
 
 

 

 

 
 

Jézus az életünkért szól 

 
Szeptember havi igénk húsz évvel ezelőtti emléket elevenít föl bennem. Ez a mondat 

volt ugyanis a napi újszövetségi igénk egy hétfő reggelen (utánanéztem: 1985. július 15-én). 

Az előző éjszakán nagyon keveset aludtunk: harmadik alkalommal szólt már hajnalig a zene 

a nyáregyházi evangélikus parókiával átellenben lévő sarkon található presszó falak nélküli 

fedett kerthelyiségében. Rá kellett döbbennünk, hogy a nemrég létrehozott kerthelyiségben 

most már hétről hétre diszkót akarnak rendezni. Légvonalban 70-80 méterre lakásunk abla-

kaitól… Hát igen, a „létező szocializmusban” sok mindent meg lehetett csinálni, ha megvol-

tak hozzá a „szocialista összeköttetések”: akkor így tudott érvényesülni a kapzsiság. Persze, 

ma még több meglepő dolgot meg tudnak valósítani némelyek… 

Nos, azon a hétfő reggelen átmentem a presszóba, és a főnökasszonynak elmondtam ezt 

az igét, meg azt is: „Ahogyan nem kívánom, hogy a gyermekeimet pálinkával itassák, úgy 

nem kívánom azt sem, hogy ezzel a zenével itassák őket”. A tiltakozásom persze nem hasz-

nált: a diszkózást évekig kellett még szenvednünk, mert „igény” volt rá. Az egyik ott álldo-

gáló törzsvendég pedig azzal reagált az igére: „Az életet úgyse’ tartja meg semmi”… „De –

válaszoltam – Jézus Krisztus meg tudja az életünket tartani!” 

Utólag láthattuk, hogy a figyelmeztető igét az Úr idejében küldte nekik általam. Másfél 

év múlva temetnünk kellett a presszó főnökasszonyának férjét (aki korábban nagy pozíció-

ban volt és akkor egyet-mást igencsak „megengedett” magának). Azzal az igével temethet-

tem, amivel Isten a betegségében elküldött hozzá: „Krisztusért járva követségben, mintha 

Isten kérne általunk: Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel!” (2Kor 5,20). S a fen-

tebb említett törzsvendég is sok éve meghalt már. 

Valóban, az életet semmi e földön nem tudja megtartani. Bármit szerezzen meg, halmoz-

zon föl, érjen el magának az ember, egyszer csak minden kihullik a kezéből: jön a halál, - és 

aztán az ítélet. Erő és egészség, pénz, hatalom, kényelem, élvezet és siker: mind mulandó és 

nem ad igazi életet. A legrosszabb pedig, hogy ezek mindenáron való hajszolása elzárja az 

XIV. évf. 9-10. szám 

2005. szeptember-október 

 

Jézus mondja: „Vigyázzatok, és őrizkedjetek 

minden kapzsiságtól, mert ha bőségben él is 

valaki, életét akkor sem a vagyona tartja meg.” 

(Lk 12,15) 
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ember szívét Istentől! Csak ha Istenhez visszatalál, Ővele megbékül, az Úr Jézus véréért 

bűnbocsánatot nyer az ember, és Isten Szentlelke megeleveníti a lelkét, akkor lesz az em-

bernek a szó igazi értelmében élete. És akkor a helyére kerülhet minden… A múló földi 

mindennapokban nem földhözragadtan, hanem Jézus Krisztuson csüngő szívvel tehetjük 

dolgunkat, és szerezhetünk meg szükséges javakat úgy, hogy nem azok szerzik meg a szí-

vünket. Adhatunk és kaphatunk, imádkozhatunk és szolgálhatunk, örülhetünk és sok min-

denre vállalkozhatunk. Vigasztalásunk is lesz a szomorúságban, és élő reménységünk a ha-

lállal szemben. Mert Isten Krisztusban megismert szeretete éltet és tesz boldoggá. Jézus te-

hát az életünkért szól, amikor figyelmeztet, és óv „minden kapzsiságtól, mert nem abban 

van az embernek az élete, hogy a vagyonban dúskál” (Ravasz László ford.). 
Adámi László 

 

 

IN MEMORIAM ENDREFFY ZOLTÁN 

(1915-2005.) 

 

Endreffy János és Hajek Hermina gyermekeként 

1915. június 29-én született Lajoskomáromban. 
 

- Édesapja evangélikus lelkész volt, aki 1919 és ’38 között átélte a Felvidéki evangélikus-

ság minden gondját és örömét. Először Felsőszeliben majd Pozsonyban szolgált. 

- Endreffy Zoltán Csehszlovákiában végezte minden iskolai tanulmányát. Teológiai tanul-

mányait a Pozsonyi Teológián, szlovák nyelven végezte. A szlovák nyelv meghatározó 

lett egész lelkészi szolgálata során.  

- Teológiai tanulmányai elvégzése után két ízben is hosszabb időt töltött Finnországban. 

Második Finnországi útjáról 1938-ban érkezett haza. Ekkor Csehszlovákiának egy részét 

visszacsatolták Magyarországhoz, így lett magyar állampolgár. Segédlelkészi szolgálatát a 

legnagyobb evangélikus gyülekezetben Békéscsabán kezdte, ahol 3 évig szolgált magyar 

és szlovák nyelven.  

- Bekapcsolódott a KIE (Keresztyén Ifjúsági Egyesület) munkájába. Több evangélikus és 

református lelkésszel került testvéri kapcsolatba, közülük is legtöbbet emlegette Takács 

Jánost és Bozsóki Józsefet. 

- Békéscsaba után Újvidékre került, ahol a szlovák és magyar gyülekezetben egyensúlyozó 

szerepet töltött be. 

- 1943-ban kötött házasságot Lukács Máriával. Házasságukat Isten 7 gyermekkel áldotta 

meg (Emőke, Ildikó, Zsolt, Attilla, Tamás, Helga és Zoltán). 

- Újvidéken felesége megbetegedett és a Délvidék elcsatolása után még 8 hónapot töltöttek 

Jugoszláviában. 

