
 

 

 
 

 

 

 
 

JÉZUS MEGÁLDJA A GYERMEKEKET 

 
Az ige kifejezi, hogy Isten országa a gyermekeké. Isten mindannyiunkat olyannak fogad el, ami-

lyenek vagyunk. A gyermekséghez hozzátartozik az őszinteség, a közvetlenség, és a határtalan biza-

lom. Nekünk is így kell Istenhez közelednünk. Kérés nélkül, önként. 

Isten kegyelme mindannyiunkra kiárad. Jézus tanítása nagy változást hozott az ő idejében, de a 

mai életmódhoz, az élet mai értékeihez képest is. Istennek nemcsak a nagyok és erősek, hanem a ki-

csik és a gyengék is fontosak. Sőt Jézus azt is mondta, hogy az elsőkből lesznek az utolsók, és az utol-

sókból az elsők. 

A példázatbeli tékozló fiú tisztelte apját, de ő kezdetben csak saját, önző életet élt. Apja mindezt 

tudta, de mindezek ellenére örült, amikor a fiú lerongyolódva, bűnbánattal hazatért. Sőt futott a fia elé. 

Ez arra figyelmeztet, hogy Isten kegyelemben részesíti a bűnöst, ha igaz szívvel őszintén fordul hozzá.  

A család és a gyermekek 

Otthon a saját gyermekeimmel kapcsolatban sokszor úgy tűnik, hogy a szeretet és a határok korlá-

tainak felállítása néha nehéz. Bizonytalan apa vagyok, aki nem mindig tudja, hogy mi is lenne a leg-

jobb a gyereknek. Néha észreveszem magamon, hogy könnyedén megpróbálok kikerülni egy – a gye-

rekkel kapcsolatos –, nehéz helyzetet vagy komplikált kérdést. Ezekben a bonyolult helyzetekben is a 

szeretetet kellene az első helyre állítani, annyira szeretni, hogy az ő véleményét is kikérjem. Annyira 

kell szeretni a gyermeket, hogy minden pillanatban érezze, hogy haza mindig jöhet, bármi is történjék. 

El kell mondani neki, hogyan érzek, és mit gondolok, hogy megértse az érveimet. El kell mondanom 

neki, hogy szeretem. 

A gyülekezet és a gyermekek 

A gyülekezeti ifjúsági munka nálunk, Finnországban nagyon árnyalt: az otthoni keresztény nevelés 

sok családban a nagyszülőkre hárult. Ezzel együtt a konfirmációi oktatásra a fiatalok szívesen eljön-

nek. Úgy tűnik, hogy a családok keresztény nevelése mára a gyülekezet feladatává vált. Másrészről – a 

legújabb kutatások szerint – a családoknak és a gyerekeknek jól megy a soruk, jobban, mint eddig 

bármikor. A családok társadalmi súlya csökkent. Egyre gyakrabban válnak el szülők; és nem veszik 

figyelembe gyermekeik érdekeit A gyülekezetnek ilyenkor fontos nevelő feladata van, azért hogy a 

XIV. évf. 8. szám 
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„Ekkor kisgyermekeket vittek hozzá, hogy megérintse 

őket, a tanítványok azonban rájuk szóltak. Amikor ezt 

Jézus észrevette, megharagudott, és így szólt hozzájuk: 

»Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne 

tiltsátok el tőlem őket, mert ilyeneké az Isten országa.« 

” 

(Márk 10,13-14) 

 

 

 

 
 



 

 

fiatalok keresztényekké váljanak. A diakónusok különleges feladata az is, hogy odafigyeljen azokra, 

akiknek nem megy jól a soruk, vagy például az alkohol felé fordultak. Sok esetben az ilyen fiatalnak 

már több olyan problémája is van, amelyet nem képes egyedül megoldani. Ha Jézus számára fontosak 

voltak a kicsik, a gyengék, a betegek, a testi és lelki fogyatékosok, a szenvedők és a mások által kikö-

zösített emberek, akkor nem az-e a mi különleges feladatunk, küldetésünk, hogy gondoskodjunk a 

családunkról és a gyermekeinkről olyannak elfogadva őket, amilyenek? Jézus is azt mondta, hogy nem 

az egészségeseknek van szüksége orvosra, hanem a betegeknek. Ezek a gyerekek nem tehetnek arról, 

hogy ilyen helyzetbe kerültek. Úgy kell szeretnünk, amilyenek, és tárt karokkal kell fogadnunk őket.  

