
 
 

 

 

 
 

R e f o r m á c i ó  ü n n e p é r e  

 

Nyíregyházi gyülekezetünk több mint 200 éves története 

során minden év október 31-én megemlékezett a Reformáci-

óról. Ez a megemlékezés mindig más színezetet kapott. A 

Szentlélek az anyaszentegyházat hívja, gyűjti, megvilágosít-

ja, megszenteli, megtartja az egy igaz hitben. Mit jelent ez? 

 

1. Az anyaszentegyházat hívja, gyűjti. A nyíregyházi 

egyházközség egybegyűjtetése külsőképpen Békés megyéből és Zólyom 

megyéből történt. Működött az evangélium összekovácsoló ereje az 1Kor 

1,10–13 versek alapján. „...és ne legyenek köztetek szakadások, de legyetek 

teljesen egyek” ugyanis már akkor is tapasztalható volt az összegyűjtetés 

nehézsége. 

2. A Szentlélek az igehirdetés által világosítja meg a gyülekezetet. Ige nélkül 

sötétségben járunk. Ahol a Szentlélek megvilágosít, ott bűnbánatra ébred a 

gyülekezet, és belátja, hogy Szabadítóra van szüksége. Pál írja az efezusi-

akhoz 3,9–12 „az a titok… ismertté legyen most az egyház által…amelyet 

megvalósított Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.” 

3. A Szentlélek megszentel. Akiket a Szentlélek egy hitre vitt, azokat egy sza-

bály szerinti életmódfolytatásra tanítja. Ez így volt a nyíregyházi gyüleke-

zetben is, és a régi időkben ezt sokan szigorúan betartották. Pál levele a Ga-

latákhoz 5,25;6,2. „Ha lélek szerint élünk, lélek szerint is járjunk.” 

4. A Szentlélek megtartja a gyülekezetet az egy igaz hitben. Nagyon sok té-

nyező van és volt, amely szét akarja rombolni a gyülekezeti életet, annak 

XIV. évf. 11. szám 

2005. november 

 

„Isten szeretete kiáradt szívünkbe a Szentlélek 

által, aki adatott nekünk.” (Róm 5,5) 
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egységét. Sok veszély fenyegette a nyíregyházi gyülekezet hitben való egy-

ségét. Ne a rosszban legyünk egyek, hanem a jóban. ApCsel 20,28–32. „És 

most atyámfiai, ajánllak titeket az Istennek és az ő kegyelmessége igéjének, 

aki felépíthet és adhat néktek örökséget minden megszenteltek közt.” 

 

A reformáció az egyes embert akarja megváltoztatni indulatban, gondolatban, cse-

lekedetben, hogy más emberré legyünk, hogy a teremtmény a Teremtő akaratát cse-

lekedje, és így dicsőítse az Istent. 

Endreffy Zoltán  

 
 

Endreffy Zoltán ny. lelkészt 2005. szeptember 10-én hívta haza Ura és Teremtője. 

Hosszú nyíregyházi szolgálata alatt sok alkalommal szolgált Reformáció ünnepén. 

Most azt az igehirdetést adjuk közre, ami a templomszentelés 200. évfordulóján 

hangzott el reformáció hetében. 

Kegyelettel és Isten iránti hálával gondolunk Endreffy Zoltánnak a Hírmondó 

érdekében végzett szolgálataira: értékes cikkeire, fordítói munkáira. Ezeket a fel-

adatokat is a rá olyan jellemző gondossággal, lelkiismeretességgel, a határidők 

pontos betartásával készítette. 

Legyen áldott az emléke! 

A Szerkesztő Bizottság 

 

 reformáció ünnepének 488. évfordulóján Luther 

Márton, Asztali beszélgetések címen megjelente-

tett válogatásból idézünk (Helikon Kiadó, 1983.) 