- Hite és Istentől kapott bölcsessége segítette abban, hogy hivatásának teljesítésével nyu-

galmat és békességet tudott teremteni az Újvidéki Gyülekezetben.  
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- Magyarországra kerülve 3 évig szolgált a Csömöri Gyülekezetben, majd 1948-ban lel-

készcsere útján lett a Nyíregyházi Gyülekezete lelkésze. 39 évig szolgált aktív lelkészként 

a gyülekezetben. 

- A magyarországi ébredés idején Ágoston Sándorral került kapcsolatba. A közösség tagjai 

szoros testvéri közösségben éltek, s a közösségre úgy tekintettek és úgy is nevezték, hogy 

a „nagy család”. A közösség tagjai szigorú keresztyén erkölcsű életrendet folytattak. Az 

mentette meg őket a kis közösségekben gyakran fellépő hitbeli gőgtől, hogy a metanoiát, a 

megtérést életprogramnak tartották. Tudták, hirdették és élték is Luther tanítását, hogy a 

keresztyén embernek minden nap megtérésre van szüksége. 

- Endreffy Zoltán nagy tudású, nagyon felkészült lelkész volt. Ismerte a bibliai nyelveket. 

Használta a Hebraikát, de különösen is a görög nyelvben volt jártas és a görög nyelvű Új-

szövetség mellett az Ószövetség görög nyelvű fordítását a Septuagintát is rendszeresen 

használta. Járatos volt a latin nyelvben. A magyar és szlovák nyelv mellett beszélt és ol-

vasott németül és finnül. Idős korában is foglalkozott teológiával. Naprakészen volt tájé-

kozott a Finn Evangélikus Egyház teológiai tevékenységéről. 

- Nagy tudása mellett igehirdetéseiben egyszerűen és világosan fogalmazott. Jól követhető, 

logikus felépítésű volt tanítói munkája.  

- Elsősorban a tanyai evangélikusok lelkészének tudta magát. A hívek nagyon szerették, 

ragaszkodtak hozzá. Sok családi otthonban szervezett kisebb csoportok számára biblia-

órát.  

- Nyugdíjasként is rendszeresen vállalt szolgálatokat a gyülekezetben.  

 

Néhány idézetet szeretnék ismertetni írásaiból, melyek meglátásom szerint tükrözik biblikus 

gondolkozásmódját. 

 

„Mi ismerhetjük a világmindenség minden titkát, de ha azt nem tudjuk, hogy kicsoda az em-

ber és, hogy mi az ő hivatása akkor minden tudásunk hiábavalóvá lesz…. Tehát ki vagyok 

én. Isten képére teremtett, örökkévaló szellemi lény. Az a nagy baj, hogy mi a bűnesetben 

felcseréltük Isten képét ördögi képmásra. Az ördög Istennek képzeli magát az ő követői szin-

tén. Isten csak egy van, ezért a többi úgynevezett isteneket ellenségnek tekintjük és harco-

lunk ellenük. Folyik ebben a világban az istenkedők közötti gyűlölködő harc. …Isten meg-

ígérte, hogy szabadítót küld: az asszony magva Jézus Krisztus, a kígyó-ördög fejére tapos. 

Isten fia eljött a világra és békét hirdet a gyűlölködő embernek: békülj meg önmagaddal, 

Istennel, emberekkel és hagyd abba a rombolást a házasságban, családban, társadalomban, 

építsd a békességet.” (E.Z.) 

 

„Földi 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 

érjük egymás nyelvét, mert nem értjük Isten nyelvét, vagyis Isten igéjét. Isten igéje azzal 

kezdődik, hogy elválasztja a sötétséget a világosságtól. Ezt az elválasztást bennünk akarja 

végrehajtani. A gondolkodásunkban van a zűrzavar, azért amikor elküldi a világ Világossá-

gát ebbe a világba, elsősorban a sötétséget vagyis a zűrzavart akarja megszüntetni. Isten ezt 

a szétválasztó munkáját azzal kezdi: térjetek meg mert elközelített a mennyek országa. Térje-

tek meg azt jelenti bánjátok meg bűneiteket, ne a másikba keressétek, hanem saját magatok-
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ban. A míg nem találjuk meg saját magunkban a bűnt, addig nem tudunk segíteni a másik 

embernek sem.” (E.Z. 2004.) 

 

„Sok nyomorúságban és szenvedésben van részünk. Mi emberek okozzuk egymásnak a leg-

több szenvedést. Pedig úgy gondoljuk, hogy jót akarunk. Emiatt a sok jó miatt szenved a há-

zasság a család. Be kell látni, hogy sötétségben tévelygünk, nem ismerjük a másik baját. 

Mindig a magunk igazát keressük. A tévelygésnek ebben a sötétségében jelent meg a nagy 

világosság, mely megvilágosítja, megítéli nagy sötétségünket. Ezt kell felismerni magunkban 

és megbánni…. Kísértéseink között az segíthet rajtunk, aki hozzánk hasonlóan mindenben 

megkísértetett, de győzött és megállt a kísértésekben. (Zsid. 2,18). Egész életünkben végig-

vonul a kísértés, de vele a világossággal és Isten szeretetével mi is mindig győzhetünk. Ne 

lázadjunk a sok kísértés miatt, hanem hívjuk segítségül az Úr nevét, vele mindig győzhetünk, 

ez a győzelem a nagy öröm.” (E:Z. 2000.) 

 

- Mint hívő ember fontosnak tartotta a Józsué által elmondott szavakat: „Én azonban és a 

házam az Úrnak szolgálunk” Családjának rendszeresen tartott házi áhítatokat, s az End-

reffy házaspár imádságba hordozta az egyre növekvő család minden tagját. Nagy megráz-

kódtatás volt számukra Tamás fiúk súlyos betegsége és elköltözése. Egyik levelében ezt 

írja fiának és menyének: „Nehéz nekünk azt megérteni, hogy Isten a mi Mennyei Atyánk 

mindennel a javunkat akarja. Ő most is nagyon szeret titeket., csakhogy ez az isteni szere-

tet nem egyezik a mi felfogásunkkal. Az sem könnyű, hogy ilyen hosszú ideig tart a meg-

próbáltatás. Ezért kell megtanulni a hosszú tűrést is ezen az úton.” Ne fáradjunk bele, de 

ha mégis fáradunk, erősítsen ez az ige: „Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a leg-

jobbak is megbotlanak, de akik az Úrban bíznak erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a 

sasok, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el.  

