
 
 

 
 

„És az Úr angyala megjelent nekik, 
 körülragyogta őket az Úr dicsősége…” 

(Lk 2,9/a) 
XV. évf. 12. szám 
2006. december  

 
„AZ ÚR ANGYALA MEGJELENT” 

 
Nem UFO, nem űrlény, nem szellem az, aki beje-

lenti Jézus születését. Egy angyal jön, akit Isten kül-
dött, hogy örömhírt közöljön a világgal. Éppen ezért 
biztosak lehetünk abban, hogy az üzenet teljesen hite-
les. „Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus”. 
Teljes bizonyossággal tudhatjuk, milyen hatalmas Úr a 
világra született Jézus Krisztus, ha a születését bejelen-
tő angyal megjelenésével Isten mennyei dicsősége ra-
gyogja körül a pásztorokat.  

A mennyei követ megjelenése leleplez, de szava 
bátorít. Az isteni dicsőség rávilágít az ember romlottságára, méltatlanságára. Nem 
fér meg együtt Isten szentsége és az ember bűnössége, a világosság és a sötétség. A 
pásztorok is megrendülnek, és félelem költözik a szívükbe. 

Az Üdvözítő azért jött a világba, hogy elvegye a félelmet azáltal, hogy meg-
szünteti a félelem okát. Krisztus, a Király nem azért jött, hogy magának gyűjtsön 
javakat, hanem azért, hogy elvegye azt, ami megrontja az ember életét. Elveszi az 
ember bűnét, magára véve a büntetést, a halált.  
Krisztus a király, szegényen, istállóban jelenik meg, de bírja a mennyei világ min-
den gazdagságát és kínálja kincseit. Azok, akik felé nyújtják kezüket ma is meg-
hallják a bátorítást: Ne félj! 

Ma már nem számíthatunk az angyali jelenésre, az angyalok, a mennyei köve-
tek ritkán jelennek meg. Isten földi követekre bízta üzenetének továbbadását.  
– Evangélistákra és apostolokra, akiknek írásait olvasva a Bibliában Isten szavát 

juttatják el hozzánk. 
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– Ránk, mai követeire, akik Jézusról beszélünk, akik az üzenetet örömmel fogad-
juk, és szívünkben elmélkedünk róla. - Nem csak megajándékozottak vagyunk te-
hát, hanem követek is. Mint Isten földi követei hirdethetjük embertársainknak: 
„Ne féljetek, ne legyetek tele szorongással, ne legyetek búskomorak, mert hozzá-
tok és értetek is jött az Úr Krisztus.” 

Boldoggá tesz, hogy megkaptuk a legnagyobb ajándékot, Jézus Krisztust magát 
és mindazt, amit ő hozott a világba. Ahogyan a betlehemi pásztorok, úgy mi is Is-
tent dicsőítve megyünk tovább életünk útján. 
 Kérdezhetné valaki: Hol vannak ma az angyalok? Az angyalok „szolgálólelkek”, 
akik szolgálják Isten dicsőségét a mennyben, és Isten akaratából szolgálják a meg-
váltottakat a földön. Ezért fordulhatunk Urunkhoz Luther reggeli és esti imájával, 
kérve őt: „Szent angyalod legyen velem, hogy a gonosz ellenség erőt ne vehessen 
rajtam. Ámen” 

Bozorády Zoltán 
 
Köszönetet mondunk Bozorády lelkész úrnak, hogy a Hírmondó 
megjelenése óta (15 éve) mindig készségesen segítette munkán-
kat. Köszönjük az Igét magyarázó evangéliumi írásait. Bízunk 
abban, hogy továbbra is számíthatunk cikkeire. Új szolgálatá-
ra Isten áldását kérjük. 
Dr. Loós Tibor Pelles Ferencné Závodny Éva 

a Hírmondó szerkesztői 
 

 
CSENDES ÉJ – STILLE NACHT 

 
Karácsonykor gyakran hangzik el a szép karácsonyi ének, a Csendes éj, szentséges éj 

dallama, amely közel kétszáz évvel ezelőtt – 1818 – karácsonyán hangzott el először, egy 
kis osztrák falu, Oberndorf templomában az Alpok alján. A katolikus templom káplánja, 
Joseph Mohr írt egy népi ihletésű verset, amelyet a kántortanító Franz Xaver Gruber meg-
zenésített. A templom orgonája akkor éppen elromlott, és ezért gitár hangjai mellett adták 
elő először az éneket karácsonykor a templomban és azóta is éneklik szerte a világon. 

A Virág utca végén a szülőházam közelében volt a Bethánia gyülekezeti ház, ahová a 
környékről 30–35 gyerek is járt a bibliaórákra. Ott a Bethániában sok éneket tanultam, köz-
tük a Csendes éj kezdetűt is, melyet azóta is minden karácsonyi ünnepen elénekelünk. 

Dr. Reményi Mihály írása nyomán 
 

Gyülekezetünk minden tagjának áldott karácsonyt és Isten kegyelemében 
gazdag új esztendőt kívánunk! 
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ESPERES IKTATÁS 

Szokatlan időben – 15 órakor – kondultak meg nagytemplomunk harangjai 2006. decem-
ber 3-án, istentiszteletre és azt követő ünnepi közgyűlésre invitálták a Hajdú-Szabolcsi 
Evangélikus Egyházmegye megválasztott esperese Sztankó Gyöngyi beiktatására meghí-
vott vendégeket és az egyházmegye gyülekezeteinek jelenlevő tagjait. A templomban sokan 
gyűltünk össze. 

Händel – fafúvós hangszereken felcsendült – zenéjére vonultak be a Luther kabátos lelké-
szek, elől a legfiatalabbak, nyomukban az idősebbek. Fehér reverendájában kitűnt köztük 
Lauri Oikarinen, aki a finnországi Kajaaniból, testvér-gyülekezetünkből érkezett. A lelké-
szek népes csoportját dr. Fabiny Tamás, északi egyházkerületünk püspöke követte, mint 
nyáját a pásztor.  

Az istentisztelet az Erős várunkkal kezdődött, melynek versszakai sok torokból, fenséges 
orgona-kísérettel hangzottak el. A püspök beiktató igehirdetése alapjául Pál Filippiekhez írt 
3. levele 14. versszakát választotta, azt az igét, melyet új szolgálata vezérfonalául Sztankó 
Gyöngyi is megjelölt meghívójában: „… ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előt-
tem van, annak pedig nekifeszülve futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának ju-
talmáért a Krisztus Jézusban”. 