 

A halálról 

 

„Anno 1538. október 21-én Dr. Martin Luther nyil-

vános intelmezést mondott a templomban, és igen-

csak megpirongatta mindazokat, akik megrémültek, 

amikor lábra kaptak a pestisről szóló mendemondák 

és lármák. Így szólt: »Az Úrban kell vigasztalódni, benne kell bízni, s mindenki ma-

ga foglalatosságában igyekezzék, és maradjon is meg abban. És ha felebarátjának 

segítségre, támaszra van szüksége, senki tőle meg ne vonja magát. Ne féljünk a ha-

láltól annyira módfelett, mert megragadtuk az élet igéjét és az Urat magát, aki mi-

végettünk erőt vett a halálon.«” 

A 
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A botránkozásról  

 
Jézus mondja: „… és boldog, aki nem botránkozik meg énbennem” (Máté 11,6). 

 

„Furcsa botrány, hogy a világ Benne botránkozik meg, aki a holtakat föltámasztja, vakok-

nak látását, süketeknek hallását adja vissza. (…) 

Igen ám, csakhogy Isten a mennyek birodalmát adná, míg a világ földi birodalomra vá-

gyik; azért botránkozik meg a világ, mert mit sem lát abból, hogy a dicsőség, a testi vágyak, 

a pénz elmúlik és elenyészik.” 

 

 
 
2006. február 28-án nyugalomba vonul D. Szebik Imre püspök úr, az Északi Egyház-

kerület püspöke. 

Az egyházkerület egyházközségei elküldték javaslataikat a megválasztandó püspök 

személyét illetően. A Hírmondó legutóbbi (2005. 9-10.) számában, a presbiteri ülésről ké-

szült beszámolóban már írtunk erről. 2005. október 26-án az egyházkerületi közgyűlés vég-

legesíti a jelöltek névsorát, melyet elküldenek a szavazásra jogosult egyházközségek elnök-

ségeinek.  

A püspökválasztás 2005. november 20-án lesz. Az egyházkerület egyházközségi 

közgyűlései választanak. Minden parókus lelkész után egy szavazatra jogosult minden egy-

házközség, így a mi egyházközségünknek 5 szavazata lesz.  

 

Egyházközségünkben 2005. november 20-án a Nagytemplomban 1000órakor kezdődő 

istentisztelet után kerül sor a püspökválasztó közgyűlésre. 

 

Az egyházközség közgyűlése az egyházközség nagykorú tagjaiból áll (1997. évi III. 

tv 25.§). Az egyházközség tagja az az egyháztag, aki annak gyülekezeti életében és fenntar-

tásában lelki, szellemi és anyagi erejéhez képest részt vesz (1997. évi I. tv 14.§).  

Kérjük, hogy minél többen érezzük át a püspökválasztás fontosságát, jöjjünk el a 

közgyűlésre és hordozzuk imádságban egyházunkat. A Hírmondó nyomdába kerüléséig nem 

állt rendelkezésünkre hivatalos információ a jelöltek személyét illetően, ezért nem tettük 

közzé. A jelöltekről, illetve esetleges bemutatkozó szolgálatukról az istentiszteleten, a hirde-

tésekben fogunk tájékoztatást adni.  

Az egyházkerületi szavazatbontás 2005. december 5-én lesz, ezután teszik közzé az 

új püspök nevét. Egyházunk honlapján, a  

www.lutheran.hu 

weblapon részletes, naprakész információkat olvashatunk a „Honlap a püspökválasz-

tásról” című oldalon. 

Labossa Péter  

igazgató lelkész 

http://www.lutheran.hu/
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A MAGAROK KÖZÖTT 
 

Hófödte hegycsúcsok, pagoda stílus-

ban épült házak, fává terebélyesedett, 

pompázatos, óriásméretű mikulásvirágok 

látványa tárult szemünk elé a hatalmas ki-

vetítő vászonról, akik - október 1-jén – 

elmentünk az Evangélikus Általános Isko-

la dísztermébe, hogy meghallgassuk Csépe 

Andrea misszionárius - vetítéssel egybe-

kapcsolt - beszámolóját. A hangkazettáról 

jellegzetes, nyugalmat árasztó keleti zene 

szólt. Idilli kép, de mi a valóság? 