Változnak az idők. A gyülekezeti munkát is meg kell újítani az új kihívásoknak megfelelően. Az 

egyháznak közel kell maradnia az emberekhez, mert a gyermekek a mi jövőnk – a keresztény gyüleke-

zetben is. 

 

Szívből jövő köszönet! 

 

Köszönjük a Nyíregyházi Evangélikus Gyülekezetnek, a gyülekezet vezetőinek, a presbitéri-

umnak, a fiataloknak és családjaiknak azt a vendégszeretetet, amellyel fogadtak bennünket 

2005. június 5-9. között, a testvérgyülekezeti látogatás alkalmából. Nagy öröm és megtiszteltetés 

volt megismerni Önöket, az életüket és a gyülekezetüket. Hálás köszönet a kiváló és gondos szer-

vezésért Labossa Péter igazgató lelkész úrnak, valamint Horváth-Hegyi Áronnak a kapcsolattar-

tásban végzett munkájáért. A családoknál való elszállásolás nagyon gyümölcsöző volt; mivel így 

nemcsak a magyar iskolákkal, kultúrával és a hétköznapokkal volt módunk megismerkedni, 

hanem szívélyes, kedves emberekkel is. Barátokat szereztünk. Az Atyaisten áldja meg mindany-

nyiukat, az életüket és a munkájukat – most és mindörökké. Ámen. 

 

41 éves, ifjúsági vezető vagyok. Nős vagyok, három 

gyermekünk van: a 13 éves Paavo, a 10 éves Hanna és a 

3 éves Tuomas. Kajaaniban lakunk. 

A konfirmációi oktatást követően bekapcsolódtam a 

gyülekezet munkájába és a gimnázium elvégzése után 

beiratkoztam egy keresztény népfőiskolára szabadidő-

szervező szakra. Később ugyanezen a népfőiskolán dol-

goztam a nyári táborok szervezőjeként. Így lassacskán 

megérett bennem a gondolat, hogy teológiai végzettséget 

is szerezzek. 1989-ben végeztem egyházi ifjúsági veze-

tőként. Tanulmányaim közben ismertem meg jövőbeni 

feleségemet, aki velem egyidőben végzett. Később ő még 

továbbtanult és jelenleg gyógypedagógusként dolgozik egy iskolában, 13-16 éves fiatalokat tanít. 

17 éve dolgozom az egyházban, és bőven van munkánk. A fiatalok csodálatos emberek és nagyon 

jó velük együtt dolgozni. A zene és a színház különösen kedves munkaeszköz a számomra. Szeretnék 

többet dolgozni, mint amennyit most bírok, de másrészről tudom, hogy a fiatalokkal dolgozó felnőt-

teknek magukra is oda kell figyelniük, különben az erejük elfogy. Az Úr áldását érezzük családommal 

együtt.  

Heimo Haverinen 

 

Heimo Haverinen írását finnből – kedves ismerősünk –, Hernádi Réka fordította.
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ENDREFFY ZOLTÁN NYUGDÍJAS LELKÉSZÜNK KÖSZÖNTÉSE 
 

Az emberi életben egy-egy évtized lezárása mindig 

nagy, megünneplésre méltó esemény. Különösen igaz ez, 

ha valaki Isten különös kegyelméből kilenc évtizedre te-

kinthet vissza.  

Urunk iránti hálaadás alkalma ez, nemcsak szeret-

tei, hanem a nagyobb család, gyülekezetünk számára is, az 

egyházközségünkben végzett 39 évi aktív lelkészi munká-

jáért és a 17 évi, sokoldalú nyugdíjas szolgálatért. 