Dr. Fabiny Tamás hálát adott Istennek azért, hogy a gyülekezetek szavazatai alapján újra 
van esperese egyházmegyénknek. Hiszi, hogy az Úr indította el Sztankó Gyöngyit erre az 
útjára. Figyelmeztette, hogy ami mögötte van és akadályozhatná, azt elfelejtve fusson egye-
nest a cél felé. Sohase felejtse el azonban, amit a zsoltáros mond, áldjad én lelkem az Urat, 
és el ne feledd, mennyi jót tett veled.  

Aki a rajtvonalon áll hallja a felszólítást: vigyázz, kész, rajt! Vigyázz Gyöngyi, mert nem 
tudod előre a veszélyeket, mert nem mindig számíthatsz mindenki segítségére, erőd feletti 
utadon. Vigyázz, mert személyiséged is torzulhat a hatalomtól. Bizonyára felmerült benned 
a kérdés imádságaidban, vajon lélekben felkészült vagyok-e arra, hogy lelkipásztora legyek 
szolgatársaimnak, tanítóinknak, munkatársaimnak és az egyházmegye minden gyülekezeté-
nek. Fontos ugyan, hogy a vezetőnek legyenek céljai, de döntéseiért Istennek számot kell 
adnia. Az esperes reális célja 
felügyelő társával együtt, az 
egyházmegye összetartása, 
gyülekezeteiben az egyetértés 
elősegítése. 

 
A püspök testvéri hangvé-

telű szavai után Bozorády 
Zoltán, a hosszú ideig esperes 
előd olvasta fel az egyház 
kormányzásának igéit. Az eskü 
elhangzása után dr. Fabiny 
Tamás beiktatta Sztankó 
Gyöngyi esperest hivatalába. 
Kérte az Urat, áldja meg őt, hogy az egyházmegye gyülekezeteinek áldás lehessen. Ehhez 
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kérték Isten segítségét lelkész társai is. 
Az iktatást követő közgyűlést Márföldi István, a már korábban beiktatott egyházmegyei 

felügyelő nyitotta meg. Őt novemberi számunkban mutattuk be olvasóinknak. 
Sztankó Gyöngyi esperesi székfoglalójában előbb megköszönte püspök úrnak és az őt se-

gítő Bozorády házaspárnak az iktató istentiszteletet, majd megismételte az általa és elöljáró-
ja által választott (Fil 3,14) igéket. Elhagyva ami mögötte van és. gátló lehet, új szolgálatá-
ban arra koncentrál, amit Isten számára kijelöl. 

Felügyelő társával együtt, a nyíregyházi egyházi közösségnek a tagja. Ő is Nyíregyházán 
született, itt keresztelték, itt konfirmált, itt avatták lelkésszé. Szeretettel gondol vallásához 
ragaszkodó családjára, különösen is nagyanyjára, aki mint óvodást először kísérte be a 
Nagytemplomba. Nagy hatással voltak hitbeli fejlődésére a lelkészek közül Endreffy Zol-
tán, valamint Gáncs Aladár és arra is, hogy érettségi után Isten segítségével az Ev. Teológi-
ára iratkozhatott be, olyan időszakban, amikor ő lett az egyedüli lányhallgató. Szolgálatát is 
gyülekezetünkben kezdte, előbb mint segédlelkész, később mint parochus.  

Egy hadvezér hajdan zászlajára három szót íratott: a királyért, a törvényért és a népért. 
Esperesi szolgálatául ő is ezt a jelmondatot választotta, végső célként az ádventi királyt Jé-
zus Krisztust, valamint az ő kincsének az evangéliumnak a megőrzését. Az egyházi és vilá-
gi törvények és a krisztusi hit megtartását, végül a népnek, azaz a gyülekezeteknek a Szent-
lélek erejével való megsegítését. E feladatokat székfoglalójában Márföldi István is maga elé 
tűzte, hozzátéve, hogy legyen majd evangélikus óvodánk is. Az esperes asszonyt számos 
egyházi és politikai vezető köszöntötte. 

                                      ls 

 
Gondolatok az örökkévalóságról 

Az igazak kőbe vésik nevüket, az istentelenek homokba írják 
emlékezetüket. Az igazak a mezőn szántanak barázdát, és oly 
magot vetnek, amelynek gyümölcsét egykor az örökkévalóság 
örömei között fogják aratni; az istentelenek a vízen vonnak ba-

rázdát, és jóllehet azon fényes csíkot hagynak maguk után, a 
hullámok ezt csakhamar megint elsimítják úgy, hogy még nyo-

ma sem marad. 
C. H. Spurgeon
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AZ EMMAUS GYÜLEKEZET MEGALAKULÁSÁNAK ÜNNEPÉN 
 

Bensőséges ünnepi istentiszteleten vehettünk részt ádvent első vasárnapján, december 
3-án az Emmaus egyházközség hivatalos megalakulásának napján, az egy évvel ezelőtt fel-
szentelt templomban 

Igehirdetéssel dr. Fabiny Tamás, az Északi Egyházkerület püspöke szolgált közöttünk. 
Elmondta, hogy a 
gyülekezet egy-
házjogi értelem-
ben egy új közös-
ség, de része a 
nagy gyülekezet-
nek: Krisztus 
egyházának. Az 
értünk meghalt és 
feltámadt Krisz-
tus az, aki tartja a 
gyülekezetet. Ő 
az, akiért érde-
mes összegyüle-
keznünk. 

Az emmausi tanítványokról szóló igehirdetésében arról hallottunk, hogy a tanítványok 
csüggedten és szomorúan haladtak útjukon, de a Jézussal való találkozás és együttlét örö-
mének átélése után már más lelkülettel tették meg a visszavezető utat. Jézus Krisztus azt 
akarja, hogy mindannyian megtegyük a visszavezető utat, vallva, hogy Ő van velünk, a fel-
támadott Úr. Az egyházkerület vezetője azt kívánta, hogy az egyházközség tagjai ezzel a 
lelkülettel építsék a gyülekezetet.  

Az istentiszteletet követő közgyűlésen köszöntések hangzottak el. Benczúr László az 
Északi Egyházkerület felügyelője örömét fejezte ki azért, hogy nem csak a templom épült 
fel, hanem felépülőben van egy gyülekezet. „Legyetek tanúi Jézus Krisztusnak, legyetek 
emmausi tanítványok, akik hírül tudják vinni, hogy Jézus Krisztus él, és itt van közöttünk” - 
fejezte be szavait. Igei köszöntőt hallhattunk még Sztankó Gyöngyi esperestől, illetve Lauri 
Oikarinen-től a kajaani evangélikus gyülekezet igazgató lelkészétől.  

