az egyes vasárnapok alap-

hangját, a bűnbánati imádság után Isten kegyelme kihirdettetik, az oltári ige már felkészít az 

igehirdetésre, majd közösen vallást tehetünk a Szentháromságba vetett hitünkről. 

„A hit hallásból van” írja Pál apostol és valóban ezt a célt szolgálja az igehirdetés. 

Ebben hallhatunk Istenünk felfoghatatlan szeretetéről és igazságos voltáról, bűnről és 

bűnbocsánatról, Jézusnak megváltásunkért elszenvedett haláláról, feltámadásáról, megtérés-

ről, újjászületésről és az örök életről. 

A templomban és más igei alkalmakon élhetjük meg az igazi közösséget is, jól esik lát-

ni a megszokott arcokat és felfedezni az újakat. Kereszteléskor együtt örülhetünk a hozzátar-

tozókkal, a gyászolókért közösen imádkozhatunk, az úrvacsora alkalmával együtt térdelhe-

tünk az oltárhoz. 

Mennyi-mennyi ajándék egyetlen istentiszteleten! Aki megterhelt szívvel érkezik a 

templomkapuhoz, megnyugodva, felüdülve távozhat. 

Kívánom, hogy minél többünknek legyen vallomása, óhajtása 288. énekünk két verse: 
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„Templomunk, drága vagy nekünk. 

Itt hangzik Isten igéje, 

Itt imádságunk, énekünk, 

Hogy nevét áldja, dicsérje. 

Ide vár minket Istenünk, 

És szövetséget köt velünk, 

Kegyelmet ad, békességet. 

Bármerre járunk, ó Urunk, 

Legyen otthonunk szent házad! 

Töltse meg mindig templomunk 

Dicséret, hála, imádat! 

S ha szívünk itt már nem dobog, 

Táruljon égi templomod, 

Hol néped örökké áldhat.” 
 

Demcsákné Balczó Ildikó 

 

KÉRJÜK TESTVÉREINKET, ADÓJUK 1%-ÁVAL  

TÁMOGASSÁK AZ EVANGÉLIKUS EGYHÁZAT  

ÉS INTÉZMÉNYEIT 
 

A Magyarországi Evangélikus Egyház technikai száma: 0035 
 

Egyházunk a befolyt összeget új templomok építésére, iskolák és  

szeretetotthonaink fejújítására és missziói munkára fordítja.  
 

A másik 1% a következő alapítványainkra adható: 

A „Nyíregyházi Evangélikus Nagytemplomért” 

Alapítvány, mely templomunk felújítását szolgálja 

Adószám: 18801703-1-15 
 

Az Evangélikus Általános Iskola alapítványa: „Szülők a gyermekeinkért” 

Adószám: 18790256-1-15 
 

A „Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnáziumért” 

Adószám: 18796104-1-15 
 

A „Luther Márton Kollégium Tanulóiért” 

Adószám: 18803640-1-15 
 

Isten áldását kérjük mindazok életére, akik a 2002. évi jövedelemadójuk 1%-

ának felajánlásakor a „Nyíregyházi Evangélikus Nagytemplomért” alapítvány-

ra gondoltak. Az így kapott 743 922 forintot a templom hangosító berendezé-

sének felújításához használtuk fel. 
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D. dr. VETŐ LAJOS PÜSPÖK 50 ÉVE SZENTELTE FEL 

A KISTEMPLOMOT 
 

2003. december 21- én ünnepi istentiszteleten adtunk hálát a Széna téren álló kistemp-

lomért, hogy Isten kegyelméből napjainkban is hangozhat – e helyen is— az Evangélium. 

Labossa Péter igazgató lelkész, a körzet parókusa a kezdetekre emlékezve, az 1953. 

december 20-án készült jegyzőkönyvből olvasott fel részleteket.  
(Az alábbiakban a korabeli jkv.- nek egy má-

sik fejezetét adjuk közre. A szerk.) 

„Előzmények: Joób Olivér igazgató lel-

kész előterjeszti a Szegényház - téri kistemp-

lom létesítéséről szóló jelentést, s az ezzel 

kapcsolatos határozati javaslatokat: 

Egyházközségünk képviselőtestülete 

1953. évi október hó 4. napján tartott ülésén 

határozta el, hogy az egyházközség fennállá-

sa 200.-ik évfordulójának megünneplésekép-

pen a Szegényház-téri imateremnek használt 

épületet templommá alakítja át. 

A presbitérium 1953. szeptember hó 26-án 

bocsátotta ki azt a felhívást, amelyben a gyülekezet tagjait e terv megvalósításához szüksé-

ges összegnek önkéntes adakozás útján való előteremtésére hívta fel. A felhívás a gyülekezet 

széles rétegeiben visszhangra talált.  

Tanyán és városban egyaránt buzgó gondnokok és más gyülekezeti tagok –különösen 

nők- álltak az adakozási mozgalom szolgálatába, aminek eredményeképpen a gyülekezet 

tagjai 27 720.- Ft.- ot adományoztak a kistemplom létesítése céljára, ami a mai napon 1953. 

december 20-án felszenteltetett. (…)  

Egyházfelügyelőnk, Balczár István művészi ízléssel készített terve alapján az épület tel-

jesen új homlokzatot kapott klasszikus stílusú kapubejárattal. 

 

Sajnos faanyag híján nem készülhetett el a tetőszer-

kezetbe épített faszerkezetű torony (…) Minden igényte-

lensége ellenére is drága nekünk ez a hajlék, amelyet a 

mai napon D. dr. Vető Lajos, az Északi Evangélikus 

Egyházkerület püspöke felszentelt. 

Drágává és szentté teszi az Ige, amely elhangzott 

benne, s amit Isten Szent Lelkének segítségével és erejé-

vel itt ez után is szüntelenül hirdetni akarunk.” 

 

Eddig az idézet, és folytassuk az emlékezést a fél év-

százados jubileumi istentiszteleten elhangzottak rövid 

összefoglalásával. 