Andrea, meglepő módon Wass Albert 

erdélyi írótól idézett gondolattal kezdte 

rövid bemutatkozását: „Kergetünk titokza-

tos őzbakokat, és mikor leterítjük, kisül, 

hogy nem az igazi.” Így volt ő is. A mások 

által talán irigyelt külkereskedői pályán hiányérzete volt. Kereste élete igazi értelmét, noha 

ekkor még semmilyen kapcsolata sem volt Istennel, gyülekezettel.  

Az Úr azonban egy barátnője által megkereste őt. Hívő kereszténnyé válása után vilá-

gossá vált számára, hogy új életét Isten használni akarja, de hol és hogyan? Kitartó imádko-

zására a válasz is megérkezett, amikor 1991-ben részt vett a Wycliffe Bibliafordítók nyári 

táborában. Ott Andreát egészen magával ragadták a misszionáriusok bibliafordításról szóló 

beszámolói. 

1998-ban jutott bizonyosságra, hogy Isten ebbe a szolgálatba, a külmisszióba hívja. A 

nyelvrokonaink közé vágyott -, így került Dél-Ázsiába, ahol a hegyi falvakban magarok is 

élnek - több százezren.  

A középmagas hegyeken tera-

szos földműveléssel kölest termesz-

tenek. Az általa vetített képeken 

láthattuk, milyen nagy a szegény-

ség, a nyomor. A falvakban több 

száz méterről hordják a vizet az 

asszonyok, de a városokban sem 

jobb a helyzet, mert a házak lapos 

tetején elhelyezett gyűjtőedények-

ben tárolt víz csak szűrés és forralás 

után fogyasztható. A nagyobb vá-

rosokban is csak kevesen élnek 

olyan emberek, akiknek állandóan 

van munkájuk. 

Az ország egyes részein folyó 

fegyveres lázadás még csak nehezíti a lakosság helyzetét.  
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Ide, a hegyek között nehéz kö-

rülmények között élő magarokhoz 

ment el ez a törékeny termetű fiatal 

testvérünk, hogy elvigye nekik az 

Evangéliumot, az Örömhírt. A 

magar népcsoport nyelvének új 

írásmódját dolgozta ki ottani ke-

resztény segítőivel. Velük együtt 

végzi az írás-olvasás tanítást, hogy 

az emberek el tudják olvasni az 

anyanyelvükre korábban már lefor-

dított Újszövetséget.  

A kicsiny magar keresztény 

közösségeket nem nézi jó szemmel 

a hagyományos vallásokat követő 

többség. A politikailag megosztott ország egyes vidékein veszélyben van a keresztény em-

ber élete. 

Misszionárius testvérünk szolgálatáért, az Evangélium terjedéséért, a kicsiny magar 

gyülekezetekért imádkozzunk! Tegyük ezt hűségesen, és minél többen! 

ps. 

 

MITŐL SZÉP? MITŐL JÓ?  
MÁS FÉNYBEN A HÁZASSÁGRÓL 

 
2005. november 12-13-án Debrecenben felekezetek közötti női konferencia kerül megrendezésre, 

ahol lányok, és asszonyok sokasága hallhat a női lét, a házasság ill. a szexualitás lelki, érzelmi és fizi-

kai vonatkozásairól bibliai megvilágításban. Napjainkban a világ teleharsogja üzenetével fülünket, el-

ménket és megpróbálja ezt tenni szívünkkel is. Itt az idő, a lehetőség, hogy ezen intim kérdésekről az 

Ige világosságában halljunk. Intim kérdések minden (14 éven felüli) nőt érintenek. Lelki életünkkel 

kapcsolatos konferencia ez, ahol őszinte válaszokat kaphatunk kérdéseinkre. A hétvége fő szónoka 

LINDA DILLOW (Egyesült Államok), akinek könyveiből három magyarul is olvasható: A társ; Aki-

nél a szív lecsendesül; Intim kérdések. Ez a konferencia alaphangját az Intim kérdések című könyve 

adja meg, amelyben „a nők legszemélyesebb kérdéseire” igyekszik válaszokat adni. 