Demcsákné Balczó Ildikó a nyíregyházi egyházközség felügyelője meghatóan szólt, 
amikor gyermekeink önálló életre engedéséhez hasonlította az elválást: „Bár fáj az elszaka-
dás, de mégis szeretettel és áldáskívánással engedjük el gyermekeinket az új életre. Így en-
gedjük el a nagy gyülekezetből mi is az emmausi gyülekezetet.” 
Az új gyülekezettel az Északi Egyházkerület 82. gyülekezete alakult meg. 

A zárszóban Bozorády Zoltán az Emmaus egyházközség lelkésze így szólt: „Egy egy-
ház van az egész világon, Jézus Krisztus teste. Egymás hite által növekedni tudunk akkor is, 
ha szervezetileg külön vagyunk.” 

Závodny Éva 
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A SZÍVÜNKET ISTEN ÚGY TEREMTETTE, HOGY LÁNGOLJON 
 
November 5-én gyülekezeti csendesnapunkon vendéglelkész: Szeverényi János, 
az Evangélikus Missziói Központ igazgatója szolgált egyházközségünkben. Ez 
úton is köszönjük, hogy eljött Nyíregyházára.  
 
Hírmondó: Lelkész úr a Magyarországi Evangélikus Egyház (MEE) Országos Missziói 

lelkésze. Mi az Ön munkája, feladata? 
 
Szeverényi János: Egyházunk 2005. évi törvényében 
ezt olvassuk: „Az evangélizációs és missziói munka or-
szágos irányítása, szervezése, koordinálása az országos 
evangélizációs és missziói lelkész feladata.” Rövid, ve-
lős, általános meghatározás. Gyakorlatban ez sok min-
dent jelent.  
Gáncs Péter püspöktől vettem át három évvel ezelőtt a 
szolgálatot. Meghatározó volt számomra, az, amit ő el-
végzett hat esztendőn keresztül.  
A Missziói Bizottsággal, az Evangélikus Missziói Köz-
ponttal és a Rádiómisszióval együtt végzem munkámat. 
Szervezünk országos, kerületi, megyei - és gyülekezeti 
evangélizációt, missziós napot, ill. hétvégét. 2005-ben 
54 alkalommal jártam gyülekezeteinkben, de alkalman-
ként vállalok más felekezetekben (katolikus, református, 
baptista, metodista..) is szolgálatot meghívásra.  
Missziós konzultációt, konferenciát tartunk Piliscsabán 

évente. Segítem lehetőségeim szerint az induló és már meglévő munkaágakat, pl. cigány, 
férfi, alkoholbeteg-mentő és rádiómisszió. Ez utóbbi munkám is hangsúlyos, hiszen tizenkét 
országos és helyi rádiónak adunk rendszeresen műsorokat, kiadunk hanganyagokat (CD, 
kazetta), működtetjük honlapunkat: http://misszio.lutheran.hu név alatt. 
Évente négy alkalommal, 7 ezer példányban kiadjuk a HÍD magazint, amely több síkon se-
gíti a missziói munkát. 
Nagy igény mutatkozik kiadványainkra: könyvek, füzetek és a remélem mindenütt jól is-
mert missziós szórólapok széria, amely 28 témában jelent meg 1/2 millió példányban. 
A felekezetközi missziós munkának is részese vagyok többek között az Evangéliumi 
Aliansz, az Ökumenikus Tanács, az Apológia Alapítvány és a Szentírás Szövetség kereté-
ben. 
Határainkon túl élő magyar testvéreink felé rendszeres a szolgálatunk, elsősorban Erdély-
ben, Felvidéken és Kárpátalján, de kapcsolataink vannak Délvidékkel és a Nyugat- európai 
magyar evangélikusokkal is. 
Hittestvéreimmel együtt vezetem az Evangélikus Belmissziói Baráti Egyesület (EBBE) 
munkáját és az Útitársak missziós bibliaórát. 
Mindezek mellett akad szép számmal személyes lelkigondozói beszélgetés is. 
 

http://www.lutheran.hu/z/portal/nevtar/nevtarintezmenyrekord?did=31601
http://misszio.lutheran.hu/
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H.: Milyen megoldást tartana szükségesnek, hogy egyházunk kiürülő templomai jobban 
megteljenek, és a lelki-közösségi élet elevenebbé váljon? 

 
SZ. J.: Európában átalakulóban van az egyház. A „constantínusi modell” amelyben a ke-
resztyénségnek politikai, gazdasági és esetleg katonai dominanciája volt, végleg meg fog 
szűnni. Csak az élő, hitvalló, közösségi életet kialakító gyülekezetek, egyházak maradhat-
nak fenn. Fel kell adni a lelkész - és épületközpontú gondolkodást. A lelkész szerepe to-
vábbra is meghatározó kell, hogy legyen, de csak munkatársak bevonásával, képzésével 
képzelhető el a jövő gyülekezeti munkája. Épületeket, első helyen itt a templomokra gondo-
lok, csak ott szabad megtartani, ahol ki is használják azokat. Stratégiai szempontból döntő-
nek látom a lelkészképzés ügyét. A gyülekezetépítés szempontjából a teológiai liberalizmus 
megbukott Nyugaton. Attól nem jut senki hitre, ha a lelkész hitbeli kétségeivel vagy érdek-
telen, unalmas beszédeivel traktálja a gyülekezetet. A szívünket Isten úgy teremtette, hogy 
lángoljon. Ahol a lelkészek és gyülekezeti tagok forrón szeretik az Urat és embertársaikat, 
ott van élet, misszió, evangélizáció. 
 
H.: Mi az Ön véleménye azoknak az állásfoglalásával kapcsolatban, akik szerint a lelki-

pásztoroknak kizárólag egyházi ügyekkel kell foglalkozniuk? 
 
SZ. J.: Akit Isten lelkészi szolgálatra hívott el, annak ott kell hagynia a „halászatot”, hogy 
felszabaduljon a teljes idejű „emberhalászatra”. Kis gyülekezetben is, az elkötelezett vezető 
megtalálja a munkát, amely kitölti teljes idejét. Személy szerint én képtelenségnek tartom, 
hogy maradna másra is ideje. Ismertem olyan lelkészt, aki több néprajzi tárgyat gyűjtött 
magának, mint hívőt az üdvösségre. 
Az is igaz, hogy a kommunizmusnak nevezett korszakban egyes helyeken olyan nehéz volt 
a megélhetés, hogy kénytelen volt a lelkész polgári munkát is vállalni, hogy nagy családját 
el tudja tartani. 
Manapság nagy veszélynek tartom, ha egy lelkipásztor pártok holdudvarában vállal társa-
dalmi szolgálatot. A római katolikus egyház ezt jól csinálja; náluk papok nem lehetnek ak-
tív politikusok, mert ezzel megosztanák a rájuk bízott közösséget. Az evangéliumnak pár-
tok feletti üzenete van, de ez nem jelenti, hogy az Igén tájékozódva, ne lehetne karakteres 
véleménye bárkinek is a körülötte lévő világról. 