Köszönjük igehirdetéseinek tisztaságát, egyértelmű-

ségét, ahogyan a bűnt néven nevezi, de mindig felragyog-

tatja a Krisztusban kapott ingyen kegyelmet is vele együtt. 

Minden igehirdetésén - történjen az szóban, vagy írásban -, 

érezhető, hogy nagyon gondos, lelkiismeretes felkészülés-

ből született.  

Az utóbbi hónapok testi erőtlensége házhoz köti Zo-

li bácsit, de hisszük, hogy otthon is végzi a közbenjáró 

imádság papi szolgálatát, amire nagy szüksége van gyüle-

kezetünknek és evangélikus egyházunknak egyaránt. 

Születésnapja alkalmából kívánjuk Istenünk napon-

ként megtapasztalt szeretetét, hűségét, irgalmát saját és 

népes családja életében, legyen valóság Zoli bácsi számára 

is mindig a Pál apostoli ige: „Ezért tehát nem csüggedünk. 

Sőt ha a külső emberünk megromlik is, a belső emberünk 

mégis megújul napról napra” (2 Kor. 4,16). 

 

Tisztelettel és testvéri szeretettel köszönti az egész 

gyülekezet nevében: 

A Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség Elnöksége 
 

             

70 éves egyházunk hetilapja az  

Evangélikus Élet. 
Szeptember 24-e, az Evangélikus élet olvasóinak országos találkozója Budapesten! 

Helyszíne: a zuglói evangélikus templom, illetve a hittudományi egyetem. 

(Bővebb információt a Hírmondó következő számában közlünk.) 
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A JOÓB HÁZASPÁR BÚCSÚZTATÁSA 
 

Fájó veszteség érte 36 évvel ezelőtt gyülekezetünket: nagy közszeretetnek és köztisz-

teletnek örvendő lelkészét – aki 30 évig hűségesen, teljes odaszánással szolgálta gyülekeze-

tünket –, Joób Olivért politikai indítékokból áthelyezték a Dunántúlra. Bár minden oka meg-

lett volna rá, a nyíregyházi búcsú istentiszteletén mégsem a keserűség hangján beszélt, ha-

nem szavaiból az Isten iránti hála és dicsőítés csendült ki. Ura akaratát elfogadva teljes hittel 

és erővel kezdte áldott munkáját a 630 lelkes kicsiny ostffyasszonyfai gyülekezetben, mégis 

öt hónap múlva már a ravatalát állhatta körbe a család, a helyiek és egyházközségünk meg-

rendült szívű küldöttsége.  

 

Felesége, hűséges társa, született Krompecher Judit aki városunk egyik lelkiismeretes 

védőnője volt, 36 évi özvegység után, ez év június 29-én hunyt el. A hozzátartozók döntése 

alapján nemcsak az édesanya, de az édesapa földi maradványait is a nyíregyházi családi 

sírboltban kívánták elhelyeztetni. 

 

Megrendítő látvány fogadta a végtisztességtevőket július 15-én, 14 órakor az Északi 

temető ravatalozójában. A Luther kabátba öltözött lelkészek karéjában ott állt a néhai szol-

gatárs Rőzse István fia, István, aki a temetés igehirdető lelkésze volt és előtte a két koporsó. 

 

Akik még ismerhettük és szerethettük a Joób házaspárt, megrendült szívvel, kései 

ajándékként fogadtuk ezt a búcsúztatást. „Ha elenyészik is testem és szívem, szívemnek kő-

sziklája és örökségem te maradsz, Istenem, örökké!”(Zsolt 73,26) 

 

A lelkész bizonyságot tett az elhunytak életútjának felvázolásában, pályájuk törései-

ben, nehézségeikben arról, hogy egyetlen reménységük volt, ahogy nekünk is ez, hogy Jézus 

Krisztus az igazi kőszikla. A nyitott sírnál hittel énekelhették a kérést a végtisztesség tévők, 

a családdal együtt: „ott álljunk üdvbe öltözötten, én és szeretteim köröttem…”  

 

A temetés után gyülekezeti termünkben, áldott testvéri együttlétben találkozhattunk a 

Joób család régen látott, vagy még nem is ismert tagjaival. A hálás visszaemlékezések egy-

mást követték, és csak a kora esti órákban intettünk búcsút egymásnak.  