Helyszín: Debrecen, Főnix Csarnok, részvételi díj 1500 Ft, helyszínen napijegy kapható: szombat-

ra 1000 Ft, vasárnapra 1500 Ft, a két napra együtt a helyszínen 2000 Ft. A részvételi díj befizethető „A 

LINDA DILLOW KONFERENCIA DEBRECEN 2005” K&H Bank 10403428-34216743-70070000 

számlaszámon.  

Nyíregyházi lányok és asszonyok! Fogjunk össze, vegyünk részt a konferencián! Jelentkezés 

és bővebb információ Labossáné Kővágó Anitánál. Tel.: 06-20/ 824 6784.  

Egyéb információ: www. lindadillowkonf.hu 
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MEGFIATALODIK OLTÁRKÉPÜNK 

 
Varbai Ilona művészettörténész – egyházközségünk megbízása alapján – restaurálási szakvéle-

ményt adott nagytemplomunkra, 1993-ban. Ebben az oltárképre vonatkozóan ezt írta: „Feltétlenül 

szükséges lenne a mielőbbi restaurálás, mert a további romlás súlyos következményekkel járhat.” Zár-

szóként a következőkre hívta fel a figyelmet: „Közvetlen veszély csak az oltárképet fenyegeti, ennek 

restaurálása lenne az elsődleges feladat”. 

A „mielőbbi restaurálás”-ra sajnos 12 évet kellett várni, hiszen először a templom külső javítása-

it végeztettük el. A szükséges felújításnak az adott új lendületet, hogy ez év januárjában az ökumeni-

kus imahét nyolc estéjének perselypénze 502.410 Ft. volt, s mint az év házigazdáit, ez az összeg egy-

házközségünket illette. Olyan célt igyekeztünk kitűzni, amire a többi felekezet is szívesen adakozik, 

hiszen mindenki láthatta, hogy a festmény annyira ráncos, hogy rajta a hajdan volt szépség nyomai is 

alig fedezhetők fel. Ez az elhanyagoltság pedig méltatlan szeretett oltárképünk tárgyához, hiszen az a 

világtörténelem és üdvtörténet legdöntőbb eseményét ábrázolja: Megváltónk kereszthalálát.  

Természetesen a restaurált képet felújított keretbe célszerű visszaépíteni, így erre is most kerül 

sor.  

A harmadik feladat, amit a restaurátor gárda már el is végzett, az egész oltár faanyagának fertőt-

lenítése. A háromféle feladat elvégzésének összköltsége 2,5 millió Ft, melyet „A Nyíregyházi Evangé-

likus Nagytemplomért” alapítvány fog kifizetni a már említett ökumenikus perselypénzből, az előző 

évi pénzmaradványból, és a gyülekezeti tagoknak az idei évben templomfelújításra szánt adományai-

ból.  

Terveink szerint szép karácsonyi ajándékként fogjuk visszakapni megszépült oltárképünket és 

keretét. Imádkozzunk a sikeres munkavégzésért, szolgálja az is Isten dicsőségét és gyülekezetünk ja-

vát. 
Demcsákné Balczó Ildikó 

az alapítvány kuratóriumának 

elnöke 

 

 

Pecznyík Pál 

HANGZIK ITT AZ IGE 

 

Templomépítő őseink 

Ha most itt lennének, 
És istentiszteltünkön 

Ők is részt vennének, 

Látva a sok üres padot, 
Vajon mit szólnának,  

Áldozatos építői 

Isten szent házának? 
Hiszen kétszázhúsz év óta 

Hangzik itt az ige, 

S mára, így megfakult volna 
A menny örömhíre? 