 
Lelkész Úr. Köszönjük, hogy válaszolt a Hírmondó kérdéseire. 

  
Isten áldását kérjük szolgálatára.  

p.s. 
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É L  A Z  Ú R ! 
 

November 5-én - gyülekezeti csendesnapunkon - Szeverényi János országos misz-
sziói lelkész szolgált. 

A nagytemplomi istentiszteleten, Jer 29, 1-14 alapján hirdette Isten igéjét: Él az Úr, 
keres minket, terve és jó elgondolása van az életünkről. A csendesnap témája Jézus főpapi 
imádságának egyik mondata- „...mindnyájan egyek legyenek”. Jézus imádkozik az övéiért, 
hogy miközben az ördög azon van, hogy szétrombolja Isten és ember, ember és ember, a 
nemzetek, és a felekezetek közötti kapcsolatot, ezek mégis megmaradjanak. Az Úrban le-
hetséges mindez, ha Benne van az otthonunk. A bűn miatt sok nyomorúságot élünk meg.  

A bűn fogság. Jeremiáson keresztül Isten szól a fogságban élőkhöz, igéjében szól a 
bűn foglyaihoz. De ki a fogoly? A váci fegyházban a rabok között ébredés van, a bűn fog-
ságából Jézus által szabadulnak a rabok, bár rácsok mögött élnek, mégis szabadok. Börtö-
nön kívül is van rabság, a bűn rabsága, melyből egyedül a megtérés által van szabadulás. 
Isten akarata, hogy békesség töltse be az életünket, de ez csak a bűnbocsánat által lehetsé-
ges. A bűnbocsánat elfogadásának következményeként megváltozik a külső körülmények-
hez való hozzáállásom. „Ott, ahol vagytok, ott keressétek az Urat. Amiben vagy, abban a 
helyzetben keresd az Urat. Térj meg mert az Úr él!” -hangzott az igehirdetés- „Jézusban 
megtestesült a békesség, ezért ne romboljatok, hanem építsetek, mert áldásra, békességre 
vagytok teremtve!” 
Az istentisztelet után a gyülekezeti teremben ebéddel folytatódott a nap. 

Az Evangélikus Általános Iskola dísztermében gyűltünk össze a délutáni előadásra, 
amely ezt a címet kapta: „Egység Krisztusban”. Aki hitet kapott, annak feladata van. Aki 
megtért és új élete van Jézus Krisztussal, annak feladata Isten szeretetének hirdetése. Só és 
világosság legyünk, hogy az emberek körülöttünk ne menjenek a kárhozatra. Hogy ezt hite-
lesen tudjuk képviselni, egységre van szükség, amiért Jézus is könyörög, de nem lehet egy-
ségben lenni azzal, akivel az alapkérdésben nem vagyunk egyek. Mi az alapkérdés? A 
Szentháromságban való hit, mely nem csupán elmélet. Tudom, hogy engem Isten teremtett, 
tudom és hiszem, hogy engem az Úr Jézus Krisztus megszabadított a bűntől, haláltól, ördög 

hatalmától; 
tudom, 
mert átél-
tem és át-
élem a 
Szentlélek 
vezetését. 
„Aki ezt 
nem élte át, 
azzal nem 
lehet egy-
ségben len-
ni!” Jézus 
azért jött, 

hogy az ördög munkáit lerontsa, mert a gonosz munkálkodik, ha kell, a világosság angyalá-
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nak adja ki magát, de az ember bűnösségét tagadja. A gonosz szétdobál, az Úr Jézus pedig 
egységet akar, de lényegi egység csak azok között lehet, akik Jézuséi. 

Az előadást csoportos beszélgetés követte. Megrendítő beszámolókat hallottunk arról, 
hogy kit, hogyan szólított meg az Úr. Nagy örömöt jelentett, hogy csoportunk tagjainak 
nagy része már átadta életét az Úr Jézusnak.  

A délután további részében először a nyírteleki fiatalok „EKG” zenekarának szolgála-
tát hallottuk, majd a misszióról beszélt vendégünk: a misszió nem program, hanem állapot. 
Misszió ott van, ahol Jézus van. Ahol Jézus nincs ott, hiába van kiírva, hogy Evangélikus 
… Iskola, Gimnázium, Szeretetotthon; Jézus nélkül csak intézmény. A missziós állapot az 
kisugárzik, ez egy „más állapot”. Ha valaki megtér, onnantól kezdve misszionáriusi külde-
tése van. Az Úr Jézustól megtanulhatjuk, hogy Ő folyamatosan úton van, megy az emberek 
közé; nekünk is ez a feladatunk.  

Ezek után a missziói lelkész a konkrét munkájáról számolt be, a missziói központ kü-
lönféle szolgálati ágairól. 

A befejező áhítat alapjául Ezékiel 47, 1-10 verse szolgált. Probléma, hogy „zárva van-
nak a templomok”, érthetetlenek vagyunk a kor embere számára, mai módon és stílusban 
kellene beszélni. A templomot olyan termálvizes medencéhez hasonlította, ahol a hívek jól 
érzik magukat, jókat fürdenek, és az őket éltető víz nem árad tovább. Az élő vízzel átitatott 
embernek tovább kell adnia azt, oda ahol nincs víz. A élő víztől (a Jordán vizétől) a Holt-
tenger meggyógyul, az Élő Víztől, az Úr Jézustól minden lélek meggyógyul. A gyakorló 
keresztyénség nem a templomba járás, hanem a Krisztus-követés. Feladatunk egymást sze-
retni, irgalmasnak lenni és tovább adni a hírt: Él az Úr! 

Labossáné Kővágó Anita 
 

A Nagytemplomban 2006. március 26-án került sor ünnepi istentisztelet 
keretében egyházközségünk önkéntes tisztségviselőinek beiktatására. Az öt lel-
készi körzetben új felügyelők töltik be ezt a tisztséget. Eddig az I-III. sz. körze-
tek felügyelőit ismerhették meg az olvasók, most a IV. sz. körzet felügyelője, 
dr. Csepregi András mutatkozik be. 