(Ézs 40, 30-31) 

- Rendszeresen imádságban hordozták a gyülekezet életét és minden gondját.  

- Gyülekezetünkben sokan hallgattuk szívesen igehirdetéseit. Hiteles volt igehirdetői szol-

gálata, mert hiteles volt keresztyén életvitele. Isten pecsétje rajta volt szolgálatán, ezért ju-

tott el szívünkhöz igehirdetése úgy, mint Isten megszólító üzenete. 

- Az Úr Jézus János evangéliuma 1. fejezete szerint ezt mondta Nátáneelnek: „Íme egy iga-

zi izraelita, akiben nincsen álnokság.” Úgy őrzöm meg emlékezetemben Endreffy Zoltánt, 

mint aki valóságosan Isten embere volt, akiben nem volt semmi álnokság.  

Endreffy Zoltán testvérünk futását elvégezte, a hitet megtartotta és megnyerte a 
számára elkészített élet koronáját. Így távozott 90 éves korában. 

Bozorády Zoltán 
(Elhangzott 2005. szeptember 16-án Nyíregyházán, a temetési szertartáson.) 
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Az Emmaus templom felszentelésén 
2005. szeptember 17. 

 

Simogató, őszi napsütés, zöld pázsit, ünneplő gyülekezet. Előttünk a kész - Bozorády 

Zoltán lelkész úr által már 1983-ban megálmodott -, 322 m2 alapterületű, építése idején oly 

sokszor „körbenézett” Emmaus templom. Egy újabb Isten háza.  

„Kell-e, szabad-e a mai 

világban, templomot építe-

ni?...teszi fel a kérdést szente-

lési prédikációjában D. Szebik 

Imre püspök úr. Hiszen az Úr 

maga mondja: én mindenütt 

jelen vagyok... Isten országa 

bennetek van…” és érezzük, 

hogy így van ez ebben az ün-

nepélyes órában is. Szól az Ige, 

hangzik az ima, száll az ének, s 

lélektől – lélekig ér. Itt van Ő, 

Jézus és ígérete szerint közöt-

tünk és bennünk, hogy örömé-

vel, békéjével szentelje meg az 

ünnepi pillanatot. S amikor 

megtelik a gyönyörű, új templom, minden széknek van gazdája az udvaron is. Felhangzik az 

énekkar éneke: „Szentlélek Isten jöjj szívünkbe, Téged óhajtunk”....akkor nincs másnak he-

lye szívünkben a hálán, az örömön, a vágyakozáson kívül semminek. Hála, hogy épülhet 

még új hajlék az Úrnak, öröm, hogy ma is egyek lehetünk Benne, és vágyakozás, hogy mi-

nél több lélek vágyjon majd ide betérni, s csendben Vele közösséget találni imában, az úrva-

csora szentségében, melyből élet, erő, nyugalom támad ebben az élettelen, erőtlen, nyugta-

lan világban. 

Az ünnepség után gazdagon 

megterített asztal várta a vendége-

ket, s a ragyogó őszi napsütésben, 

testvéri beszélgetésekben még hosz-

szan elidőztünk, mert jó volt együtt 

lenni. 

 

„Az Úr azonban ott van szent 

templomában: csendesedjék el 

előtte az egész föld!”  

Hab. 2,20 
Horváth Csabáné 
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A Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség Elnökségének 

és Presbitériumának közös 

Ünnepélyes Nyilatkozata: 

 

FELHÍVÁS A NAGYTEMPLOM FELSZENTELÉSE 220. JUBI-

LEUMI ÉVÉNEK MÉLTÓ MEGÜNNEPLÉSÉRE! 

 

Kedves Evangélikus Hittestvéreink!  

 252 éves gyülekezetünk templomépítő ősei 1784. március 25-én rakták le Nagy-

templomunk alapkövét, és már 1786. október 22-én sor kerülhetett az ünnepélyes templom-

szentelésre. Ezt az előttünk álló időszakot; 2005. október 22-től 2006. október 22-ig, a 

templomszentelés 220. jubileumi esztendejévé nyilvánítjuk és felhívjuk Kedves Hittest-

véreinket az évforduló méltó megünneplésére! Ezt leginkább úgy tehetjük, ha hétről-hétre 

megtöltjük az ősi templomot; és Istenünk ma nekünk szóló örök evangéliumát nyitott szív-

vel hallgatjuk benne, és részesülünk a szentségekben.  

 Tudjuk, hogy minden hívő keresztyén szíve az Úristen temploma, és Ő nem lakik 

emberkéz építette hajlékokban. De Igéje és Szentlelke által különösképpen szól hozzánk az 

Ő elhívott szolgái által ebben a 220 éve felszentelt templomban is. Templomépítő őseink 

reménységét tükrözi ez a valóban nagy templom, s mi akkor vagyunk méltó utódaik, ha 

nemcsak karbantartjuk és gondozzuk ezt a műemlék épületet, hanem megszentelt életet foly-

tatunk és egész életünk istentiszteletté válik; embertársaink javára és az Ő szent neve dicső-

ségére.  

 Egyházközségünk népe örömmel együtt ünnepel az általa alapított oktatási intéz-

ményekkel; mert 2006-ban lesz a 200. évfordulója a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth La-

jos Gimnázium létrehozásának, és 10 éve indult újra gyülekezetünk fenntartásában a Nyír-

egyházi Evangélikus Általános Iskola. Egyházi intézményeink ünnepe bekapcsolódik a gyü-

lekezet ünnepség sorozatába. 

 Ezért egy egész éven át készüljünk lélekben és igazságban ezekre a templomszentelési és 

iskolaalapítási  jubileumokra, de ne a templomot és az iskolákat ünnepeljük és imádjuk, ha-

nem mindezek Urát, aki a mi Urunk Jézus Krisztus! 

 Mert: „Méltó a megöletett Bárány, hogy övé legyen az erő és a gazdagság, a böl-

csesség és a hatalom, a tisztesség, a dicsőség és az áldás!”  

 Valóban: „Méltó vagy, Urunk és Istenünk, hogy tied legyen a dicsőség, a tisztesség 

és a hatalom, mert te teremtettél mindent, és minden a te akaratodból lett és teremtetett.”  

 Ezért: „A királyi széken ülőé és a Bárányé az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a 

hatalom örökkön-örökké! Ámen.” (Jel 5,12; 4,11; 5,13) 

Nyíregyháza, 2005. szeptember 8.  