Templomunkba ma már egyre 

Kevesebben térnek, 
Éheztetve a lelküket, 

 

Inkább testnek élnek. 

Sok testvérre csábítón hat 
Világ fénye, bája, 

Ám a velük kacérkodót 

A kárhozat várja! 
Ám, ha patinás templomunk 

Megtelhetne újra, 

Testvéreink életüket 
Rá bíznák az Úrra! 

Isten felé szívből zengne 

Ajkukon az ének, 
Úgy lennének követői 

Őseik hitének! 

Celldömölk, 2005. X. 11. 
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„MINDENNAPI KENYERÜNKET ADD MEG NEKÜNK MA!” 
 

Aratási hálaadó csendes - napra gyűltünk össze Szekeresbokorban október 2-án. Lelki 

eledelként a nyitó istentiszteleten Máté evangéliumából (6,9) hallhattunk igemagyarázatot 

Labossa Pétertől, a körzet lelkészétől: mit jelent Isten gondviselése, mi tartozik a mindenna-

pi kenyér fogalomkörébe. Luther Márton Kis és Nagykátéjának „mindennapi kenyér” ma-

gyarázatát hallva is rádöbbenhettünk, mi mindent foglal magába a Jézustól tanult imádság, a 

Miatyánk 4. kérése.  

A lelki eledelen kívül testi eledelként a szekeres-bokoriak vendégszeretetéből gulyásle-

vest ebédelhettünk. Ebéd után a Nyírtelki Asszonykör és az ifjúság szolgálataival folytató-

dott a lelki táplálkozás.  

A záró úrvacsorai szolgálat igehirdeté-

sében Labossáné Kővágó Anita az ötezer 

ember megvendégelésének története alap-

ján bizonyságot tett Jézus mindeneket 

megelégítő hatalmáról.  

A csendes-nap közel száz résztvevője a 

lelki és testi javakért hálás szívvel térhetett 

haza, szívében a nap igéjével: Jézus 

mondja: „Én vagyok az élet kenyere: aki 

énhozzám jön, nem éhezik meg, és aki én-

bennem hisz, nem szomjazik meg soha.” 

-a-r 
 

 

 

ARATÁSI HÁLAADÓ ÜNNEP ROZSRÉTEN 
 

Az ősz, az ember és a természet utolsó kellemes „lélegzetvétele” a közelgő nagy hideg 

előtt. A nap még melegen süt, de mi már tudjuk: jól el kell raktározni emlékezetünkbe eze-

ket a sugarakat, mert szép időre lehet, hogy még tavaszig várnunk kell. Az ősz a megérett 

természet évszaka is, amikor az utolsó termést betakarítják, hogy legyen elegendő kenyér, 

élelem télre. Így volt ez régen is, de így van ez most is, - habár urbanizálódó világunkban 

egyre kevésbé tartjuk természetesnek, hogy köze lenne a kenyérnek, amit megeszünk az ara-

táshoz. 

Mit üzenhet nekünk, egyre szűkülő falak közé szorult, földet soha nem munkáló embe-

reknek ez az ünnep? Nekünk miért kell aratás idején hálát adnunk? 

Sándor Frigyes miskolci lelkész a rozsréti imaházban, október másodikán ezekre a kér-

désekre adott választ. Hiszen az oltáron található Biblián, kereszten, gyertyán, virágon, ke-

nyéren és gyümölccsel teli kosáron kívül a gyülekezetet, s benne saját, megújulni vágyó lel-

künket helyezzük ekkor képletesen Krisztus asztalára.  

Az előadás előtt a rozsréti 

hittanosok műsora, az énekkar 

szolgálata, valamint Koblicska 
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Lőte színésznő szavalata hangzott el.  