 
1962-ben születtem, Csepregi Béla és Medgyaszay Piroska nyolcadik gyermekeként. 

Szüleim első hat gyermekükkel 1953-ban költöztek Sárszentlőrincre, 
ahol édesapám 1985-ig végezte a lelkészi szolgálatot. Szolgálatát Er-
zsébet nővérem folytatja a mai napig, édesanyám ma is a faluban él. 

1980-ban érettségiztem a budapesti ELTE Ságvári Endre Gyakor-
ló Iskolában, ahol másodikos koromban elhívást kaptam a lelkészi 
szolgálatra. Döntésem csendesheteken és a fóti Mandák Otthon kán-
torképző tanfolyamain érlelődött, ezek az alkalmak életre szóló hatás-
sal voltak rám. Teológus koromban több budapesti gyülekezetben vé-
geztem ifjúsági munkát, bekapcsolódtam annak a közösségnek az éle-
tébe is, amelyik később a MEVISZ létrehívásában jelentős szerepet 
játszott. Ebben a közösségben mélyülhetett el a barátság Cserháti Már-
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tával odáig, hogy 1989-ben összeházasodtunk. Három gyermekünk született: András (1990) 
és Márton (1992) ma az Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium diákjai, Jutka (1999) még 
az óvodás élet gondtalanságának örül. 

1987- és 1992 között Györkönyben végeztünk lelkészi szolgálatot – a többes számot az 
indokolja, hogy Márta, aki bölcsészdiplomája mellé levelező képzésben teológiai képesítést 
is szerzett, szintén részt vett a gyülekezeti munkában. 1991-ben a gyülekezet kántorával, 
Hidasi Györggyel együtt létrehoztuk a Szőlőtő alapítványt, amely azóta, Gyuri vezetése 
alatt, számtalan gyógyulni vágyó alkoholistának adott segítséget. 1992-től négy éven át a 
Budapest-Kelenföldi gyülekezet lelkésze voltam, innen kerültünk az angliai Durham egye-
temére, ahol három felejthetetlen évet töltöttünk el. Márta újszövetségi témájú doktori disz-
szertációt készített elő, amit 2001-ben meg is védett, én pedig Dietrich Bonhoeffer és Bibó 
István összehasonlításán dolgoztam, amivel egy esztendővel később szintén doktori címet 
szereztem. Az akkor elkezdett kutatásokat mindketten folytatjuk, a témák újra meg újra iz-
galmas kérdéseket vetnek fel. 

1999-ben költöztünk Nyíregyházára, hogy az akkor már negyedik tanévébe lépő Hitta-
nárképző Tagozat munkájába kapcsolódjunk be. 2003-tól ösztöndíjasként, majd ennek az 
évnek az elejétől főállású oktatóként Márta is a képzést erősíti. A tanítás mindkettőnknek 
sok örömet ad, a tanártársak és a diákok közösségében maradandó élményeket élünk át.  

Idén nyáron lettem a negyedik (Rozsréti) körzet presbitere, majd, Szakadi Géza testvé-
rünk halála után, felügyelője. A nyár más változást is hozott: Hiller István oktatási és kultu-
rális miniszter kérésére elvállaltam az Egyházi Kapcsolatok Titkárságának vezetését. Az új 
feladatomban adódó ismeretlen helyzetek értelmezése és az új kihívások megválaszolása 
során hálával fedezem fel azoknak az élményeknek az erejét, amelyekkel eddig Isten meg-
ajándékozott. Nagyon konkréttá lett a konfirmációmkor kapott áldó ige üzenete is, Jézus 
szava Jn 6,35 szerint: „Én vagyok az élet kenyere: aki énhozzám jön, nem éhezik meg, és 
aki énbennem hisz, nem szomjazik meg soha”. 
A Hírmondó olvasóinak boldog karácsonyt, áldott ünneplést kívánok, szeretettel: 

Csepregi András 

       
ISTEN SZERETETE UTOLÉRT 

 
„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne 
vesszen, hanem örök élete legyen.” (Jn 3,16) Megtérésem előtt milyen üres frázisnak tűnt ez 
a bibliai kijelentés! 

Nem vallásos családban nőttem fel, de mindig tudtam: Istennek léteznie kell. Már az ál-
talános iskolában is kétkedve hallgattam az evolúcióról való tanítást. Húsz évesen kezdtem 
lázasan keresni Istent, sok gyülekezetben megfordultam és egy ideig rendszeresen jártam a 
református templomba. Akkor éreztem, sőt visszatekintve tudtam is, hogy igaz lehet, amit 
ott Jézusról mondanak, de nem akartam ezt elhinni, mert úgymond „élni” akartam. Ma már 
látom, micsoda csalárd illúzió, amit akkor életnek hittem, pedig Jézus maga az élet! Akkor 
azonban még nem akartam átadni az életem Neki, féltettem Tőle, azt mondtam magamban: 
„Majd én megtalálom nélküled a boldogságot!” Mindenféle „segédeszközt” latba vetve haj-
szoltam azt: kapcsolatok, pszichológia, filozófia. Most látom csak, mennyire türelmes volt 



11 Hírmondó 2006. december 
   
 

velem Isten, mennyi mindent elhordozott értem és milyen szépen egyengette az utam az 
igazság felé, dacos önkényeskedésem ellenére is. 

A sok csalódás után végül őszinteségre és becsületességre vágytam, de akkor azt hittem, 
az igazság fogalma ezekben ki is merül. Egy olyan férfivel ismerkedtem meg, aki emberi 
mércével mérve „jó ember” sokat meditál, próbál tökéletes lenni és „így feltornázni önma-
gát” Istenhez. Annak ellenére, hogy nem voltam még megtért ember, dühös dacot váltott ki 
belőlem ez az életfilozófia, és olyan mélypontra kerültem sok konfliktusunk miatt, hogy 
kétségbeesésemben térden állva kiáltottam Istenhez: ”Ha van igazság, mutasd meg!” Ennyit 
kértem, nem többet, de ezt tiszta szívből. 

Egy nap sírva mondtam anyukámnak és testvéremnek, hogy annyira számkivetettnek 
érzem magam és rossz, hogy sehova sem tartozom. Pedig addig milyen büszke voltam arra, 
hogy erős jellem vagyok, hiszen csak a gyengék akarnak tartozni valahova, valakihez! Nos, 
ezután erős késztetést éreztem, hogy elmenjek a templomba, ahol körülbelül tíz éve nem 
voltam. A lelkésznő arról beszélt, hogy mikor a börtönlátogatás után jött kifelé, milyen 
számkivetettnek érezte magát. Ott állt egyedül a folyosón, a mögötte lévő ajtó már bezárult, 
az előtte lévő még nem nyílt ki. Utána pedig arról beszélt, hogy Jézus az út, az egyetlen 
igaz út. Életemben először talált szíven ez a mondat! Hiszem, hogy a Szentlélek tüzes nyila 
volt ez. 