Erős vár a mi Istenünk! 

Hittestvéri üdvözlettel: A nyíregyházi gyülekezet elnöksége és presbitériuma 
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Beszámoló a presbitérium 2005. szeptember 8-án megtartott üléséről 

 
1. napirendi pontként az egyházközségünk 2205. I. félévi gazdasági beszámolójának elfogadá-

sáról kellett döntenünk. A beszámolót és annak szöveges indoklását a presbiterek előzőleg megkapták, 

Veres Jánosné gazdasági vezető csak néhány szóbeli kiegészítést tett. A Számvevőszék elnöke, Gyüre 

Ferencné elismerő szavak kíséretében javasolta a beszámoló elfogadását, melyet a Presbitérium 29 

igen szavazattal, 1 nem ellenében tett meg. 

2. napirendi pontként az Evangélikus Általános Iskola I. féléves gazdasági beszámolója elfoga-

dásáról kellett döntenünk. Az előterjesztő dr. Gégény Miklósné gazdasági igazgatóhelyettes volt. A 

Számvevőszék elnökének javaslata alapján a presbitérium egyhangúan döntött az elfogadásról. 

3. napirendi pont az Evangélikus Általános Iskola 2005/2006-os tanév indulási követelményei-

vel kapcsolatos határozathozatal volt. A tanítás 17 osztályban, 432 beírt tanulóval indul. A napközis 

csoportok száma kilenc, 207 fő tervezett létszámmal. A főállású teljes foglalkoztatású pedagógusok 

létszáma 38 fő. A Presbitérium az előterjesztést egyhangúlag elfogadta. 

4. napirendi pont: D. Szebik Imre püspök úr nyugállományba vonulásával az Északi Egyházke-

rület élére új főpásztort kell választani, akinek személyére az egyházközségek presbitériumának kell 

ajánlást tenni. Az Egyházkerület megválasztott Jelölő Bizottsága a javaslatok alapján kéri meg írásban 

az ajánlott személyektől, hogy vállalják-e a jelöltséget. A végleges jelölőlista alapján a választást nov-

ember 28-án megtartandó egyházközségi közgyűléseken kell lefolytatni. A presbitériumunk tagjaitól a 

következő lelkészekre érkezett javaslat: Balicza Iván, Bálintné Varsányi Vilma, Dr. Fabiny Tamás, 

Györy Gábor, Győry János Sámuel, Szabó Lajos, Szabóné Mátrai Marianna, Széll Bulcsú. Ezt a név-

sort a Presbitérium 28 igen szavazattal 2 tartózkodás ellenében fogadta el. Az Elnökség javasolta, hogy 

a megválasztott püspök beiktatására a nyíregyházi nagytemplomban kerüljön sor, mint az Északi Egy-

házkerület legnépesebb gyülekezetében. A javaslat 29 igen és 1 tartózkodás ellenében került elfoga-

dásra. 

5. napirendi pont a kántori állás betöltésével volt kapcsolatos. Jávori Pál kántor ugyanis 2005. 

július 20-án keltezett levelében azt közölte a Presbitériummal illetve az igazgató lelkésszel, hogy „stá-

tuszomat megszűntnek, és munkaviszonyomat felmentettnek tekintem 2005. augusztus 1-jei dátum-

mal”. Az Egyházközség Elnöksége élve munkáltatói jogkörével a felmondást elfogadta és az ebből 

következő hivatalos lépéseket megtette. A megüresedett kántori állást a Hírmondóban és az Evangéli-

kus Élet c. újságban meghirdetjük. 

6. napirendi pont a „Nyíregyházi Evangélikus Nagytemplomért” alapítvány féléves gazdasági 

beszámolójának tudomásul vétele. Az első félévben az adományokból 998.410 Ft folyt be, egyéb be-

vétel 48.164 Ft. A kiadás 869.008 Ft volt, amelyből 800.000 Ft az oldallépcsők végszámlájának ki-

egyenlítésére lett fordítva. 

7. napirendi pontként Garai András presbiterünk javaslatát hallgattuk meg arra vonatkozóan, 

hogy a 2006-os évet nyilvánítsuk jubileumi évnek, mint a templomépítés 220 éves évfordulóját. Ta-

kács Ferenc igazgató indítványozta, hogy e jubileumhoz kapcsoljuk hozzá az általános iskolánk újra-

indításának tizedik, a Kossuth Gimnázium első alapításának 200-ik évfordulóját. E jubileumok méltó 

megünneplését a 2006. évi gyülekezeti munkatervben lehet előirányozni. 

 

A javaslatot egyhangúlag elfogadtuk. 

Összeállította:  

Demcsákné Balczó Ildikó 

az egyházközség felügyelője 
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„Atyám, két kezedben, csak ott lakhatom…” 

 

Senki meg ne vessen ifjú korod miatt, hanem légy példája a hívőknek beszédben, magavise-

letben, szeretetben, hitben, tisztaságban. (1Tim 4,12) 

 

Lassan augusztus második feléhez közeledünk. Ilyenkor már sokan túl vannak a nyári 

szabadság egy részén. Még tart a nyár, de már tele vagyunk élményekkel.  

De milyen élmények ezek? Sokszor a nagy szabadság közepette észre sem vesszük, 

hogy napról napra, s talán hétről hétre Jézus Krisztus nélkül élünk. Könyörögjünk drága Is-

tenünkhöz, hogy ne engedjen eltávolodni tőle, de ezt nekünk is akarni kell. 

Sajnos az én életemben nem napokról vagy hetekről, hanem évekről kell beszélni, me-

lyeket fényévekre töltöttem a mi Urunk Jézus Krisztustól.  

Amikor július 30-án - több mint egy év kihagyás után - ismét elmentem ifjúsági órára, 

egy fantasztikus családias légkörben találtam magam, ahol testvérként szeretik egymást Jé-

zus Krisztusban. Akkor úgy éreztem, hozzájuk akarok tartozni, s tudtam, hogy az én drága 

Uram tárt karokkal fog várni. De akkor még nem sejtettem, hogy mit is jelenthet ez, milyen 

boldogság lesz ez.  