Az évfordulóra a gyülekezeti tagok áldozatkészség-

ének segítségével belülről teljesen megújított kistemplomban Bozorády Zoltán esperes, Pál, 
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Filippiekhez írott levelének 4.fejezet 4-7 –ig terjedő igeversek alapján szólt az Úrban való 

örömről:  

„Örüljetek! – hangzott a bizonyságtétel, mert az Úr itt van velünk, közöttünk. Ő ezt 

megígérte és ez így van! Van miért örülni! Mi most örülünk a kistemplomnak. Hálát kell 

adni azért, hogy ennek a kistemplomnak mindig volt gyülekezete. Hálát adunk azért, hogy 

együtt lehetünk. Amikor istentiszteletre jövünk, hozzuk magunkkal egy hét „batyuját” az Úr 

Jézushoz, ő ma is gyógyít. A teher nem marad az, ami volt, és megszabadulhatunk a bűntől. 

Istennek csak annyi feltétele van, hogy őszinte legyen a bűnbánatunk. Higgyünk az imádság 

erejében, és ne engedjük, hogy a kétely erőtlenítse imaéletünket. Az Úrnak fontos a gyüle-

kezet, fontos 2-3 ember is, mert ő azt mondja: „…ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az 

én nevemben: ott vagyok közöttük.” (Mt 18,20)  

Egy kis közösségben egészen különös módon éljük át, hogy testvérek vagyunk. És le-

gyenek hálásak, akik ide járhatnak! Hálát kell adnunk Istennek ezért a hajlékért!” 

Az elnökség köszöntését Demcsákné Balczó Ildikó összgyülekezeti másodfelügyelő 

tolmácsolta: „…Hadd teljünk be házad javaival, templomod szentségével!” (Zsolt 65,5) 

„Hálát adunk azért, hogy 50 éven keresztül szólhatott itt az ige. Hálát adunk az itt szol-

gált lelkészekért, kántorokért, gyülekezetért, felügyelőkért, presbiterekért, hűséges gondno-

kért. Köszönöm a kistemplomi körzet felügyelőjének, Endreffy Zsoltnak, hogy sokat fára-

dozik azért, hogy ez a gyülekezet közösség lehessen.” 

Endreffy Zsolt körzeti felügyelő Istennek adott hálát azért, hogy a kistemplomnak van 

lelkésze. Megköszönte a templom felújításában résztvevők szívvel-lélekkel végzett kétkezi 

munkáját és adományaikat. Több mint 250 000 Ft. gyűlt össze, melynek 7-8%-át a reformá-

tus testvérek juttatták el (alkalmanként ők is használják a templomot). A felügyelő a követ-

kező szavakkal zárta a köszöntést: „Kívánom, hogy ez a mostani öröm, ami eltölt bennün-

ket, tartósan megmaradjon. És azért is imádkozom, hogy gyülekezetünk hitben megújuljon, 

és létszámában gyarapodjon.” 

Az úrvacsora kiosztásával ért véget az ünnepi istentisztelet. 

E rendhagyó együttlét után, a cikk írójában is felidéződtek azok az emlékek, amelyek az 

elmúlt negyvenhárom esztendőben ehhez a kistemplomhoz kötik. 

Elsősorban a vasárnap délutáni gyermek-istentiszteletekre és a keddi bibliaórákra gon-

dolok hálatelt szívvel. Dédnagymamám gyakran magával vitt a keddi alkalmakra. Itt tanul-

hattam meg énekeskönyvünk sok szép énekét, mert a kis közösség tagjai már legalább fél 

órával a kezdés előtt megérkeztek, hogy együtt énekelhessenek. Ez időtájt néhai Endreffy 

János lelkész úr tartotta ezeket a közösségi órákat, aki az igehirdetésekhez kapcsolódva az 

adott kor történelmét is részletesen ismertette – a gyermeki fül számára is érthető módon. 

Gyermekkorom maradandó emlékei a vasárnap délutáni gyermek-bibliaórai együttlétek. 

Nagy Ilonka néni nagyon szemléletessé tette számunkra az evangéliumi történeteket. Az itt 

tanult igeversek, az „aranymondások” a szívembe vésődtek, és életem nehéz pillanataiban 

útmutatássá váltak számomra. Ilonka néni fáradhatatlanul szervezte a húsvétkor és kará-

csonykor bemutatott bibliai történeteket megelevenítő előadásokat. A korhű ruhákat Tarján 

Zoltánné Mária néni varrta számunkra nagy lelkesedéssel, szeretettel. 

Isten iránti hálával gondolok vissza az elmúlt időszakra. Sok-sok áldásban volt eddig 

részem ebben a kistemplomban.  
Pelles Ferencné 
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„… Magasabbak az én utaim a ti utaitoknál…” (Ézs. 55, 9) 

 
 

1997 augusztusában megrázó esemény híre járta be az országot: Nyírpazony környékén rablótá-

madás ért egy anglikán lelkészt és feleségét, lakókocsijukban. A férj meghalt, a feleség a nyíregyhá-

zi kórházba került, súlyos sérülésekkel. 

A mi nagytemplomunk adott helyet annak az ökumenikus gyászistentiszteletnek, amelyen a Jézus-

ért végzett szolgálatban elhunyt lelkész elárvult feleségéért és hozzátartozóiért imádkoztunk. 

A részvét és felháborodás hullámai magasra csaptak a közvéleményben. Még sok keresztyén szív-

ében is ott volt a fájó kérdés: miért nem oltalmazta meg Isten az Ő hűséges szolgáit ettől a szörnyűség-

től? Sokaknak szinte megrendült az Úrba vetett bizalmuk. Együtt érző imádság vette körül a vesztese-

ket, de nagyon sokan – kisebb, nagyobb közösségek is— könyörögtek az elkövetőkért. 