Amikor hazajöttem, azt mondtam mindenkinek: „Elegem van! A sátán túl sokat gyötört 
már, Jézust választom! Bűnös vagyok, önmagamban tehetetlen, nem válthatom meg ma-
gam, nem tehetem magam boldoggá.” Olyan volt, mintha egy vékony kötélen egyensúlyoz-
nék, kristálytisztán láttam, hogy döntenem kell, mert nem tudok, nem akarok tovább Jézus 
elől bujdosni. A következő istentiszteleten azt kértem Istentől, hogy ha mégsem ez az igaz 
út, söpörjön el onnan végleg, de ha igen, ragadjon magával. Magával ragadott: megtértem 
és megkeresztelkedtem. Azóta nagyon sokszor bizonyosságot kaptam arról, hogy JÉZUS 
KRISZTUS AZ ÚT, AZ EGYETLEN ÚT (Jn 14,6). Annyi bíztatást adott Isten, hogy hála-
naplót vezetek, nehogy elfelejtsem azt a sok – sok kegyelmet, amiben nap mint nap részesü-
lök.    Kóder Zita 
 

Ifjúsági alkalmak 

a gyülekezeti teremben, (Luther tér 14 sz.) ahová szeretettel várunk minden fiatalt. 
„KIS” IFI (12–14 éveseknek) 

szombatonként 1500–1700 óráig 
„NAGY” IFI (14–25 évesek részére) 

szombatonként 1700–1900 óráig 

 ––––––––––––– *  *  * ––––––––––––– 

Fiatal felnőttek bibliaórája 
(25 év felettiek számára) 

Havonta minden második csütörtökön 18–20 óráig a Kistemplomban, a Szé-
na tér 6. sz. alatt. 
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"... éheztem és ennem adtatok, szomjaztam és innom adtatok,.... beteg voltam és 
meglátogattatok..." (Mt.25,35) 
 

KARÁCSONYI ÜDVÖZLET AZ EGYENLÍTŐRŐL 
 

Kenya lakossága mintegy 32 millió fő. A születéskor 
várható átlagéletkor 45 év. A szegényes táplálkozás, szeny-
nyezett víz, rossz életkörülmények és sajnos egyre inkább 
az AIDS is hozzájárulnak ehhez a nagyon alacsony életkor-
hoz. 

December 1-jén volt az AIDS Világnapja, számos 
rendezvény kísérte világszerte. A mi gyülekezetünk Nairo-
biban (Kenya fővárosában) 35 AIDS fertőzött anyát és 41 
árva gyermeket támogat rendszeresen. A számukra rende-
zett istentisztelet után szerény élelmiszer és használt ruha, 
cipő ajándékot kaptak. Ezek az emberek elképzelhetetlen 
nyomorban élnek, az éhhalál szélen. Mi a Magyar Evangé-
likus Külmissziói Egyesület adományának egy részéből né-

hány törölközőt, rizst, cukrot, teát, ugali-lisztet, kekszet, tejport, mosószappant és fertőtlení-
tőt vásároltunk, ezzel járultunk hozzá a támogatásukhoz. 

Gyülekezetünk másik terve egy kis orvosi rendelő/kezelő létrehozása Nairobi külváro-
sában, Kiberában. Kibera Afrika legnagyobb bádogvárosa, ahol becslések szerint 6-800 
ezer ember él. Személyesen is volt alkalmunk látni azokat az embertelen körülményeket, 
amik ott uralkodnak. Természetesen az ilyen helyek a fertőzések melegágyai is, de mivel az 
embereknek nincs egészségbiztosításuk, nem áll módjukban a vizsgálat és kezelés költsége-
it kifizetni. Ezért jelentene sokat egy támogatott rendelő felállítása. Addig is nagy segítséget 
jelent az időszakos mobil rendelés működtetése. Ebben - külső támogatással - egy jelképes 
összegért, 50- kenyai shillingért (kb. 150- Ft) részesülnek orvosi ellátásban a betegek. Mi-
vel sokaknak meg ez az összeg is elérhetetlen, adományokból fedezik a legrászorultabbak-
nak. Ebbe a segítő szolgálatba kapcsolódott be a Magyar Evangélikus Külmissziói Egyesü-
let is, s folytatja az októberben elkezdődött gyűjtést, amibe bárki bekapcsolódhat, aki úgy 
érzi, egy- vagy több ember ellátását tudja fedezni. 

 

ÁLDOTT, BÉKÉS KARÁCSONYT KÍVÁNUNK A HÍRMONDÓ MINDEN OL-
VASÓJÁNAK KENYÁBOL, ahol most kezdődik a nyár egy nagyon bőséges esős évszak 
után. Kérjük, hogy a karácsonyi terített asztal mellett jusson egy gondolat, egy imádság 
azok felé, akiknek az ajándékozás eszükbe sem juthat, és az év összes többi napjához ha-
sonlóan az ünnep napjain is csak vízben főtt kukoricaliszt kerül a tányérjukba. 

Bálintné Kis Beáta 
Nairobiból 

Szerk. megj.: Az adományokat az ÉLIM (Derkovits u. 21. sz.) Missziós Kör vezetőjének, 
Bogár Ágnesnek legyenek szívesek eljuttatni, aki azt továbbítja az EKME központjába. 
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BOZORÁDY ZOLI BÁCSI EGYKORI „IFIS” CSAPATA  
 

Mindannyian keressük az értékes pillanatokat: valaki a jelenben, van aki a jövőben, 
valaki a múltban. Mi most ez utóbbit választottuk. Jó választás volt, bár meglepődtünk. Mi 
is történt? A Zoli bácsi szolgálatával több, mint két évtizeden át működő ifjúsági óra fény-
korát a ’90-es években élte. Jómagam 10 éven át minden szombaton fél hatkor a gyülekeze-
ti teremben testvéreimmel helyet foglaltam a nagy körben. Egyetlen egy alkalmat sem akar-
tam kihagyni. A sokszor 40-50 fős ifjúsági órák hangulatát és lelkiségét – aminek „gyümöl-
cseként” ma már 12-en! szolgálunk lelkészként – hat esztendeje a hátunk mögött hagytuk.  