Így kerültem Nagybörzsöny-

be egy „csendes 5 napra”. A hét 

témája Pál apostol Timóteushoz 

írt levelei voltak. E két levél - bár 

mindenkihez szól, mégis úgy ér-

zem - a fiatalokat, veszi célke-

resztbe. Nekem el kellett mennem 

ebbe a táborba. 

Mivel keresztyén családban 

nevelkedtem, kicsi koromtól 

kezdve jártam gyerekórára, ré-

gebben részt vettem néhány nyári 

táborban és a vasárnap délelőttö-

ket rendszerint a templomban töl-

töttem. Sok mindent tudtam arról 

elméletben, hogy hogyan „műkö-

dik” a keresztyének élete. A 

nagybörzsönyi áhítatok azonban 

villámcsapásként hatottak lelki-

ismeretemre. Kezdett bennem megfogalmazódni egy gondolat: bűnös vagyok. 

Pontosan magam sem tudtam mit is értek ez alatt, de bármi eszembe jutott a múltból, 

szörnyülködés fogott el. Szörnyű érzéseim voltak abban a pár napban, mert semmit nem lát-

tam át, semmit nem láttam tisztán, s nem értettem semmit. Se magamat, se a gondolataimat, 

…semmit. Hatalmas vihar dúlt a szívemben.  

Azokban a napokban megszületett bennem egy elhatározás. Nem akarok tovább így él-

ni. Bűneim annyira rám nehezedtek, hogy képtelen voltam elviselni. Nem tudtam közülük 
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egyet sem kiemelni, ami igazán fájna, csak éreztem, hogy semmi sem jó úgy, ahogy most 

van. Egyetlen lehetséges kiutat találtam: imádkozni kezdtem. Egy pár percig egy ép gondo-

lat sem jutott eszembe, mert el voltam foglalva azzal a képpel, ami elém tárult, mikor be-

csuktam a szemem: 

Egy meredek sziklafalon mászok fel, de nagyon nehezen megy. Nem mertem lenézni, 

de éreztem a mélységet, a sötétséget, s az egyre magasabbra felcsapó lángnyelvet. Éreztem, 

hogy egy sötét szörny-féleség, vagy vadállat mászik utánam és meg akarja fogni a lábam, 

hogy visszahúzzon. Tudtam, hogy csak egy dologra szabad figyelnem, hogy minél feljebb 

tudjak menni. Feltekintettem, és láttam Jézust, aki a kezét nyújtja a sziklafal tetejéről. 

Közben szorítottam összekulcsolt kezem, és könyörögtem: Uram segíts! Ne engedj el! 

Uram segíts nekem! 

Ahogy 

megkapaszkod-

tam az Ő segítő 

kezeiben, min-

den erőm elfo-

gyott. Ő felhú-

zott, s megpi-

henhettem. Ott 

minden csupa 

zöld volt, és 

ragyogóan sü-

tött a Nap. 

Krisztus arcán 

boldogságot 

éreztem, s én 

bátran rámoso-

lyogtam. 

Ebben a 

pillanatban 

olyan békesség, 

nyugodtság és megkönnyebbülés töltötte be a szívemet, melyet a legnagyobb költők is kép-

telenek lennének leírni. Megértettem mit is jelent az, amiről a héten oly sok mindenkitől hal-

lottam: a személyes találkozás Jézussal. De sajnos nem tudom leírni milyen csodálatos ér-

zés. 

Eszembe jutott, hogy bár a héten minden reggel elolvastam az Útmutatót, ma mégis el-

felejtettem. Így gyorsan kinyitottam, ahol Zakariás próféta könyvéből az első fejezet harma-

dik verse tündökölt:  

„Térjetek meg hozzám, így szól a Seregek Ura, s én hozzátok térek!” 
Veczán László 
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GYERMEKOLDAL 

Kedves Gyerekek! 

Ezzel az oldallal nektek szeretnénk örömet szerezni. Kívánjuk, hogy a történetek, a rejtvé-

nyek, az érdekességek elnyerjék tetszéseteket, és minél többet tudjatok meg Isten csodálatos 

világáról és az Úr Jézus Krisztusról. Szeretettel köszöntenek benneteket a gyermek-bibliaóra 

vezetői. 

TÖRTÉNET: 

A menetjegy 

Karcsi vidáman játszott a születésnapjára kapott szép kisvasúttal. Édesanyja figyelte őt és 

azon gondolkodott, hogyan mondja el kisfiának, hogy a nagymama meghalt, és ő soha többé 

nem látja már őt. 

- Karcsikám – szólalt meg végül- tudod, hogy nagymama a mennyben van? 

Karcsi abbahagyta a játékot és megkérdezte édesanyját: 

- Volt a nagymamának menetjegye, amivel az égbe utazott? 

- Igen – felelte anya -, volt neki. 

- A mennyország nagyon messze van, biztos drága volt – mondta a kisfiú. 

Édesanyja elmosolyodott és megsimogatta kisfia fejét… 

- Bizony úgy van kisfiam, kell hogy menetjegyünk legyen, különben nem juthatunk 

a mennybe. De Valaki, aki minket nagyon szeret, megvette nekünk a menetjegyet. 

Drágán, nagyon drágán fizetett érte. 

Az Úr Jézus meghalt a kereszten, hogy mi a mennybe juthassunk; minden egyes csepp véré-

vel megvette számunkra a belépést a mennybe. Nagymama sok-sok éve tudta már ezt, és 

ezért elfogadta azt, amikor az Úr Jézus felkínálta neki. Ezt a menetjegyet neked is ingyen 

oda akarja adni az Úr Jézus. Ő neked is felkínálja. Ő mondta, és meg van írva a Bibliában, 

hogy „úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne 

vesszen, hanem örök élete legyen.” (Jn 3,16) 

Ez rám is, rád is vonatkozik: csupán annyi feltétele van annak, hogy a mennybe mehess: 

hinni Istennek, amit mond, és amit az Úr Jézus értünk tett. 

(Ismeretlen szerző nyomán) 

SZÍNEZD KI ÉS VÁLASZOLJ A KÉRDÉSRE! 

Mózes életéből, mely történetre utal a kép? A meg-

fejtéseket a lelkészi hivatalban adhatod le október 

16-áig vasárnap 10 órától a gyermek-bibliaórán.  

ÁLLANDÓ ALKALMAINK: 

Gyermek-bibliakör: (3-14 év) minden vasárnap 10 

órától a lelkészi hivatalban. 

