
ISTEN KARJAIBAN

Az ölelés az egyik legmelegebb emberi megnyilvá-
nulás.  Kifejezi  szeretetünket  a  másik iránt,  együttér-
zést, vigasztalást jelent. A kisgyermek számára szülei 
ölelő karja ad védelmet és biztonságot.

Isten  ilyen  közelsége  azonban  félelmetes  is  lehet 
számunkra. Néha szükségünk van arra, hogy nagysá-
gát,  hatalmát  megmutatva  odatereljen,  odaszorítson 
magához; hogy lezárjon minden kijáratot azért,  hogy 
ráébredjünk: nincs más út, csak Ő. Karjait falaknak is 
érezhetjük, amelyek akadályt jelentenek a saját akara-
tunk  teljesülésében.  Előle  nem  menekülhetünk:  előbb-utóbb  szembesülnünk  kell 
szent és igaz voltával – de Jézus Krisztusban kegyelmével és szeretetével is.

Isten azt szeretné, ha feladva terveinket, visszatérő elveszett fiúként végre belesi-
mulnánk atyai ölelésébe. S a gyermek bizalmával élnénk napról-napra az Ő tenye-
rén, tudva, hogy nála semmi bajunk nem eshet. Semmi rossz nem férhet hozzánk, 
mert kezében tartja az egész életünket, annak minden körülményét. Ő a mi ottho-
nunk, Isten a mi erős várunk.

Vegyük észre, hogy Isten jelen van az életünkben, és örüljünk ennek! Ha rábízzuk 
magunkat, erős ölelése nem rabságot fog jelenteni számunkra, hanem szabadságot, 
védelmet és elrejtettséget. Ne riasztó, hanem örömöt adó legyen számunkra az Ő 
ígérete!

Ady így élte át azt, hogy Isten lehajolt hozzá: „Mikor elhagytak, mikor a lelkem 
roskadozva vittem, csöndesen és váratlanul átölelt az Isten.” (Az Úr érkezése). Isten 
közel van hozzánk, ha szükségünk van rá. Ez a bizonyosság kísérjen minket végig a 
vakáció hónapjaiban, és mindennapjainkban.

Adámi Mária
teológus

XVII. évf. 5-6. szám
2008. július-augusztus

„Minden oldalról körülfogtál, kezedet 
rajtam tartod.” (Zsolt 139,5)
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ÚTI ÁLDÁS

Az Úr legyen előtted,
hogy a jó utat mutassa neked.
Az Úr legyen melletted,
hogy karjába zárjon téged,
és megvédjen a veszedelmektől.
Az Úr legyen mögötted,
hogy megvédjen a Gonosz cselvetésétől.
Az Úr legyen alattad,
hogy felfogjon, ha leesel.

Az Úr legyen tebenned,
hogy megvigasztaljon, ha szomorú vagy.
Az Úr legyen körülötted,
hogy megvédjen, ha mások rád rontanak.
Az Úr legyen fölötted,
hogy megáldjon téged!
Így áldjon meg téged a jóságos Isten,
ma, holnap és minden időben!

(Szent Patrik kódex, Írország, IV. század)

BESZÁMOLÓ A PRESBITÉRIUM ÉS KÉPVISELŐTESTÜLET
2008.06.16-ai ÜLÉSÉRŐL

A Presbitérium és Képviselő testület határozatképességének megállapítása után gyülekeze-
tünk igazgató lelkésze köszöntötte a megjelenteket.
 Első napirendi pontként Labossa Péter lelkész bejelentette, hogy parókusi lelkészi állá-

sáról 2008.08.31-ei dátummal lemond, Érden folytatja szolgálatát. Gyülekezetünk el-
nöksége megköszönte lelkész úr munkáját, életére, családjára, további szolgálatára Is-
ten áldását kértük.

A megüresedő lelkészi állást a presbitérium döntése alapján meghívással kívánjuk be-
töltetni. A jelölést elfogadó lelkészek meghallgatása után a Közgyűlés a körzeti presbi-
térium javaslatát is szem előtt tartva dönt majd az új parókus lelkész személyéről.

 A következő napirendi pont ingatlanjaink ügye volt.
- A Vécsey u. 38 sz. alatti lakást igen leromlott állapotban kaptuk vissza, jelenleg nem 

beköltözhető és így el sem adható. Fentiek miatt a lakás festését és burkolat javítását 
határoztuk el, az árajánlatok bekérése folyamatban van.

- A bajor egyház által biztosított adományból a Béla utcai volt kollégium épületének te-
tőszerkezetét kell sürgősen megjavíttatnunk, mert a több helyen történő beázások miatt 
a födém egy része elkorhadt és leszakadt.

- Az Egyházmegye és Országos Egyházunk által átutalt összegből a Luther tér 13 sz. 
alatti lelkészlakást fogjuk úgy felújítani a nyílászárók cseréjével és a szükséges javítá-
sok elvégeztetésével, hogy gyülekezetünk hosszabb távon is egy jó alaprajzi elrendezé-
sű, energiatakarékosabb ingatlannal rendelkezzen.

- A Vécsey u. 38 sz. alatti ingatlan eladása esetén a befolyó bevételből a borbányai temp-
lom kerítését és vizesblokk kialakítását tervezzük elvégeztetni, valamint a Kistemplom 
állagmegóvási munkái sem halogathatók tovább.

- Célunk, hogy a gyülekezet hosszú távú céljait szolgáló ingatlanok műszaki állapota kö-
zel azonos szinten legyen.