 

Három lelkész kezdte el Túróczy Zoltán felejthetetlen püspökünk főpásztorsága alatt 

1939-ben a közös szolgálatot: Rőzse István, Joób Olivér és Balczó András. Az évtizedeken 

keresztül együtt küzdő társak július 15-e óta ugyanabban a temetőben várják boldog feltá-

madásukat, amikor a színről-színre látás örömében újra együtt dicsőíthetik megváltó Urukat.  

Demcsákné Balczó Ildikó 
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ÉNEKLŐ GYÜLEKEZET? 
 

Gyülekezettörténeti hagyományaink szerint 1786. október 22-én, templomunk szen-

telése napján a boldog gyülekezeti tagok a délelőtti istentiszteletről haza sem mentek, hanem 

együtt maradtak és énekeltek az esti istentiszteletre várva. Az un. Tranoscius énekeskönyv 

bőven szolgáltatta az anyagot, hiszen több mint ezer ének közül nem volt ritka a húsz-

harminc versszakos sem. 

Évszázadokon keresztül jellemző volt evangélikusságunkra az Isten dicséretének ez a 

módja. Sokan emlékszünk rá, hogy egy-két évtizeddel ezelőtt az istentiszteletek előtt rend-

szeres volt a „spontán” éneklés. Valaki bemondott egy énekszámot, és a hívek bekapcsolód-

tak a megkezdett énekbe. Temetés előtt, szertartás alatt és a sírnál egyaránt zengett az ének-

szó. 

Mi történt velünk azóta? 
Szomorúan tapasztalom, hogy a gyászszertartásokon legtöbbször csak a lelkész és a 

kántor énekel, szinte senkinél sincs énekeskönyv, az Apostoli Hitvallás és a „Mi Atyánk” 

imádságok alatt, csukott szájjal állnak a végtisztességtévők. Szégyelljük megvallani hitün-

ket, szégyellünk együtt imádkozni? „Mert ha valaki szégyell engem (…) e bűnös nemzedék 

előtt, azt az Emberfia is szégyellni fogja, amikor eljön Atyja dicsőségében…” (Márk 8,38). 

Ha ez igaz, márpedig Jézus az igazság maga, akkor félelmes ítélet vár ránk; irgalmas szívű 

Megváltónk helyett, a Világbíróval találjuk szembe magunkat ama napon, aki azt mondja 

nekünk: „nem ismerlek titeket”. 

Van-e visszaút, megállítható-e az éneklő gyülekezet sorvadása, vagy bele kell törődni 

abba, hogy változik, pusztul minden körülem? 

Isten az éneklésben drága kincset akar ajándékozni nekünk. Vegyük elő ismét könyvünket, 

ha reggel gondterhelten, kedvetlenül ébredünk, egy hálaadó, dicsőítő ének felüdíthet. Keres-

sük a templomi, bibliaórai alkalmakat, temetésre indulva tegyük táskánkba, vegyük kezünk-

be énekeskönyvünket, és megtapasztalhatjuk a zsoltáríró vallomásának időszerűségét: „Mi-

lyen jó Istenünkről énekelni, milyen gyönyörű a szép dicséret!” (Zsolt. 147,1). 

o.i. 

 Megkérdeztük… 

Szerkesztőségünk levelet kapott gyülekezetünk egyik tagjától, hogy kérdezzük meg; miért 

nem kezdődött még el a nagytemplom oltárképének restaurálása? 

 A választ Demcsákné Balczó Ildikó. „A Nyíregyházi Evangélikus Nagytemplomért Ala-

pítvány” kuratóriumának elnöke adja meg:  

A május elejétől szeptember végéig terjedő időszak gyülekezetünkben az esküvők ideje. 