Isten igéje szerint az Ő útjai és gondolatai magasabbak a mieinknél, mert „az ő utai gyönyörűsé-

ges utak, és minden ösvénye békesség”. Ennek valóságát igazolja az a bizonyságtétel, amely az 

ETHOS c. folyóirat 2004/1-es számában jelent meg, melyet az alábbiakban, teljes terjedelemben 

adunk közre. Nehéz meghatódás nélkül olvasni a cikket, és csak áldani lehet Urunkat szeretetéért, ir-

galmáért, hűségéért. /D.B.I./ 
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HALÁLT okoztam, és ÉLETET kaptam cserébe 

 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, 

Oroson éltem. Az egész családom katolikus 

vallást gyakorolt. Kicsi koromban én is jár-

tam hittanra, elsőáldozó voltam, és bérmál-

koztam is. Mindezek ellenére Istenhez nem 

kerültem közel, és nem ismertem az Úr Jé-

zust. Eljártam ugyan a templomba, de ott 

Isten keresése helyett csajoztunk és rendet-

lenkedtünk. 

Az általános iskola elvégzése után 

Nyíregyházára kerültem ipari tanulónak. 

Ott már második osztályban olyan haverok 

mellé csapódtam, akik csibészek voltak, és 

éjszakai életet éltek. Bevezettek engem kü-

lönböző harci sportágakba is, hogy kiké-

pezzenek, mint egy harcost a háborúra. Ne-

kem pedig mindez tetszett: a léha élet, a 

szórakozás és a könnyen jött pénz. Ekkor 

már a szüleimtől teljesen elszakadtam, bár 

azt még megtettem a kérésükre, hogy befe-

jeztem az iskolát, hogy legyen egy szak-

mám, majd egy alapfokú biztonsági őri tan-

folyamot végeztem el. Így már dolgozhat-

tam legálisan és illegálisan is. A pénz csil-

logása volt az egyetlen dolog, ami engem 

érdekelt ezen a világon. 

1997. augusztus 3-án egy hívő angol 

házaspár Magyarországon keresztül segélyt 

szállított volna Romániába. Nyíregyháza 

mellett meg akartak pihenni a lakókocsi-

jukban. Én két társammal megpróbáltam 

csalással pénzt kicsikarni tőlük, ami sike-

rült is, de az összeget kevésnek találtuk. 

Többet akartunk, de ez már nem ment csa-

lással, erőszakhoz folyamodtunk. A férfi 

megpróbált elhajtani, de én elkezdtem a 

fejét ütlegelni, ami később a halálát okozta, 

mert vérbelélegzés miatt megfulladt. 

Rövidesen elfogtak bennünket a rend-

őrök. A kihallgatások után tárgyalások kö-

vetkeztek. A sértett, a hívő angol hölgy vé-

gig ott volt mellettem a tárgyalások alatt, és 

imádkozott értem. Én egyszerűen nem tud-

tam felfogni, hogy mi is ez. 11 év fegyház-

büntetésre ítéltek el. Az angol hölgy a bör-

tönben is meglátogatott kétszer, és csoma-

got is kaptam tőle, de én még akkor is értet-

lenül álltam ez előtt a helyzet előtt. Akkor 

még nem tudtam, hogy Isten tud adni olyan 

szívet, amellyel még annak az „ellenség-

nek” is meg tud bocsátani, aki megölte a 

férjét. 

Nyíregyházán bejárt a börtönbe egy lel-

kész, aki Istenről beszélt, de én csak zúgo-

lódtam, amiért a többiek hallgatták. Egy-

szer a János 3,16-ot idézte: 

„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy 

egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, 

el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” 

Ezen úgy meghatódtam, hogy még a 

könnyem is kicsordult. De megráztam ma-

gam, a büszkeségem nem engedte, hogy 

megenyhüljek. Pedig meg van írva: 

„Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne 

keményítsétek a ti szíveiteket…” 

(Zsidók 3,15 – Károli-ford.) 

Ítélethozatal után elszállítottak abba a 

fegyházba, ahol le kell töltenem a bünteté-

semet. Itt is elmentem istentiszteletre, de 

nem fogott meg, mert voltak bizonyos gá-

tak bennem, s így éltem tovább a falakon 

belül is a bűnös életemet. 

 2003 januárjában más zárkába kerültem, 

ahol találkoztam egy cigányemberrel. Lát-

tam az életén hitének a gyümölcsét. Régen 

ismerem már, de nem találkoztam vele 

vagy öt éve. Azóta teljesen megváltozott, a 

bűnös életét otthagyta valahol, de nem tud-

tam, hogy hol. Vagy öt hónapig figyeltem 

őt, és láttam, hogy csendes, nyugodt, tele 

van erővel, és csak a Bibliát olvassa. Egy-

szer eközben elkezdtünk beszélgetni. Be-

szélt nekem az Úr Jézus megbocsátó ke-

gyelméről, és egyáltalán arról, kicsoda az 
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Úr Jézus, aki meghalt a golgotai kereszten 

az én bűneimért is! Még ha embert öltem 

is, meg tud nekem bocsátani, ha őszintén 

megbánom a bűneimet, és kezébe adom az 

életemet. Én azon az éjjelen imában meg-

szólítottam Istent – atyámként! Kértem, 

bocsásson meg nekem. Ahogy kimondtam, 

hogy bűnös ember vagyok, elkezdtek hul-

lani a könnyeim, megnyílt a szívem, és az 

Úr Jézus levette rólam a lelkem terheit. Azt 

is kértem, maradjon velem mindörökre. 

Utána imádkoztam a helyi lelkésszel is, aki 

mindig olyan szeretettel beszélt Istenről. 

Sokszor úgy érzem, Isten rajta keresztül 

üzen nekem. A zárkában levő cigány test-

véremmel azóta együtt imádkozunk és já-

runk bibliaórára, együtt dicsérjük az Urat. 

 Érnek támadások, mert sokan itt a börtön 

falai között nem tudják megérteni, hogy én 

elfogadtam az Urat, és a bűnös életemet 

felcseréltem egy békés tiszta életre. Így tu-

dom, hogy vannak gonosz hatalmak, és rá-

jöttem, milyen veszélyben volt az életem az 

Úr Jézus nélkül. 