Legnagyobb csodálkozásunkra 2006. november 25-én, szombaton mégsem egy nosz-
talgikus estről mentünk haza! Ennek ellenére a „Mi történt veled az elmúlt hat-hét évben?” 
kérdésre kíváncsian vártuk a válaszokat. A fiúk talán egy kicsit megpocakosodtak, a lányok 
pedig komoly édesanyák lettek. S bár többen Nyíregyházától távol élnek, és többek elsza-
kadtak a gyülekezeti élettől, mégis: lélekben újra egyek és azok voltunk, akik egykor. A gi-
táros énekek jobban szóltak, mint valaha, Zoli bácsi gondolatai - ahogyan annak idején - 
mélyen átjárták szívünket. Az „örökkévaló szeretettel szerettelek téged …” (Jer 31,3) üze-
nete az Isten nélküli szellemi- és mindennapi élet kavalkádjában megszólított, s a gyüleke-
zeti életbe és az istentiszteletre hívás pedig megerősített minket abban, hogy itt a helyünk. 
Isten közelében, egy közösségben. A nosztalgiából valóság lett! 
 Nővérem, Czöndörné Horváth Eszter ötletére 43 egykori ifis tartotta fontosnak, hogy a 
hívásra igent mondjon. Összeszámoltuk: a közösség tagjainak eddig már 47 (!) gyermeke 
született. Lassan ők jönnek. Jöjjenek! De mi is maradni szeretnénk! Együtt. Megélve, hogy 
ha Jézus mellett vagyunk, akkor: „Áldó hatalmak oltalmába rejtve...” élünk. 

Horváth-Hegyi Olivér 
lélekben még mindig „ifis” 
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FÉNYEK AZ ESŐBEN 
 

Akár egyetlen fénysugár is elég ahhoz, hogy feltűnést keltsen a vaksö-
tétben, s jelezze, merre érdemes keresni a kiutat az összevisszaságban. Ahol 
pedig egyszerre több, egymástól elszigetelt kis fényforrás találja meg a kö-
zös nevezőt, és szeretne ugyanazon ösvényen, egymást támogatva kiigazod-
ni, ott előbb vagy utóbb biztosan történni fog valami…  

Gyülekezetünk egyik kincse „drachmája”, a mai fiatalság vehetett kezébe egy – a 
Labossa Péter lelkészünk által kezdeményezett–, november 4-ére tervezett ifjúsági istentisz-
teletre szóló meghívót. A gyülekezeti terembe este 6 után betoppanót elég régen fogadhatta 
ilyen jelenség: az egykor természetesnek számító 20-25 fős ifi látványa. Ahol ennyi rég 
nem látott, már-már elfeledett ismerős összegyűlik, nem is lehet más fonál mentén elkezde-
ni az estét, mint a közelmúlt fontosabb, személyes élményeinek felelevenítésén. Sok idő telt 
el ugyanis anélkül, hogy a más nagyvárosokba elkerült, továbbtanulni vágyó, egykori 
„rendszeres” ifitagok találkoztak egymással, és az itthon maradt közösség tagjaival. Kicsit 
olyan hangulatot teremtett ez a szokatlan helyzet, mintha egy érettségi találkozóba cseppent 
volna bele az ember. És valahol ilyesmiről volt szó: a sokat emlegetett (állítólag nagybetűs) 
életből visszacseppent érettségizettek hozták magukkal édes-keserű emlékeiket, élményei-
ket. Ezeket ha akarták, most meg is oszthatták azokkal, akik szívükben is hordozzák társai-
kat.  

A beszélgetéssel és sok énekléssel felvezetett istentisztelet kezdéseként egy rövid szín-
darab segítségével 
élhettük át a közös, 
Jézustól tanult vilá-
gításban rejlő óriási 
erő jelentőségét. 
Vannak, akik ma-
kacsul tagadják en-
nek létezését, és 
inkább egyedül bo-
torkálnak, mint-
hogy elismerjék 
vakságukat. „Ki 
szereti a sötétsé-
get?” – hangzott a 
nem költőinek 
szánt, hanem na-

gyon is egyenes kérdés. Mert a nem csupán a tinédzserek ijesztgetésére szánt, hanem való-
ban nagybetűs Élethez való tartozáshoz, és a valódi közösséggé formálódáshoz először el 
kell fogadni, hogy fény nélkül vakok vagyunk. 

Nagy kincse egyre inkább fogyatkozó gyülekezetünknek a túl sokfelé tartó és túl sok 
mindenhez tartozó fiatalság. De az őszi, esőáztatta és szélfútta nagyvilági forgatagból mégis 
összesereglett melegedni a gyülekezeti terem otthonosságába. És hihetünk abban, hogy nem 
hiába… Horváth Dénes 
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GYERMEKOLDAL 
Ki vagyok én, hogy egy Király halt meg értem? 

Az angliai Winchesterben található egy szobor, amely „Nagy” Alfréd királyt ábrázolja. 
Dicső királyuk emlékét az angolok nagy tiszteletben tartják a mai napig. A „Nagy” névvel 
is népe ajándékozta meg szeretett királyát. Alfréd 23 éves volt, amikor a trónra került. 
Könnyű volt felismerni, hogy ő a király, amikor a fején volt a korona és királyi díszben je-
lent meg alattvalói előtt. Csakhogy ez a pompa, ragyogás nem volt mindig jellemző az éle-
tére. Az országban háború dúlt egy másik néppel, a dánokkal. Ez a nép csellel leigázta 
majdnem az egész országot és a királynak menekülnie kellett. Hadserege szétszóródott és ő 
kénytelen volt szolgai ruhát ölteni, hogy menthesse az életét. 

Egy alkalommal egy tehénpásztor kunyhójában kért menedéket és vacsorát. De az asz-
szony, aki ajtót nyitott neki, nem ismerte fel a királyt. Nem szívesen, de végül mégis been-
gedte az „ágrólszakadt csavargót” és a tűz mellé ültette, hogy őrizze a készülő vacsorát. De 
a fáradt király úgy el volt foglalva népe szomorú sorsával, hogy odaégett a vacsora. A gazd-
asszony éktelen haragra gerjedt és elkergette a nem szívesen látott vendéget. 

Korabeli dokumentumok igazolják, hogy nem kellett a királynak egész életében bujdo-
kolnia. Végül összegyűjtötte seregét és hatalmas győzelmet aratott a dánok ellen. Alfréd 
újra elfoglalta trónját és másodszor is megkezdhette uralkodását.  