A nyitó áhítat után került sor a miskolci gyülekezet bemutatkozására. A vezető lelkész 

egy új gyülekezetépítő modellről számolt be, az Alfa-kurzusról, amelynek lényege: a Krisz-

tust kereső ember fokozatos bevonása a gyülekezet életébe. Az alkalmakat közös vacsorával 

kezdik, mert így kötetlenebb az ismerkedés, és egy jó hangulatú beszélgetés után az elzárkó-

zott szív is hamarabb megnyílik a komolyabb témák felé. A vacsora utáni együttlétek min-

dig az élet nagy kérdéseire keresik a választ a Biblia tükrében. Ezen kívül fontos része ösz-

szejöveteleiknek a közös éneklés, és az imádság. A kurzus hatásáról, Jézus szabadító erejé-

nek valóságáról, mi magunk is meggyőződhettünk a gyülekezet tagjainak bizonyságtételei, 

megdöbbentő élettörténeteik és lelkes éneklésük hallatán.  

A megható történetek után, amelyek különböző, reménytelennek tűnő helyzetben lévő 

emberek szabadulásáról szóltak, szeretetvendégség keretében beszélgetésre, az elhangzottak 

együttes megélésére nyílt lehetőségünk. 

A záró istentiszteletet Sándorné Povazsanyecz Gyöngyi tartotta, melynek alapigéje ez 

volt: „Gyógyíts meg, Uram, akkor meggyógyulok, szabadíts meg, akkor megszabadulok…” 

(Jer 17,14). A lelkésznő elmondta, hogy a gyógyulni vágyó léleknek nem pszichiáterre és 

gyógyszerekre van szüksége, hanem 

egyedül az Isten szabadító erejére. 

Így kaphatott megnyugvást a ke-

reső, és új erőt a hívő, és így adhatunk 

hálát mindannyian Isten megújuló 

szeretetéért. 

Ezúton szeretnénk köszönetet 

mondani a szolgálóknak, és a rozsréti 

gyülekezetnek a szíves vendéglátásért, 

a lelki és testi táplálékokért! 
Laborczi Dóra 
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GYERMEKEKNEK 

TÖRTÉNET: 

A keresztfa árnyéka 

Volt egyszer egy ember, aki mindenáron meg akart szabadulni az árnyékától. Állandóan 

azon gondolkodott, mit tegyen szándékának megvalósításáért. Azonban akármivel is próbál-

kozott, saját árnyékától nem tudott megszabadulni. Mindent kipróbált, amit csak ajánlottak 

neki. Mindhiába. Az árnyék akkor sem hagyta el. Nagyon szomorú lett, s minden barátjának 

elmesélte, miképpen akar megszabadulni csökönyös árnyékától. Barátai kinevették, de az 

egyik nem sokára megszólalt: 

- Ó, mily egyszerű elérni, amit akarsz! 

- Hogyan, mit kell csinálnom? – érdeklődött emberünk. 

- Megmondom, de csodálkozni fogsz, milyen egyszerű megszabadulni árnyékodtól. 

Egy fa árnyékába kell állni, és a tied eltűnik. 

Így vagyunk mi is a bűneinkkel. Szeretnénk megszabadulni tőlük, de bármit is teszünk, 

azok hűséggel követnek minket. Egészen addig, amíg az Úr Jézus Krisztus keresztfájának 

árnyékába nem állunk. Mert Ő magára vette a mi bűneinket, és maga vitte fel testében a 

keresztfára. (1Pt2,24) Ezért, aki az Úr Jézushoz megy őszinte bűnbánattal, annak Ő bűn-

bocsánatot és új életet ad. 

„… békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulunk meg.” (Ézs 53,5) 

(Willi Hoffsümmer nyomán) 

SZÍNEZD KI ÉS VÁLASZOLJ A KÉRDÉSRE! 