„Ha lehetséges, amennyire rajtatok áll, 

minden emberrel békességesen éljetek.” 

(Róma 12, 18 – Károli- ford.) 

 Itt nyilvánosan is szeretnék az angol 

hölgytől és családjától bocsánatot kérni. 

Köszönöm azoknak a testvéreknek a sok-

sok imádságát, akik az Úr elé vittek engem. 

Én is imádkozok értetek. 

Legyen áldott az Úr Jézus Krisztus, mert Őt 

illeti minden dicsőség és hatalom!

D.I. 
Kérjük Hírmondónk olvasóit, hogy imádkozzanak ezért a fiatalemberért, az őt Jézushoz vezető zárka-

társáért és az evangélium terjedéséért a börtönfalak között. 

 

 

 

 

Egy régi, ünnepek utáni családi történetünk 
 

A háború után, hozzánk hasonló nehéz helyzetben rajtunk kívül még sokan éltek. A tör-

ténetünk óta már jó néhány új esztendőt megérhettem az Úr kegyelméből, de olyan nemigen 

fordult elő, hogy eszembe ne jutott volna az a bizonyos újév utáni történet, amelyre több 

mint ötven éve is jól emlékszem. 

Azon a szép télies, hófödte ünnep utáni reggelen szegény édesanyám elosztotta az ün-

nep utáni kalácsmaradékot, és gondterhelten megjegyezte, hogy nincs több! Azt is hozzáté-

ve, nem tudja mi lesz, mert pénz sincs, amiért élelmiszert lehetne venni! Mi öcsémmel szó 

nélkül fogyasztottuk a reggelire valót, és megszeppenve láttuk édesanyánk könnyező, aggó-

dó arcát. Majd csendben az ablak elé álltunk és néztünk ki a friss hóval borított tájra.  

Közben láttuk, hogy egy távolabb lakó ismerős néni kendőjébe burkolózva igyekszik a 

gyakorlótéren keresztül a kövesút felé, amely részen mi is laktunk. Úgy emlékszem, mintha 

valamelyikünk meg is jegyezte volna: vajon hova igyekszik ilyen korán?! Míg ezen tűnőd-

tünk, a kutyánk nagy ugatásba kezdett, jelezve valakinek az érkezését, és már hallatszott is a 

tornác felől sűrű dobbantásokkal a havat lerázó kopogtatása a bejárati ajtón. Hát a néni volt, 

aki nem véletlenül, de a Gondviselőtől indíttatva keresett fel bennünket!  

Látva meglepődöttségünket a tőle megszokott kedvességgel már mondta is: ne haragud-

jatok aranyoskáim, hogy ilyen korán zavarlak titeket, de tudjátok, a gyermekeimtől kará-

csonyra kaptam egy ruhára és kötényre való anyagot, és azt hoztam el, ha megvarrnád né-
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kem lelkem! Özvegy édesanyám csekély nyugdíját egyszerű varrogatással pótolta. Készsé-

gesen igyekezett méretet venni. Közben tovább beszélve azt is szóba hozta a néni, hogy ha 

nem sértené meg édesanyámat, ki is fizetné a varratást most, hogy ne kellene még egyszer 

jönnie a rossz úton ide, és azt is hozzátette, ha volna szíves a kész ruhákat valamelyik gyer-

mekkel hazaküldeni. Majd a természetes igen válasz után mindent nagyon köszönve, ami-

lyen hirtelen jött, olyan gyorsan távozott! 

Mi szó nélkül hallgattunk, bár még igencsak gyermekkorban voltunk, de annyit megér-

tettünk és felfogtunk a történtekből, hogy most valami olyan történt, ami nem volt véletlen! 

Ismét könnyezni láttuk édesanyánkat, de tekintete másmilyen volt, mint nem sokkal ezelőtt. 

Akkor még nem tudtam gyermekésszel, de azóta már rég tudom, hogy azok a könnyek hála-

könnyek voltak! Összekulcsolt kezű édesanyám, csendesen mondta: menj el a boltba! Mire 

visszajöttem, ő már nagy igyekezettel hozzákezdett a varráshoz, amely akkor nekünk a min-

dennapira valót jelentette! 

Hálával emlegetve beszélte el a történetet a nagynénéimnek! 

Akkor még gyermek voltam, de azóta tapasztalatból tudom, mennyire helytálló ma is a 

régi énekeskönyvből ismert 371-es énekünk melyet oly sokszor volt okunk ismételgetni: „az 

Úr gondot visel…”  

Ui.: Ha bármennyire is úgy érezzük, hogy a minket körülvevő gondok magasra tornyo-

sulnak életünk egén, sose feledjük, hogy „fölöttébb” ott van a Gondviselő Isten! 

Hát kezdjük el az évet, az ajándékba kapott új esztendőt a Máté ev. 6. fejezet 25-32-ig 

leírt versek ismeretében! 

2003. decemberében lejegyezte G. Józsefné a nyíregyházi gyülekezet tagja. 

 

 

 

 

 

 derűs keresztyén jó ajánlás a hithez. Ahogyan a kirakat elé állsz megnézni, mi mindent 

lehet ott venni, éppen úgy tekintenek az emberek az arcodra, vajon mi is lakik a szíved-

ben. (C. H. Spurgeon) 

A 
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Hírek az Evangélikus Általános Iskola életéből 

 

➢ A Megváltó születésének ünnepére december 18-án délután a Kaláka együttes ka-

rácsonyi koncertjének meghallgatásával, 19-én délelőtt, pedig ünnepi műsorral és 

közös énekléssel készültünk. 

➢ A január hónap a Vízkereszt ünnepi istentiszteleten való részvétellel kezdődött és 

félév zárására, a leendő első osztályosok fogadására, a nyolcadikosok középiskolai 

jelentkezésére, a felvételikre és a versenyekre való felkészüléssel telt. 