Nem tehetjük meg azt a jegyespárokkal, hogy házasságuk megáldása egy oltárképétől meg-

fosztott, csonka oltár előtt történjen. A restaurálás mintegy két hónapot vesz igénybe, erre a 

késő őszi hónapok alkalmasak. Árajánlatot két restaurátortól kaptunk eddig, és még ketten 

jelentkeztek hasonló céllal. A szükséges teljes összeg sem áll még az alapítvány rendelkezé-

sére, de hisszük, hogy Urunk mint eddig is, ezután sem hagy cserben minket. 
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KIFOGÁS NINCS 
 

Egyházközségünk kapcsolata a denkendorfi evangélikusokkal 1990-ben kezdődött. Az 

elmúlt 15 évben ismételt, kölcsönös látogatásokra került sor, a két város egyházi delegátusai 

között. 

Bizonyára emlékszünk még azokra az ünnepi alkalmainkra, amelyeken német barátaink 

rézfúvósai a Posaunenchor tagjai szolgáltak nálunk. Sohasem jöttek üres kézzel. Egyház-

községünket és szeretetotthonainkat anyagilag is támogatták. 

2003. szept. 25-én Denkendorfban rendkívüli ülésre hívták össze a CVJM (Német Ke-

resztyén Ifjúsági Szövetség) vezetőségét és a gyülekezet tagjait. Kettőszáz millió Ft. értéket 

meghaladó beruházás megvalósításáról kellett közösen felelősséggel dönteniük. 

A költségek jelentős részét a gyülekezetnek és a közvetlen támogatóknak kell biztosítani, 

hiszen a német gazdaság jelenleg nehéz helyzetben van. Talán nehezen hihető, de Németor-

szágban most nagyobb a 

munkanélküliség, mint 

nálunk. 

Mindezek ismeretében 

és ezek ellenére úgy dön-

töttek, hogy a régi ifjúsági 

házat mégis felújítják és 

bővítik. 

Ezzel a fiatalok és az 

idősebb korosztályok gyü-

lekezeti életének lehetősé-

gét kívánják javítani. 

Ez év szeptemberében 

testvéreink a szorgalmuk és kitartó erőfeszítésük nyomán nagy örömmel szentelhetik 

fel a megújult és kibővített gyülekezeti – ifjúsági házat. 

 
Az idén tehát kapcsolatunk 15 éves lett! 
 
Még emlékszem édesanyám egykori szavaira. Mikor ugyanis feladataim alól próbáltam a 

legkülönbözőbb érvekkel kibújni, vagy a már megtörtént ballépéseimet magyarázatokkal 

elfogadhatóvá tenni, mindig azzal szakított félbe: „Kifogás nincs!” Már akkor – gyermekfej-

jel – megértettem, amit az élet azóta újra – és újra igazolt, hogy egy bizonyos határon túl 

felesleges a magyarázat, hiszen érveinket a továbbiakban már tettekkel kell „elmondani”, 

bizonyítani. 

Az jutott eszembe, hogy most, amikor ők rászorulnak, nem tudnánk- e mi valami – ha 

jelképes adománnyal is –, segíteni őket? 

Ehhez kérem gyülekezetünk tagjainak javaslatait, felajánlásait. 

A http://www.cvjm-denkendorf.de/umbau/ honlapon követhetjük erőfeszítéseiket. 

Szeretettel: Sallai Gábor 
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ÖRÖMHÍR ÚJHUTÁN 

 
A Zemplén egyik gyöngyszeme a Huták 

vidéke. A festői szépségű Újhután tábo-

rozhatott 74 kisgyermek július 4-9-éig. 

Tizenöt szolgáló vezetésével Nyírszőlős-

ről, Kisvárdáról, Nyírtelekről és Nyíregy-

házáról jöttek a gyerek. A nyíregyháziak 

tizennégyen voltak.  