EHKE (Evangélikus Hittanosok Kiránduló Egyesü-

lete) Gyermekmissziós nap (3-12 év) Minden hó-

nap első szombatján. 
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Hírek az Evangélikus Általános Iskola életéből 

 
Isten igéjével és reményeink szerint áldásával indítottuk a 2005/2006. tanévet. 
 
❖ A tanévnyitó nevelőtestületi értekezleten és a tanévnyitó istentiszteleten és ünnepélyen 

Labossa Péter igazgató lelkész úr szolgált. 

 

❖ Az előző tanévet bensőséges, hittel és érzelmekben gazdag istentisztelettel és ballagási 

ünnepéllyel zártuk. Év végén 18 osztályban 428 tanulónk volt. A jelenlegi tanévet 426 

tanulóval kezdjük, akik 17 osztályban tanulnak, nevelődnek. A délutáni felkészülés és 

foglalkozás 9 napközi otthoni csoportban folyik. 

Két első osztályunkba 49 gyermeket írattak be, és 26 tanulót vettünk fel a nyáron más 

iskolákból a másodiktól a hetedik évfolyamig a különböző osztályokba. 

 

❖ Július 3-a és 6-a között a nevelőtestületből 26-an vettünk részt az evangélikus oktatási 

intézmények pedagógusainak országos konferenciáján. 

 

❖ A nyáron közel 100 gyermeket táboroztattunk iskolai és egyházi táborokban. 

 

❖ Tanévi nevelési programunkat – munkatervünk szerint – négy pillérre helyeztük: 

 

1.) Az evangélikus keresztény szellemiség gyakorlásán, tanításán keresztül, annak jó 

alapozása, erősítése a tanulóinkban, közösségeinkben. 

2.) A hazaszeretetre, nemzeti értékeink megbecsülésére való neveléssel a nemzeti ho-

vatartozásunkkal és történelmünkkel való megelégedettségre, büszkeségre nevelés 

és nemzetünk felemelkedéséért való igyekezetre és aktivitásra nevelés. 

3.) A más felekezetű, nemzetiségű tanulók, szeretetteljes elfogadása. Életünkkel, vi-

selkedésünkkel, munkánkkal, értékeinkkel elfogadtatni magunkat, kiváltani, kiér-

demelni megbecsülésüket. 

4.) A teremtett világ (közelebbi és távolabbi természeti környezetünk) -benne mi ma-

gunk-, megismerésére, megóvására nevelés minden lehetséges eszközzel és terüle-

ten. 
Takács Ferenc 

 igazgató 

 

 

„Aki pedig már tudja, hogy Krisztus által kegyelmes Atyja van, az igazán ismeri Is-
tent; tudja, hogy Istennek gondja van rá, segítségül hívja, egyszóval: nincs Isten 
nélkül, mint a pogányok.”  

Ágostai hitvallás XX. cikk  

(Nagy Gyula fordítása) 
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Konfirmációi oktatás 2005 – 2006. 

 

Októberben kezdődik a konfirmációi oktatás,  

melyre szeretettel várjuk a 12 éves gyermekeket. 

 
A szülők, és a keresztszülők, a gyermekek keresztelésekor Isten előtt vállalták, hogy az 

evangélikus egyház segítségével gondoskodnak hitbeli nevelésükről. Ennek egyik lehetséges 

és szükséges formája a hittanoktatás és a konfirmáció. 

A konfirmációi oktatás az alábbi időpontokban kezdődik: 

 

Lelkész neve Helyszín és időpont Első alkalom 

   

Labossa Péter Kistemplom               900 óra október 8. szombat  

   

Bozorády Zoltán Emmaus                     900 óra október 8. szombat 

   

Adámi László Lelkészi hivatal        1030 óra október 15. szombat 

   

Sztankó Gyöngyi Gyülekezeti terem    1500 óra október 7. péntek  

   

Bozorády Zoltánné I. Manda   péntek     1500 óra megkezdődött 

 Kálmánháza helyi megbeszélés szerint 

 

 

 

A Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség megüresedett kán-
tori állásának betöltésére jelentkezőket vár, egyházi törvénye-
inkkel összhangban – MEE Törvényei, 1997. évi III. tv. 66.§; V. 
tv. 55-63.§ – a kántori szolgálatra vonatkozóan. Fizetés meg-
egyezés szerint. Szolgálati lakás megoldható. Az alkalmazás 6 
hónap próbaidővel kezdődik, melynek eltelte után dőlhet el a 
kántori kinevezés. Jelentkezési határidő 2005. október 31. Az 
írásbeli jelentkezéseket az egyházközség elnöksége várja és in-
formáció is itt kapható:  
Nyíregyháza, 4400 Luther tér 14-ben, tel.: 06/20 824 6758 vagy 
06/20 824 6755, email: nyirpeti@freemail.hu”  
 Labossa Péter igazgató lelkész 

mailto:nyirpeti@freemail.hu”
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Reményik Sándor 

EMMAUS FELÉ 

Árkosy Lajosnénak 

A harangok oly kábítóan zúgtak, 

A nép oly kábítóan feketéllett. 

Baldachin alatt a Szentség haladt… 

Jeruzsálem! – gondoltam azalatt –  

S gondoltam: inkább Emmausba térek. 

Emmausra most száll az alkonyat, 

S a távol hegyek olyan csoda-kékek. 

 

Indultam a városból kifele.  

S hogy egyre tisztább, kékebb lett az ég: 

Gondoltam, hogy ez már az Ő ege. 

S hogy álmosabb lett a harang szava, 

Mintha víz alól borongana fel, 

Vagy véghetetlen ködből hangzana: 

Gondoltam, hogy ez már az Ő szava. 

 

Emmaus felé üdébb lett a táj. 

Kis virágokat láttam állani. 

Kis ibolyákat, vándor-utam szélén: 

Gondoltam: ím, az Ő virágai! 

Álmában gügyögött egy-egy madár, 

Hogy az erdőre értem, hallgatag; 

Gondoltam: ím, az Ő madarai, 

Hogy szerette az égi madarat! 

 

Delej futott a barna fákon által. 

Égremeresztett csontos ujjaik 

Mintha megteltek volna már virággal. – 

Tudtam: e percben Ő beszélt a fákkal. 