➢ -Bíztató, hogy az osztályzatok lezárása előtt a gyermekek többsége igyekezett 

megerősíteni, vagy bebiztosítani a jobb osztályzatot. A félévi osztályozó konferen-

ciát január 22-én tartottuk meg. A gyermekek január 28-án kapták meg a félévi 

eredményeket. 

➢ -Három óvodai szülői értekezleten vettünk részt, ahol tájékoztatást adtunk isko-

lánkról, nevelésünkről, iskolánk szellemiségéről és oktatási programunkról. Az ér-

deklődés, hála Istennek biztató. 

➢ -Az előbbit igazolja, hogy a január 28-án négy órától megtartott első, un. 
„Iskolára hangoló” foglalkozásra 30 óvodás gyermeket hoztak el szüleik. 
Ezeket a foglalkozásokat terv szerint még hét héten át tartják szerdánként 
a majdani első osztályokban tanító nevelők. 

➢ Az Apáczai Csere János Gyakorló Általános Iskola által a megye általános iskolái 

számára meghirdetett nyelvtani és helyesírási versenyen iskolánk tanulói közül ki-

emelkedő eredményeket értek el: Fecske Péter 4. osztályos tanuló 3. helyezést, 

Csizmarik Zsanett 2. osztályos 3. helyezést és Krisztyián Réka 6. osztályos 6. he-

lyezést. 

➢ Január 15-én nevelőtestületi munkaértekezleten  /több más téma megbeszélése mel-

lett/ megszerveztük az irányító dokumentumok átdolgozását. Ütemeztük a felada-

tokat és kialakítottuk a munkacsoportokat. Ezek a munkák érintik a Pedagógiai 

Programot, a Minőségirányítási Programot, az értékelési rendszert és néhány sza-

bályzatot, valamint majd szeptember után az iskola Házirendjét. 

Takács Ferenc igazgató 
 

Hírek a gimnázium életéből 
 

❖ Január 22-én gimnáziumunkban megünnepeltük a Magyar Kultúra napját. 

❖ Január 23-án véget ért az első félév. Örömünkre, javult az iskola tanulmányi átlaga 

—közel négyes. 

❖ Január 31-én ötödik alkalommal rendeztük meg a gimnázium jótékonysági bálját, 

melynek teljes bevételét az iskola számítógépparkjának felújítására, számítástech-

nikai eszközök vásárlására fordítjuk. A bevétel meghaladta az 1 000 000 Ft-ot. 

Köszönjük mindazoknak a segítségét, akik valamilyen formában támogatták 

ezt a kezdeményezést, és hozzájárultak e rendezvény sikeréhez! 

❖ Ugyanezen a napon délelőtt írták meg a nyolcadikos általános iskolások a központi 

írásbeli felvételi dolgozatokat, közel 200-an. 
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Bízunk benne, hogy valamennyi tanuló nálunk szeretné elkezdeni középiskolai ta-

nulmányait. 

Tar Jánosné igazgató 
 

 
 

 

 

 

Hírek a Luther Márton Kollégium életéből 
 

• 2003. dec.1-4 - e között kollégiumunk diákjai az evangélikus gyülekezeti teremben 

tartott ádventi sorozaton vettek részt, melyen Zászkaliczky Pál budapesti ny. lel-

kész hirdette az igét. 

• -Dec. 4 - én intézményünket két Mikulás látogatta meg. A tavalyi évben elkezdett 

hagyományt folytattuk: hajnalban a folyosókra kitett, kipucolt csizmákba tettük a 

támogatóink által adott csomagokat.  

• Dec. 5 - én Molnár Erzsébet kollégiumi lelkész, nevelőtanár három fiatalt keresz-

telt, és két gyereket konfirmált meg (Kovács Dánielt, Zsófiát, Franciskát.) Ezen az 

ünnepségen kollégiumunk diákjai, vezetői, és meghívott vendégek is voltak. A Lu-

ther Márton Kollégiumunknak egyre több evangélikus diákja van!  

• Dec. 8 – án Cserepányáné Fábián Ella tanárnő vezetésével a diákok az Anyaóvóban 

műsort adtak elő, és csomagokkal ajándékozták meg a gyerekeket. 
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• Dec. 10 – én szeretetszolgálat keretében az ÉLIM-be látogattak el a diákok, ahol 

színvonalas műsort és ajándékokat osztogattak a fogyatékos gyermekeknek. 

• Dec. 15 - 16 – án diákjaink az ÉLIM-ben és Rozsréten tartott ádventi sorozaton 

szolgáltak. 

• Dec. 18 –án kollégiumunk tanulói közül az alsóbb évesek betlehemes játékkal ked-

veskedtek tanáraiknak és társaiknak. Zenei és prózai előadások színesítették a mű-

sort. Ezt követően került sor a karácsonyfa alatti ajándékok kibontására, melyek 

között könyvek és egy íj is látható volt, hiszen Magyar László tanár úr vezetésével 

íjász szakkör működik. 

• Decemberben pillepalack konténert kaptunk a Városüzemeltetési Kht-tól, és szer-

vezetten kezdtük gyűjteni a szárazelemeket is. Kollégiumunk törekszik diákjait a 

környezet megóvására és a kommunális hulladék korszerű kezelésére megtanítani. 

• 2004. januárjában újra folytatja munkáját a minőségbiztosítási „team”, és végzi a 

minőségirányítási programot a pedagógusok körében. 

• Jan.19-22-e között ökumenikus imahéten képviseltük a kollégiumot. Igaz, a temp-

lomok szűkössége miatt kevés létszámmal. 

• Intézményünk az idén is örömmel fogadja felajánlásaikat. Amennyiben lehetősé-

gük van rá, kérjük, hogy adójuk 1 %-ával támogassanak bennünket. 

• Luther Márton Kollégium Tanulóiért Alapítvány adószáma: 18803640—1—15 

Segítségüket előre is köszönjük. 

 

Szmolár Tünde nevelőtanár Martinovszky István igazgató 

 

 

 

HÍREK DENKENDORFBÓL 
 

A lapzárta miatt már nem tudtuk megjelentetni legutóbbi (decembe-

ri) számunkban az alábbi információt, melyet Sallai Gábor, a denken-

dorfi testvér-gyülekezeti kapcsolatfelelős presbiter juttatott a szerkesz-

tőségünkhöz. 