Az erdővel borított hegyek, a 

völgyben kanyargó kis patak ámulatba ejtő 

látványa eszembe juttatta, hogy Isten min-

dent tökéletesnek és szépnek alkotott. Hisz 

minden jó, amit Ő teremtett (1Móz 1,12), 

így is szemet gyönyörködtető, 

hogy magán hordja az elmúlás 

pecsétjét.  

A hét során Pál apostol 

életével és missziói munkájával 

ismerkedtek a gyerekek. Az 

apostol életén láthatóvá vált Isten 

megváltó munkája. Saulból Pál 

lett. 

Délelőttönként a megté-

résről, az engedelmességről, az 

evangélium hirdetésének lehető-

ségéről és a szenvedések közötti 

keresztyén élet örömeiről hallhat-

tak a gyerekek. Pál a jutalomra 

tekintett, és nekifeszült a célnak (Fil 3,14). A hallottakat kiscsoportos beszélgetéseken mé-

lyítettük tovább. Délután kézműves foglalkozásokat, kirándulásokat, akadályversenyt ren-

deztünk, és énekkel dicsőítettük Istenünket. Az esti áhítatokon – Fehérke, a kis bárány törté-

netén keresztül – Jézust, a jó Pásztort ismerhették meg. 

Kedves testvéreink! Ha hordoztak minket imádságban, köszönjük! Láthattuk, hogy 

Isten meghallgatta az értünk mondott imádságokat, mert gyermekek fogadták be szívükbe az 

Úr Jézus Krisztust. Dicsőség a mi hatalmas Istenünknek! 

Köszönjük a természetbeni adományokat, a konyhai dolgozók munkáját, a szolgálók 

türelmét és gyermekek iránti szeretetét. 
Hajagos-Tóth Katalin 

gyermekóra vezető 
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ANYAKÖNYVI HÍREK 
 

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

Dankó Pál és Németh Erika, Filetóth Árpád és Márföldi Brigitta Emese, Né-

meti Róbert és Seregi Ágnes, Kovács András és Gyurecskó Edit, Harsányi 

Zsolt és Salamon Anikó, Pankotai Ferenc Zoltán és Pristyák Anita, Nicolas 

Charbaux és Nagy Ágnes, Moravszki Péter és Gyetvai Renáta, Szőnyi Ferenc 

és Schatz Renáta. 
 

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

Chrien Balázs, Tar Máté, Parádi Lenke, Spisák Fanni, Tamás Patrik Krisztián, 

Garai Roland, Molnár Alexa, Orosz Cintia. 

 
 
 

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

Varga Gézáné Simon Katalin (56), Kuricz János (66), Markó András (53), 

Leszkoven György (53), Darida Béláné Vojtkó Tünde (54), Keresztényi Mik-

lósné Sulek Ilona (69), Kostyál László (61), Machnyik Mihály (84), Harman 

József (82), Moravszki István (65), Fraczel József (50), Sipos József (64), 

Simkó Mihályné Laczkószky Erzsébet (86), Ströbik Andrásné Palicz Mária 

(79), Babicz Pál (56), id. Magyar Mihály (64), Petróczki János (72), id. Ma-

tejkó Pál (58), Gál Gyula (68), Szász Istvánné Jesztrebszki Irén (84), Buskó 

László (84), Megyesi Antalné Tóth Zsuzsanna (83), Franczel János (55), Ki-

szely András (61), Gál Sándor (49), id. Szurovcsák József (67), Krasznavölgyi 

Mihály (60), Hován József (32), Bodolószky Sándorné Németh Erzsébet (88), 

Joób Olivérné Krompecher Judit (93), újratemetve Joób Olivér. 

 

 

Csendesnap Nyírszőlősön 
 

Augusztus 20-án, szombaton 1000 1600 óráig csendesnap lesz a nyírszőlősi templomkertben 

A nap igehirdetési témái: 

• Isten nincs messze (ApCsel 17,27). 

• Isten közel van (Zsolt 145,18). 

Igét hirdet: Győri Gábor esperes, pestszentlőrinci ev. lelkész. 

• Isten közel marad (Dániel 6,27). 

Igehirdető: Böjtös Attila sárbogárdi ev. gyülekezeti munkatárs. 