 

Borongott messziről a mély harang, 

S a mély avarban lassan elalélt, 

De én úgy álltam ott künn boldogan,  

Mint aki látta Őt – és célhoz ért. 

 

 

Kolozsvár, Hója-erdő, 1921.  

Nagyszombat estéjén 

Reményik Sándor erdélyi magyar evangélikus költő Kolozsváron született 1890. augusztus 30-

án, és ugyanott halt meg 1941. október 24-én. Túróczy Zoltán püspök temette. Sírfelirata a há-

zsongárdi temetőben: „Egy lángot adok, ápold, add tovább…” 
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MISSZIÓS SZÓRÓLAPOK 

 

Az Evangélikus Missziói Központ: húsz témában missziós szórólapokat adott ki.  
 

A „szórólapok” közvetve-közvetlenül valamennyiünket érintő témákat dolgoznak fel köz-

érthető megfogalmazásban. Nemcsak a témák, de – olvasóink többsége számára – vélhetően 

a feldolgozására vállalkozó szerzők neve is „beszédes”.  
 

Íme a húsz téma, zárójelben a szerző neve:  

➢ betegség (Bolla Árpád);  

➢ a szektakérdés (dr. Szentpétery Péter);  

➢ tudomány és hit (Szakács Tamás);  

➢ ifjúság (Győrfi Mihály);  

➢ házasság (Győri János Sámuel);  

➢ válás (Dr. Reuss András);  

➢ szenvedés (Ittzés János);  

➢ idősek (Sztojanovics András);  

➢ abortusz (dr. Drenyovszky Irén);  

➢ korszellem (dr. Garádi Péter);  

➢ alkoholfüggőség (Szőlőtő Alapítvány és dr. Sárkány Angyal);  

➢ drog (Viktorné Erdős Eszter);  

➢ homoszexualitás (Dr. Győri Gábor);  

➢ halál – gyász (Ribár János);  

➢ halál utáni élet (D. Szebik Imre);  

➢ depresszió (Honti Irén);  

➢ öngyilkosság (Honti Irén),  

➢ megtérés – hogyan találom meg Istent? (Széll Bulcsú);  

➢ mi az élet célja? (Gáncs Péter);  

➢ igaz-e a Biblia? (Győri Gábor). 

 

A belmissziót segítő lapocskák felhasználására sok lehetőség nyílhat. Adhatunk belőle 

családtagoknak, szomszédoknak, munkatársaknak. Mint Szeverényi János, országos misszi-

ói lelkész elmondta, a szórólap a misszióban jó eszköz, kapcsolópont lehet.  

A szórólapok szövege a Kossuth rádió evangélikus műsorának „missziós perceiben” is 

hallható – szerzőik felolvasásában.  

Szeverényi János jelezte, hogy már készül a folytatás, még néhány további fontos témát 

terveznek kidolgozni. Az értékes anyagból várhatóan egy színes könyvecskét is kiadnak. 

„Szeretettel biztatjuk testvéreinket, bátran éljenek a misszió és a lelkigondozás e nagyszerű 

lehetőségével. Munkánk nem hiábavaló az Úrban!” – mondotta az országos missziós lel-

kész.  

A felsorolt szórólapok a nagytemplomban iratterjesztőnknél 

megvásárolhatók 5 Ft./db. áron. 
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ANYAKÖNYVI HÍREK 
 

 

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

Kovalecz Róbert és Szabó Csilla, Rácz József és Vámosi Réka, Kánási Má-

tyás Raffael és Szmolár Judit, Silye Szabolcs és Gráf Orsolya, Virányi László 

és Orendy Mónika, Pócsik László és Szilágyi Zsuzsa, Szilágyi Zsolt és Máriás 

Zsanett, Kiss Péter és Vincziczki Viktória, Potoczky András és Dán Nóra Ilo-

na, Morauszki József László és Lippa Krisztina, Czöndör István és Horváth 

Eszter, Sebők Zoltán és Nagy Mária, Jámbor József és Kiss Mónika, Bognár 

Attila és Kiss Katalin, Izsai Csaba és Szepesvölgyi Ildikó, Gyureskó Csaba 

Mihály és Cziprus Beáta, Deél József és Garay Beáta, Lakatos Tamás és Ko-

zák Renáta, Gombos András és Kiss Anikó Mária, Matos István és Orosz Or-

solya, Somogyi András és Kegyer Henriett, Fehér Zsolt és Dr. Hanász Barba-

ra, Ling Tamás és Hudák Nóra, Debrószki Tamás és Tarsoly Katalin, Magyar 

Gábor és Czinkószki Anita. 
 

 

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

Csernyik Dóra, Moravcsik Márkó, Bajkó Martin Alex, Hugyecz Péter, Szabó 

Anna, Berecz András, Fekete Fanni, Zomborszki Sára, Pichl Sarah Natália, 

Spisák Tamás, Spisák Bence, Nagy Dominik Csaba, Takács Bernadett, 

Fónagy Máté László, Fekete Dorina, Molnár Kitti, Molnár Kevin, Gutyán Ré-

ka, Szekeres Dóra, Gyuris Kornél, Mokánszki Milán, Márton Péter, Petris 

Márton Alex, Babicz Adél, Vaskó Szófia, Mócsán Martin, Bálint Iván, 

Tomasoszki Miklós. 
 

 

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

Simon Jánosné Boros Julianna (92), Rácz Józsefné Kormány Etelka (84), 

Merkoszki Mihályné Brezka Julianna (84), Galló András (85), Pataki Pál (79), 

Nagy Károlyné Nagy Mária (70), Bogár János (72), Pristyák András (78), 

Gáfrik Mihály (55), Kovács Sándor (77), Bakai György (67), Mikeczné Makó 

Ilona (69), Honvéd Andrásné Gerhardt Ilona (85), Brezina Mihály (70), Ja-

kubcsák Józsefné Pampuch Mária (82), Sümegi Istvánné Gál Ilona (77), 

Franczel Mihály (51), Bodák Jánosné Hudák Éva Berta (67), ifj. Hajcsák Já-

nosné Frecska Mária (51), ifj. Nagy János (39), Zadubenszky Mihály András-

né Török Tünde (36), Hornyák Anna (82), Pristyák András (78), Hudák And-

rás (98), Jaksi Sándorné Droppa Ilona (66), Vitál János (75), Endreffy Zoltán 

(90). 
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IFJÚSÁGI ÓRÁK 
(Gyülekezeti terem, Luther tér 14. szám alatt) 

 

 Az alábbi táblázatban található az első félév ifjúsági programja. Szeretnénk, ha a korosztá-

lyok bontására figyelemmel lennétek. A 18+, a 18 év felettieket jelenti, akik nagyobb részt 

egyetemisták, főiskolások, ezért a hazajövetel bizonytalansága miatt kéthetente van számuk-

ra ifjúsági óra. Ez nem jelenti azt, hogy az ifi befejeztével ne lehetne találkozni, együtt éne-

kelni, imádkozni, igét olvasni. A „kisifibe” a már megkonfirmált, 14 éves kor alatti korosz-

tályt hívjuk. Jó lehetőség a konfirmáció után bekapcsolódni ebbe a közösségbe. 
 