E rövid tudósításból megtudhatjuk, hogy az Esslingenben megjele-

nő napilapban, valamint a denkendorfi „Offene Türen” c. gyülekezeti 

folyóiratban is, terjedelmes fényképes beszámoló jelent meg gyülekeze-

tünk 250 éves jubileumi ünnepségeiről. 

A denkendorfi gyülekezet nevében Andreas Stolle lelkész úr levél-

ben tolmácsolta karácsonyi jókívánságaikat a nyíregyházi gyülekezet 

tagjai és lelkészei számára. 
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Isten mondta ki az igent a nemekre 

EKE ifjúsági hétvége Piliscsabán 
 

Az elmúlt hétvégén 150-nél is több evangélikus fiatal gyűlt össze az ország szinte minden szegle-

téből Piliscsabán a Béthel Missziói Otthonban, hogy a fenti, talányos címben elrejtett témában Isten 

akaratát tudakolja. Napjainkban, amikor a házasságot és a családot egyre intenzívebb támadások érik, 

válások és az élettársi kapcsolatban élők száma egyre növekszik (sajnos egyházunkban is), a másság-

kultusz és az individualizmus virágkorát éli, akkor ebben a helyzetben különösen is fontos, hogy a 

korszellem nyomásának kitett fiataljaink világos útmutatást kapjanak: mi Isten célja a két nemmel, a 

férfival és a nővel, és a házassággal? E témát előadásokban, csoportos beszélgetésekben és vidám csa-

patjáték keretében dolgozták fel a résztvevők. A hétvége során a közös éneklésnek is kiemelt szerepe 

volt, a régi és az új énekek együtt szolgálták az alkalom meghittségének elmélyítését és az előadásokra 

való ráhangolódást. A kitűnő zenészekből álló csapatot Győri Gábor Dávid (Pestszentlőrinc) vezette. 

Az előadások során ifj. Blatniczky János (Szügy) a 

Genezis alapján rámutatott, hogy a férfi és a nő teremt-

mények, az istenképűséget együtt hordozzák és a házas-

ságot is a teremtő Isten alkotta és áldotta meg. Szeverényi 

János (országos missziói lelkész) Isten rendjéből követ-

kező szerepekről és feladatokról beszélt. Felhívta a fi-

gyelmet arra is, hogy áldozat nélkül nincs élet, ami külö-

nösen fontos a mai fogyatkozó és elöregedő társadal-

munkban, és egy jó házasságban nem naponkénti, hanem 

percenkénti megbocsátás szükséges. Előadásának érde-

kes színfoltja volt az a gyakorlatias szakasz, amelyben a 

nők "ketyegő biológiai órájá"-ról beszélt, hogy nem kell 

azon csodálkozni, hogy sok nő egy adott kor felett a két-

ségbeesett pánikreakció keretében minden áron szeretne férjhez menni, ezért gyülekezeteinkben a ha-

tározatlan, tutyimutyi és döntésképtelen férfiakon a sor, hogy megóvják fiatal nőtestvéreinket ettől a 

helyzettől. Verasztó János (Répcelak) az efezusi levél alapján arról tanított, hogy bár a férfi és a nő két 

külön világ, de Isten a különbözőségekből egységet teremt, és ez egy nagy titok, Isten titka. A két fél 

személyisége leginkább a házasságban, a másik féllel való kapcsolatban teljesedik ki, és hatalmas cso-

da, ahogy a két független ÉN-ből kölcsönösen egymástól függő MI válik, továbbá az ember ebben az 

önátadásban Istent tapasztalja meg. Arra is kitért, hogy a hivő férj és a feleség közössége a legkisebb 

gyülekezet, ezért állandó támadásoknak van kitéve. De éppen ezért lehet reménységünk, hogy "a nagy 

összekeverő" (ördög) erői sem vesznek erőt rajta, mert Isten tartja meg. 

A csoportos beszélgetésekben az előadásokon elhangzottakat boncolgattuk, sok személyes élmény 

és észrevétel került napvilágra, amellyel egymást építették a résztvevők. Fontos tanítás volt, hogy a 

házasságra még házasság előtt fel kell készülni. Külön öröm volt hallani, hogy a párválasztás előtt álló 

hívő fiataljaink hívő társsal képzelik el jövendő életüket, hisz nagyon fontos, hogy a közös élet, közös 

alapon, értékrenden alapuljon. És ez az alap egy hívő fiatal életében, nem mást, mint maga Jézus 

Krisztus. A záróistentisztelet előtt a résztvevők megoszthatták azokat a lelki ajándékokat, amelyet a 

hétvége során kaptak, és örömmel hallgatták Oravecz András (Győr) testvérünk hiteles bizonyságtéte-

lét arról, hogy a párválasztás során is bízvást támaszkodhatunk Isten segítségére, hisz Ő szerez „hozzá-

illő segítőtársat”, és a kapcsolatot, majd a házasságot is az Úr munkálja. 
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A hétvége a piliscsabai gyülekezettel az új liturgia szerin-

ti közös úrvacsorai tisztelettel zárult (Érdekességként em-

lítem meg, hogy Thurmay Béla helyi lelkész köszöntőjé-

ben megjegyezte, hogy nem látott még ennyi embert eb-

ben a templomban). Az oltári szolgálatot Verasztó János, 

az igeszolgálatot Bőjtös Attila (Sárbogárd) végezte a 95. 

zsoltár alapján, melyben azt helyezte a gyülekezet szívé-

re, hogy Isten szavára MOST kell engedelmeskedni, mert 

ez a válasz Isten megszólítására. Aki ezt halasztja, az vét, 

mert a „majd” és a „soha” ikertestvérek, és akinek nem 

kell az ige következményeként létrejövő életváltozás, az 

nem örökli az ígéretet, de aki engedelmes, az áldást nyer. 