A csendesnap úrvacsorával zárul. 

A nyírszőlősi gyülekezet ebédről gondoskodik. (Tányért, evőeszközt vinni kell.) 
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Aug. 15-én indul Nagybörzsönybe gyülekezetünk ifjúsági csoportja táborozásra, Labossa 

Péter lelkész vezetésével. Imádságban gondoljunk rájuk, hogy a Szentlélek az igén keresztül 

érje el a szíveket, és Isten őrizze meg testi épségüket. 

Szeptember 15-éig várjuk az egykori KIE (Keresztyén Ifjúsági Egyesület) tagok jelent-

kezését a lelkészi hivatalban, vagy Labossa Péter ig. lelkésznél. (Lehet telefonon is, levele-

zési cím megjelölésével.) 

Egy kis csapat – gyerekek és szülők – két önkéntes felnőtt vezetésével, általában havonta 

egy szombaton találkoznak egész napos foglalkozáson. A helyszín vagy a gyülekezeti épület 

(Luther tér 14. szám), vagy valamelyik könnyen és olcsón elérhető kirándulóhely.  

Az alkalmakon áhítat, énektanulás, kézműves foglalkozás, és vidám játék a szokásos prog-

ram. Júniusban a Sóstói Múzeumfaluban, júliusban Tokajban, most aug. 6-án pedig Tisza-

bercelen, a Tisza parton töltötték ezt – a gyermekek körében népszerű – napot. 
 

 
Hibaigazítás! 

 Előző számunkban tévesen jelent meg a keddi közösségi óra időpontja. 

A helyes kezdési időpont: 17 óra. 

                Elnézést kér a szerk. 
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Hetenként ismétlődő állandó gyülekezeti alkalmak 

(nyári időszámítás szerint) 

 Nagytemplomban 

 

Gyülekezeti teremben 

(Luther tér 14. szám) 

Vasárnap   800 istentisztelet úrvacsorával 

1000 istentisztelet  

a hónap első és harmadik 

vasárnapján úrvacsorával 

930 gyermek-istentisztelet 

1000 gyermek bibliakör különböző kor-

csoportokban 

1800 istentisztelet 

Hétfő Iskolai tanítás idején a reggeli 

istentisztelet 745  -kor az általá-

nos iskolai tanulókkal együtt 

  800 istentisztelet 

1800 bibliaóra /Bozorády Zoltán/ 

Kedd    800 istentisztelet 

1700 közösségi óra /Sztankó Gyöngyi/ 

Szerda    800 istentisztelet 

1800 istentisztelet  

Csütörtök    800 istentisztelet 

1800 bibliatanulmányozó óra (Adámi 

László) és gyülekezetépítő biblia-

óra (Labossa Péter) váltakozva, a 

hirdetések alapján 

Péntek    800 istentisztelet 

1700 énekkari próba (megbeszélés sze-

rint) 

Szombat    800 istentisztelet 

1500 serdülő ifjúsági óra 

1630 ifjúsági óra /Labossa Péter/ 

A fenti alkalmakra szeretettel hívjuk és várjuk testvéreinket! 
 

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

hivatalba, vagy az alább feltüntetett e-mail címre legyenek szívesek eljuttatni.  

A Hírmondó legközelebbi számának tervezett megjelenési időpontja: 2005. szeptember 25. 

Lapzárta: 2005. szeptember 9. 

A Nyíregyházi Evangélikus Lelkészi Hivatal címe: Luther tér 14. Tel: 508-770  

és 06 20/824 67 82 Fax: 508-777 

Hivatalos órák: munkanapokon 9-17 óráig. 
 

Szerkesztőbizottság: 

Dr. Loós Tibor, Pelles Ferencné, Závodny Éva 

Felelős szerkesztők: Demcsákné Balczó Ildikó, Labossa Péter 

Kiadja: a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség 

E-mail: nyiregyhazi.hirmondo@lutheran.hu 

mailto:nyiregyhazi.hirmondo@lutheran.hu