Nagytemplomi Ifjúsági munkaprogram 2005/2006 tanév I. félév 
 

Ifjúsági óra: 14-18 évesek/középiskolások számára szombatonként 1630 -

1830 
Szeptember: 

3.  Értékek és magatartásformák 

10.  A stressz 

17.  A szórakozás 

24.  FILM 

Október: 

1.  Csépe Andrea misszionárius előadá-

sa az Ev. Iskola dísztermében 

8.  Én is vagány akarok lenni! 

15.  „Becsszó” 

22.  Egyedül nem megy! 

29. FILM - Luther 

November: 

5.  Mondd, te mit választanál? 

11-13. Piliscsaba. Ifjúsági EKE csendes-

hétvége 

19.  Kábítószerek  

26.  FILM 

December: 

3.  Mikulás délután 

10. Az ész a fontos! 

17.  Mit nézzünk? 

18.  Gyermek és ifjúsági karácsonyi ünnep-

ség az Ev. Iskolában 1530 

23.  Ifjúsági karácsony 1600 

31.  Szilveszter est 

Január: 

7.  Mit izgassam én magam?! 

14.  Ne háborúzz! 

21.  Vegye meg! 

28.  FILM 

 

18+ ifjúsági óra - 18 év felettiek 

dolgozók, egyetemisták, főiskolások számára 1830-tól 
Szeptember: 

17.  ISTEN PARANCSOLATAI 

 I. parancsolat 

Október: 

8.  II. parancsolat 

22.  III. parancsolat 

November: 

5.  IV. parancsolat  

19.  V. parancsolat 

December: 

3.  Mikulás délután 

17. VI. parancsolat 

23.  Ifjúsági karácsony 1600 

31.  Szilveszter est 

Január: 

14.  VII. parancsolat 

28.  VIII. parancsolat 
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ELKÉSETT 

SZÜLETÉSNAPI KÖSZÖNTŐ 

 

„Kilencvenhárom esztendeje Isten tenyerén” címmel beszélgetést közöltünk a tavalyi 

Hírmondónkban Megyer Lajos nagytiszteletű úrral, egyházközségünk hűséges, nyugdíjas 

korában is tevékeny lelkipásztorával. 

Isten kegyelméből az idén, augusztus 18-án kilencvennegyedik születésnapját ünne-

pelhette meg szerettei körében. Drága ajándék. 

Ézsaiás Könyvének 40. fejezetében arról olvashatunk, hogy bár elfáradnak az ifjak és 

meglankadnak a legkülönbek is, de akik az Úrban bíznak, erejük megújul. Így segíti az Úr 

hűséges szolgáját idős korában is. Legyen érte hála és köszönet. 

Szerkesztőségünk és egyházközségünk nevében azt kívánjuk, hogy hordozza Istenünk 

Lajos bácsit ezután is áldó tenyerén. 

(loós) 

 

Októberi előzetes 

 
❖ Csépe Andrea missziói előadására kerül sor – vetítéssel – az Evangélikus Általános 

Iskola dísztermében, október 1-jén, szombaton, 15 órai kezdettel. Andrea 

testvérünk a Wycliffe Bibliafordítók szervezete keretében szolgál az Úr Jé-

zusnak Dél-Ázsiában. A magar népcsoport nyelvének új írásmódját dolgoz-

hatta ki, ottani testvérekkel és helyi vezetőkkel együttműködve. Az Újszövet-

ség magar fordításának az új írásmóddal való átdolgozását is megkezdhették, 

néhány szórólappal. Andrea sok viszontagság közepette átélte Isten oltalmazó 

szeretetét és kegyelmes vezetését. 

❖ Október 2-án Szekeres-bokorban aratási hálaadó csendesnapot tartunk. A nap 1000-kor 

kezdődik istentisztelettel és 1400-kor zárul úrvacsorával. Szabadban, sátorban 

lesznek az alkalmak, vegyük figyelembe mindezt. Ebédről a szekeres- bokori-

ak gondoskodnak. Szeretettel hívunk mindenkit! 

❖ Október 2-án, vasárnap 1400-1800 óráig a Rozsréti Betlehem Imaházba gyülekezeti 

együttlétre várunk minden érdeklődő testvérünket, ahol Sándor Frigyes és fe-

lesége, Povazsanyecz Gyöngyi miskolci lelkészek szolgálnak.  

❖ A Szolgáló Női Közösség következő szeretetvendégsége október 9-én, vasárnap délután 

fél 5-kor lesz az Evangélikus Általános Iskola dísztermében. Az előadó Szabó 

Ildikó lelkész lesz, aki tizenhárom éven át a Biatorbágyi Belmissziós Szolgá-

lat munkatársa volt. 

❖ Október 15-én szombaton délelőtt 1000 -1300 óráig szeretettel hívjuk a családokat a gyü-

lekezeti terembe, „A Biblia válasza korunk népszerű tanításaira” címmel tar-

tandó előadásra. 



Hírmondó 2005. szeptember-október 
   

 

18 

 

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 

1800 énekkari próba  

Szombat    800 istentisztelet 

1430 serdülő ifjúsági óra 

1630 ifjúsági óra /Labossa Péter/ 

1830 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. október 30. 

Lapzárta: 2005. október 12. 

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 

Készült: Jedlik Kiadó nyomdájában 1300 pld.-ban. 

mailto:nyiregyhazi.hirmondo@lutheran.hu