A hétvége egyik kritikája lehet, hogy nem volt az előadók között nő, aki talán járatosabb a nők lel-

ki világában, de ezt a hiányosságot a csoportok vezetésében tevékenykedő felkészült nőtestvérek kom-

penzálhatták. Összességében a nagy érdeklődést kiváltó alkalmon a visszajelzések alapján sok áldás 

volt. Adja Isten, hogy a most hitben hozott elhatározások, döntések kiállják a kísértések próbáját, és 

egyházunk elkötelezett, példamutató életű házaspárokkal gazdagodjék a jövőben. 

Matus Péter Krisztián 

 

Történt valami az EKE ifjúsági hétvégéin… 
 

„Nem jó az embernek egyedül”… Isten igenje a két „nem”-re és hogyan tovább a két „nem” által 

kimondott igenek után. 

Lehetne statisztikával kezdeni, hogy közel 200 fiatal úgy döntött, hogy ezeken a hétvégéken az 

Úr előtt szeretne állni kérdéseivel, gondjaival, örömeivel. Volt, aki nyitott, engedelmes szívvel kész 

volt újat tanulni. Sokan közülük életük egy-egy pontján már döntöttek, hogy nem akarnak tovább az 

Úr nélkül élni. „Nem tudom megélni ezt a földi életet, mindent tönkre tettem, értelmetlenül futkostam. 

Bocsáss meg Atyám, hazajöttem a disznóvályútól.” Az egyik fiatalember életében három hete történt 

ez a döntés, és azt mondta el a bizonyságtételében, hogy eddig nem akart megnősülni, mert semmire 

sem tartotta a házasságot, sőt taszította. Most már tudja a jelentőségét, fontosságát, hogy az Úr adhas-

son neki erre a földi életre társat, aki a része, a másik fele és nem utolsó sorban egyek az Úrban. Övéké 

lehet az ígéret, „ahol ketten egy akarattal…” 

Volt, aki meglátva Istennel szembeni lázadását 

térdre borult ezen a hétvégén. Volt olyan lázadó is, 

aki megfutamodott - szembesülve engedetlenségé-

vel. Nem merte felvállalni a döntés súlyát és reméli, 

hogy lesz még lehetősége. Pár fiatal szíve bezárult, 

hangosan tiltakoztak az ellen, hogy csak az Úr tudja 

ki a másik felem, a hozzám illő. „Igenis meg lehet 

élni a házasságot Isten nélkül is, Nélküle is műkö-

dik!” Ők még nem tudják, hogy mindent tönkre 

tesznek, hogy a lelkileg halott ember cselekedetei 

halált nemzenek. Csak életből fakad az élet, az em-

ber csak tönkreteszi a másikat, a körülötte élőket, 

gyermeke(i)t is. Meggyőzni nem lehet, de könyö-

rögni érte igen, hogy „még időben, Uram…”. 
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Olyan „reménykedő” gondolat is elhangzott, hogy „választottam még nincs hitben, de azt ígérte, 

hogy jönni fog velem a gyülekezetbe!” Meddig?... Mikorra várható az első összecsapás? Ki fog en-

gedni? Természetesen a hitben élő, hiszen ez van a szívében. Ha egy „lelki halottal” kötöd össze az 

életedet, hullamérgezést fogsz kapni! – szembesült egy csoportbeszélgetésen valaki a valósággal. 

Senki nem nevetett a másik mondatain, csendes „mély” beszélgetések alakultak ki a 10-12 fős 

csoportokban, de a magánbeszélgetésekben is. Egyikőjük tágra nyílt szemmel, sápadtan döbbent rá 

arra, hogy önző céljai eléréséhez kellett volna az Isten, hogy végre övé legyen az imádott hitben élő 

lány. 

Szívet átmelegítő, hálára késztető volt a már egymásra talált fiatalok látványa. Voltak, akik már 

házasok, voltak jegyespárjaink is, bizonyítva, hogy Isten látja az életüket, tudja ki a nekik való társ. Jó 

volt hallani, hogy nem gyakorolták a szexet házasság előtt, „nincs edzésben”, egyik fél sem, megőriz-

ték magukat egymásnak, hogy együtt részesülhessenek ebben az örömben is. Nem kihasználva, aztán 

eldobva a másikat, hanem hálatelt szívvel, felelősséggel, egymás örömére ölelkezni, egymást „megta-

nulva”. Hiszen ezért adta az Úr a szexualitást, testi kapcsolat áldását a házasság részeként. 

Szó eshetett a gyermekvállalásról a mai világban, nem törvényeket felállítva, erről szeretettel be-

szélgethettünk. 

El lehetne gondolkodni azon, hogy milyen jó, hogy ezek az ifjak mást szeretnének, nem kiégett 

kapcsolatokban élni, felelősség vállalás nélkül összeköltözni, hanem házasságban együtt lenni (egy 

másik neművel!!!) amelyen ott lehet Isten áldása. Akik itt voltak, már érzik, hogy áldás nélkül nem 

megy, nem akarják Isten nélkül elkezdeni közös életüket. 

Folytatni kell, és folytatni szeretnénk! Hogy ne a válóperek szaporodjanak, hanem az Úr áldása 

növekedhessen. Tehát, találkozunk… 

pncs.n 

 

 

Gyülekezetünk 2003. évi anyakönyvi statisztikai adatai 

Isten iránti hálával számolunk be a testvéreknek gyülekezetünk mögöttünk levő esztendejéről a statisz-

tikai adatok tükrében. A számok mögött azonban figyeljünk azokra az emberekre, akik vigasztalásra 

szorultak, vagy akik örömüket hozták az Úr elé, és tekintsünk Jézus Krisztusra, akinek szava minden 

felsorolt alkalmon szólt hozzánk. 

Megkereszteltünk: 122 gyermeket, 66 fiút és 56 leányt, valamint 10 felnőttet, 26 fővel többet, mint az 

elmúlt évben. 

Házasságot kötött: 68 jegyespár :13 tiszta evangélikus, 53 vegyes és 2 másvallású pár, ez ugyanannyi 

mint a 2002-es évben. 