A felső sorban található dolgokat párosítsd össze az alsó sorban található tulajdonosával. Az 

összetartozókat vonallal kösd össze! A megfejtéseket Lelkészi hivatalban adhatod le 

2005.11.20-ig vasárnap 10 órától a gyermek bibliaórán. 

 

ÁLLANDÓ ALKALMAINK: 

Gyermek bibliakör (3-14 év): Minden vasárnap 10 órától a lelkészi hivatalban. 

EHKE (Evangélikus Hittanosok Kiránduló Egyesülete) Gyermekmissziós nap (0-12 év) 

Minden hónap első szombatján. 
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CSALÁDI CSENDES-NAP 
 

Október 15-én családi csendes-napon voltunk együtt a gyülekezeti teremben, közel ötvenen, túl-

nyomórészt gyerekek, de szülők is.  

„Isten a mi oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban.” - tanultuk meg 

aranymondásként a 46. Zsoltár 2. verset. 

Kedves testvérem! Te és én vajon kitől várunk segítséget? A nehézségek közepette talán a horo-

szkópunkban, vagy emberekben, esetleg önmagunkban bízunk, és úgy gondoljuk, hogy ezek meg tud-

ják oldani a bajainkat? Képesek vagyunk a Magasságos Istentől várni a megoldást? 

Az 5000 ember Jézus általi megvendégelésének történetében Fülöp tehetetlennek érezte magát, de 

András sem volt biztos abban, hogy két halból és öt kenyérből képesek ennyi embert jóllakatni. Lát-

nunk kell, hogy ha azt a keveset, amink van odaadjuk az Úr Jézusnak, bizony az sokszorosává válik. 

Bízzunk Benne, mert Ő minden problémánkra tudja a megoldást! 

A bibliai történet után játékos családi ve-

télkedőben volt részünk. Majd amíg a gyer-

mekek kézműves foglalkozáson virágokat és 

réteket készítettek, melyekre a megtanult Ige 

is felkerült, otthoni emlékeztetőként, addig a 

szülők a meghívóban közzétett témáról be-

szélgettek: „A Biblia válasza korunk népsze-

rű tanításaira” címmel. 

Ez az együttlét a második családi csen-

des-nap volt az új tanévben, továbbiakat is 

szeretnénk szervezni. 

Belyus Beáta 
gyermek-bibliaóravezető 

 

ANYAKÖNYVI HÍREK 
 

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

Hajling István és Szmolár Tünde, Fügedi Tamás és dr. Szikszai Melinda, Seres Attila 

és Salamon Ibolya, Czine Ferenc és Nagy Beáta, Berecz Mihály és Csatári Ágnes, 

Kostyál Gábor és Gyüre Júlia. 

 

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

Marosvölgyi Jázmin, Varga Nimród Zoltán, Varga Dániel, Kovács Zalán, Ferenczi 

Nóra, Kósa Attila, Kósa Ákos, Balogh Dániel, Vadilku Vanda, Balassa Marcell Márk, 

Balassa Barbara Zsanett. 

 

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

Ágoston Józsefné Gutyán Ilona (74), Kovács Istvánné Lovas Kovács Julianna (81), 

Benkei Sándor (63), Ujteleki András (82), Dr. Szanitter Zoltán (87), Brezina Jánosné 

Zajácz Erzsébet (79), Varga Éva Anikó (45), Kovács Ansrás (85), Kovács Andrásné 

Lippa Mária (76), Bogár László (71), id. Kalapos Józsefné Márföldi Erzsébet (78), Bo-

tos istván (53), Hajzer Károlyné Kiszely Szeréna (78), Jaczkó József (65), Szőnyi jó-

zsef (58), Demeter Jánosné Pálházi Erzsébet (74), Honfi József (83), Palicz István 

(54), Zajácz András (93), Csernyik Mihály (72), Kántor Imre (50). 
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HÍREK 
Október 30-án áttérünk a téli időszámításra. E naptól kezdve, a gyülekezeti teremben az esti istentisz-

teletek, bibliaórák – a bibliatanulmányozó óra kivételével – 17 órakor kezdődnek.  