(VISZ kiadvány nyomán.) 
Az Úr Jézus, aki Isten Fia volt, nem kényszerből, hanem szeretetből hagyta el a menny 

dicsőségét és olyan pici babaként született, mint te vagy én. Azért jött a földre, hogy legyőzze az 
ember legnagyobb ellenségét a Sátánt. Ezért halt meg a kereszten – bűneink büntetését így vette 
magára! De nem maradt a halálban, hanem harmadnapra feltámadt és felment a mennybe! És 
egyszer újra eljön királyi dicsőségében! 

Az Úr Jézus „a világban volt, és a világ általa 
lett, de a világ nem ismerte meg őt… 

 Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta 
arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek; mind-

azokat, akik hisznek az ő nevében” 
(Jn 1,10;12) 

SZÍNEZD KI!  
A lelkészi hivatalban add le 2007.01.21-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 (2-16 év) 
minden hónap első szombatján. 

(Az oldalt szerkesztette: Hajagos-Tóth Katalin) 
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ANYAKÖNYVI HÍREK 

 
„Bizony az Úr ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom…” 

Keresztelések: 
 

Balogh Kyra, Bartha Aurél, Bartha Roland, Dankó Albert, 
Varga Botond János, Mráz Livia Andrea, Majoros Vanda, 
Drozsgyik Gábor, Barta Hanga, Talpas Barbara. 
Felnőttek: Duszka Attila, Duszka Angéla. 
 

„Amit Isten egybekötött, ember el ne válassza...” 
Házasságot kötöttek:  

 
 
Kovács Titusz és Jakubovich Krisztina Ágnes, Mulik Sándor 
és Miholecz Mariann, Ónodi Gábor és Torkos Katalin. 
 

„Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg...” 
Elhunytak:  

 
Karasz Mihályné Bárány Erzsébet (81), id. Bogár József (80), 
Balogh Zsigmondné Bogár Mária (77), Krajcsovics Pál (83), id. 
Zomborszki György (79), Kárászi András (69), Halmágyi 
Jánosné Hajdú Jolán (87), Orosz János (71), Lakatos Tibor (54), 
Tusjákné Váczi Katalin (38), Dr. Demeter Ferenc (86), Gerhard 

Mihály (94), Gráf László János (53), id. Palicz András (77), Sajben Mihály 
(80), Garai László (82), Nádasi János (72), Augusztinyi Pálné Bősze Erika 
(63), Kovács Mihályné Palicz Erzsébet (86), Sztankó János (45), Ajler József 
(75), Tomasószky János (74), Balázs Józsefné Szekeres Zsuzsanna (87), 
Gégény Ferenc (69), Greksza Andrásné Gyurján Zsuzsanna (70), Borbély 
Andrásné Kostyál Zsuzsanna (89), Henzsel János (67), Bánszky Mihály (82), 
Bencsik János (43), Droppa Cecilia (42), Szőke Sándor (43). 

 
                                                                            

 
Keresztury Dezső: Esti imádság 

 Ó, milyen vak homályba futnak, kik nélküled indulnak útnak. 
 A kezemet nézem: leszárad; szívem sívó homokkal árad, 
 Valamikor kézen vezettél. Szökni akartam, nem engedtél, 
 csend volt szívemben, és a csendben szavad szólt csak, mindennél szebben. 
 Én Istenem, hívj vissza engem! Magam maradtam, eltévedtem. 
 Légy bátorságom, bizodalmam, ó, légy úrrá megint Te rajtam! 
 



17 Hírmondó 2006. december 
   
 

FELHÍVÁS 
 

Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy adójuk 1 % -ával támogassák az 
evangélikus egyházat és intézményeit. Nagyon fontos, hogy egyhá-
zunk és gyülekezetünk iránti felelős döntést hozzunk, mert minden 
felajánlásra szükség van ahhoz, hogy működhessenek intézménye-
ink. 

 
A Magyarországi Evangélikus Egyház technikai száma: 0035 

 
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” alapítvány 
Adószám: 18803640 - 1-15 

 
Ez úton mondunk köszönetet mindazoknak, akik a 2005 évi adójuk 1%-át „A Nyíregyházi 
Evangélikus Nagytemplomért” alapítvány céljaira szánták. 
Az 526 672 Ft összeget az oltáron lévő értékes feszület felújítására, és orgonánk javításá-
ra fordítottuk. 

Az alapítvány kuratóriuma 
 

MEGHÍVÓ 
 
 
Szeretettel hívjuk és várjuk december 25-én, 17 órára 

a Nagytemplomban tartandó 

KARÁCSONYI ZENÉS ÁHÍTATRA 
amelyen ének és hangszeres előadásban – többek között – J. S. 

Bach, Purcell, Vivaldi műveiből hallhatnak. 
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ISTENTISZTELETI REND ÓÉV NAPJÁN 
December 31–én, vasárnap a Nagytemplomban: 

- reggel  8 órakor istentisztelet úrvacsorával 
- délelőtt  10 órakor istentisztelet 
- este    17 órakor istentisztelet 
- éjjel   2345 –kor ÚJÉV – váró istentiszteletre hívjuk a gyülekezet tagjait. 

 
 

JANUÁRI ELŐZETES 
 
 
 ÚJÉV napján a Nagytemplomban reggel 8-órakor és de. 10-órakor lesz istentisztelet. 
 2007 január 1-től - jan. 5-éig a gyülekezeti teremben évkezdő imahétre várjuk testvé-

reinket minden este 17 órakor. 
január 6-a szombat VÍZKERESZT ÜNNEPE. 

Istentisztelet a vasárnapi rend szerint, körzetekben a megbe-
széltek alapján. 

Január 22-28-áig esténként 18 órakor kezdődik az ökumenikus imahét.  
A kezdő és záró alkalom a Nagytemplomban lesz megtartva. 

 
A Hírmondó önkéntes munkával készül, de a nyomdai költség így is jelentő-
sen megterheli a gyülekezet kiadását, ezért a kiadvány megjelenésének tá-

mogatására adományt köszönettel fogad az egyházközség. 
 
 
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: 2007. február  
Lapzárta: 2007. január 30. 

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. 
Gyülekezetünk honlapja: http://nyiregyhaza.lutheran.hu

 
Szerkesztőbizottság:  

Dr. Loós Tibor, Pelles Ferencné, Závodny Éva 
Felelős szerkesztők: Demcsákné Balczó Ildikó, Sztankó Gyöngyi 

E-mail: nyiregyhazi.hirmondo@lutheran.hu
Kiadja: a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség, 

belső használatra, ingyenes terjesztésben, megjelenik havonként. 
Készült: Jedlik Kiadó nyomdájában 1800 pld.-ban. 
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