Konfirmáltunk: 96 gyermeket : 49 fiút és 47 leányt, valamint 10 felnőttet. 22 fővel többet, mint az 

elmúlt évben. 

Eltemettük: 167 testvérünket: 76 férfit és 91 nőt - 29 fővel kevesebbet mint 2002 ben. 

Összeállította: Horváth Csabáné 

 



Hírmondó 2004. január-február 
   

 

16 

 
 

Könyvajánlat 
 

A múlt év decemberében jelentette meg a Lu-

ther Kiadó a Hullámhossz című prédikációs kötetet, 

melyben több mint ötven evangélikus lelkész egy-

egy igehirdetése olvasható az egyházi év ünnepeire. 

A gyülekezetünkben jelenleg szolgáló lelké-

szek közül Bozorády Zoltán, Laborcziné Sztankó 

Gyöngyi, dr. Csepregi András írását olvashatjuk, de 

a kötet szerzői között több, egykoron nyíregyházi 

illetőségű lelkipásztor prédikációja is megtalálható: 

Balicza Iván, Bartha István, Gáncs Péter, Szabó 

Vilmos Béla, Szmolár Attila igemagyarázatait.  

A kötetet szeretettel ajánljuk a gyülekezet fi-

gyelmébe. A Lelkészi Hivatalban megrendelhető, 

vagy a Színház utcai evangéliumi könyvesboltban megvásárolható. 
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Anyakönyvi hírek 

 

Keresztelések:  „Az Úr ajándéka a gyermek...” 

 

Velicskó Szabolcs, Kis Bianka, Bunkóczy Tamás, Kálnai Richard, 

Gábriel Vivien, Lukács Andrea, Fóris Dávid, Bogár Eszter, Babicz Ist-

ván Norbert, Barzó Gergő, Tóth Mónika, Székely Nóra, Lencsés 

Beatrix, Kurucz Tibor, Kurucz Gábor, Babos Dávid, Jávori Teofil, Ru-

dolf Renáta, Pusztafi Dorina Gréta, Puskás Zsófia Fruzsina.  

Felnőtt: Fedor Sándor 

 

 

Házasságkötések:  „Amit Isten egybeszerkesztett...” 

 

Bagics Sándor és Szamosszegi Zsuzsanna 

 

 

 

 

Elhunytak:  „Én vagyok a feltámadás és az élet...” 

 

Nanszák Andrásné Hudák Julianna (82), Lippa Jánosné Pálházi Zsu-

zsanna (56), Antal Zsuzsanna (53), Leviczki Lászlóné Palotai Mária 

(80), Banczik Mihály (80), Berszán Ferencné Dudás Margit (75), Szik-

szai Józsefné Kerekes Mária (90), Gáfrik Mihályné Mihalkó Zsuzsan-

na (68), Csernyik János Mihály (56), Siska Pálné Hurai Julianna (69), 

Keczkó Julianna (80), Szántó Ferenc (67), Melich István (71), Szolár 

Andrásné Madják Julianna (68), Duszka András (80),  Hirka János 

(45), Karafa Ferenc (84), Antal Pálné Kovács Zsuzsanna (82), id. 

Henyusz János (66), Pásztor Imréné Marcsek Erzsébet (58),  Vitószki 

István (84), László Andrásné Deák Irén (75), Gabulya Zoltán (41), 

Helmeczi András (83), Istványi Béla József (58), Laczkovszki Mihály 

(54), id. Gyugos Pál (70), Makranczi Andrásné Morauszki Mária (82), 

Kovács Istvánné Járó Ilona (71), Frecska Andrásné Hraskó Mária (82), 

Lakatos László (72), Kolozsi Jánosné Vitál Ilona (93). 
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HÍREK 

 

Február 23-án –hétfőn – 18 órakor, presbiteri gyűlés lesz a gyülekezeti teremben. 

Február 28-án – szombaton – az Északi Evangélikus Egyházkerület vezetősége de. 

10 órától Aszódon, az Evangélikus Egyházközség gyülekezeti termé-

ben (Szontágh lépcső 1sz.) találkozót szervez. Bővebb információt a 

Lelkészi Hivatalban kaphatnak gyülekezetünk tagjai. 

 

MÁRCIUSI ELŐZETES 

Márc. 1-5-éig, hétfőtől - péntekig a gyülekezeti teremben esténként 17 órától böjti 

igehirdetés-sorozatra várjuk a gyülekezet tagjait. 

 

Márc. 14-17-éig, vasárnaptól - szerdáig, esténként 18 órai kezdettel böjti evangéli-

záció lesz a vargabokori evangélikus imaházban, Cselényi László 

szolgálatával. 

 

Márc. 28-án, vasárnap áttérünk a nyári időszámításra. E naptól kezdve a gyülekezeti 

teremben a bibliaórák, és istentiszteletek kezdési időpontja 18 órára 

módosul. 
 

 

Köszönettel vesszük észrevételeiket, javaslataikat, közlésre szánt írásaikat, amelyeket vagy 

a Lelkészi Hivatalba, vagy az alább feltüntetett e-mail címre legyenek szívesek eljuttatni.  

Kérjük a lapzárta időpontját is figyelembe venni! /a szerk./ 

 

A Hírmondó legközelebbi számának tervezett megjelenési időpontja: április 2. 

 

Lapzárta: március 16. 

 

Evangélikus Lelkészi Hivatal címe: Luther tér 14.  Tel: 508-770 Fax: 508-777 

Hivatalos órák: munkanapokon 9-17 óráig. 

 
Szerkesztőbizottság: 

Dr. Loós Tibor, Pelles Ferencné 

Felelős szerkesztők: Demcsákné Balczó Ildikó, Labossa Péter 

Kiadja: a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség 

Megjelenik: havonként 

E-mail: nyiregyhazi.hirmondo@lutheran.hu 

Készült: Jedlik Kiadó nyomdájában 1300 pld.-ban. 
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