Október 31-e REFORMÁCIÓ ÜNNEPE. 

800   istentisztelet úrvacsorával a nagytemplomban 

1000  istentisztelet úrvacsorával a nagytemplomban 

1800 a belvárosi református templomban közös istentisztelet református testvéreink-

kel együtt. 

 

NOVEMBERI ELŐZETES 
November 11-13-án Piliscsabán az ifjúság (14 év felettiek) részére az EKE szervezésében találkozó, 

csendesnap lesz. Részleteket az ifi vezetőktől, jelentkezés egyénileg az 

eke@lutheran.hu weboldalon. Aki bejelentkezett jelezze, hogy együtt utazhassanak a 

fiatalok. 

November 12-13 a női konferencia Debrecenben. (Bővebb információ az 5. oldalon.) 

A Szolgáló Női Közösség következő szeretetvendégsége november 13-án vasárnap lesz az Evangéli-

kus Általános Iskola dísztermében. A kezdési időpont a téli időszámítás miatt du. ½ 4-

re módosul. Vendég előadónk Angyalossi Zsoltné nyírbogdányi református lelkész. 

November 20-án a nagytemplomban a délelőtti istentiszteletet követően püspökválasztó közgyűlésre 

várjuk a gyülekezet tagjait. (Tájékoztatás a 3. oldalon.) 

Emlékezzünk ez évben is, elhunyt szeretteinkre! November 20-án, örökélet vasárnapján a nagytemp-

lomban 1000-kor kezdődő istentiszteleten név szerint is megemlékezünk mindazokról, 

akik az elmúlt évben hunytak el. Ezúton is hívunk és várunk minden hozzátartozót, ba-

rátot és ismerőst, emlékezzünk együtt halottainkra imádsággal, bátorítást, vigasztalást 

merítve Isten igéjéből. 
A Hírmondó szerkesztősége a tisztelt olvasók figyelmébe ajánlja Garai András presbiter nemrég elkészült, evangé-

liumi tartalmú személyes honlapját az Interneten, amelynek címe: http://web.t-online.hu/garainyh 

 

Egyházközségünk körzeti központjainak vasárnapi istentiszteleti rendje 

 
Körzet 

száma 
A körzet lelkésze Központ helye Időpont 

I. Labossa Péter 
Kistemplom  

Nyíregyháza, Széna tér 
d.e. 1100 

II. Bozorády Zoltán 
Emmaus templom  

Nyíregyháza, Korányi F. u. 160/a 
d.e. 0900 

III. Adámi László 
Borbányai evangélikus templom 

Nyíregyháza, Kállói u. 94-96. sz. 
d.e. 0930 

IV. Sztankó Gyöngyi 
Betlehem imaház 

Rozsrétszőlő Hajlás u. 40. sz. 
d.u. 1500 

V. Bozorády Zoltánné 
Kálmánházi evangélikus templom 

Kálmánháza, Kossuth u.  
d.e. 1030 

 

mailto:eke@lutheran.hu
http://web.t-online.hu/garainyh
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Hetenként ismétlődő állandó gyülekezeti alkalmak 

(téli 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 

1700 istentisztelet 

Hétfő Iskolai tanítás idején a reggeli 

istentisztelet 745  -kor az általá-

nos iskolai tanulókkal együtt 

  800 istentisztelet 

1700 bibliaóra /Bozorády Zoltán/ 

Kedd    800 istentisztelet 

1700 közösségi óra /Sztankó Gyöngyi/ 

Szerda    800 istentisztelet 

1700 istentisztelet  

Csütörtök    800 istentisztelet 

1800 bibliatanulmányozó óra (Adámi 

László) és  

1700 gyülekezetépítő bibliaóra (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.december 18. 

Lapzárta: 2005.december 4. 

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