 Az egyéb napirendi pontok között a nagytemplomi perselyezés gyorsabbá, rugalmasab-
bá tétele érdekében több presbiter testvér felajánlotta segítségét.
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 Többen észrevételezték, hogy a nagytemplomi hangerősítés nem mindig felel meg a 
követelményeknek és a liturgia, illetve a prédikáció nehezen érthető. Az erősítő beren-
dezés optimális beállításáról gondoskodni fogunk.

Ülésünk közös imádsággal zárult.
Ezúton is kérem gyülekezetünk tagjait, hogy felelősséggel hordozzák imáikban gyülekeze-
tünk sorsát, különös tekintettel a ránk váró feladatok elvégzésére:

- a megüresedő parókusi állásra megfelelő személy megválasztására,
- az előre mutató, Isten áldását hordozó közös lelkiség megtalálására,
- egyházközségünk vagyonával történő célszerű gazdálkodásra.

Ehhez adjon Urunk alázatos szívet, figyelő szemeket, „ mást ” is halló füleket, érző lelkü-
letet.

Veczán Zoltán
felügyelő

 FINN VENDÉGEK A GYÜLEKEZETBEN 

Népes finn delegációt láttunk vendégül 2008. május 6-13-a között a Kajaani testvérgyü-
lekezetből. A „megfiatalodott” küldöttséget Haverinen Heimo a gyülekezet ifjúsági mun-
kájának felelőse vezette, akihez hat felnőtt és nyolc középiskolás diáklány tartozott. A fel-
nőtteket a Luther Márton Kollégium, a lányokat a Kossuth gimnázium tanulóinak családjai 
látták vendégül.

A Kajaani Gyülekezet lelkészeit Minkkinen Antti fiatal lelkipásztor (az elmúlt évben 
Kajaanihoz csatlakozott  Vuolijoki közösség fiatal lelkésze)  képviselte.  A gyülekezetből 
három tanárnő érkezett, akik óvodában, általános- és középiskolában hittant tanítanak. A 
delegáció negyedik hölgy tagja Rauhala Tuire asszony az egyházi sajtó kiadójának vezető-
je volt. A vendégek sorában üdvözölhettük Mikkonen Juha kántor urat is, aki a leánykórus 
segítője és egyben zenei tanácsadója.

A múlt évi kajaani-i látogatásunk alkalmával határoztuk el, hogy új elemekkel bővítjük 
a két gyülekezet kapcsolatát és az eddiginél jobban bevonjuk az ifjúságot. Ennek köszön-
hetően érkezett Nyíregyházára a nyolctagú amatőr leánykórus. A lányok egyházi énekek 
mellett népdalokat és más zenei műveket is szívesen énekelnek.

Május 10-én szombaton este a Keresztyén Teaház alkalmán nagy sikert arattak a gyö-
nyörű csengő hangon énekelt sokszínű koncertjükkel. Az itt töltött napok alatt a gimnázi-
um tanulóival közösen énekeltek és zenéltek. Megtanulták egymás dalait és együtt készül-
tek a pünkösdi istentiszteleti szolgálatukra.

A vendégek programjának összeállításakor kérésüknek megfelelően igyekeztünk meg-
mutatni az egyházmegye gyülekezeteit és intézményeit. Egy-egy fél napot töltöttek az álta-
lános iskolában és gimnáziumban. Ennek keretében tanulságos és tartalmas beszélgetés 
zajlott a hittan munkaközösség tagjaival a hitoktatásról és a fiatalok gyülekezeti életbe va-
ló bevonásáról.

A vendégek ellátogattak az emmausi, a kertvárosi, a nagycserkeszi és nyírteleki gyüle-
kezetekbe. Debreceni kirándulásuk alkalmával az ottani evangélikus gyülekezet vendégei 
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voltak. A hivatalos programok után szombaton Sóstón voltak vendégeink, majd nagyon 
szép élményben volt részük a mátészalkai és vajai kirándulás során is.

A nyíregyházi látogatás legfontosabb eseménye a nagytemplomi pünkösdi istentisztelet 
volt, ahol a gyülekezet hallhatta a finn lelkész prédikációját, a finn és magyar diákok ének-
szolgálatát és meghallgatta a finn gyülekezet képviselőjének köszöntését. Az istentisztelet 
után a delegáció tagjai a gyülekezet vezetőségével a kapcsolattartás jövőbeni lehetőségeit 
is megbeszélték. Pünkösdvasárnap délután tokaji kirándulás zárta programjukat. 

Pünkösdhétfőn a vendéglátóktól való búcsúzás után Budapestre indultak finn barátaink, 
ahol az Operaház és az Országház megtekintése mellett Budapest egyéb nevezetességeit is 
láthatták.
Köszönjük a gyülekezet minden tagjának és az egyházmegye gyülekezeteinek együtt-
működő segítségét, amit a finn vendégek fogadása és vendéglátása során nyújtottak.

Tar Jánosné

Kedves Tar Jánosné Igazgató Asszony!

Köszönjük szépen a testvérkapcsolat keretében szervezett nagyszerű nyíregyházi és bu-
dapesti programokat!

Lauri Oikarinen igazgató lelkész úr külön köszönetét fejezi ki Sztankó Gyöngyi esperes 
asszonynak a szívélyes fogadtatásért.

Látogatásunkat nagyon sikeresnek és élményekben gazdagnak tartjuk. Csoportunk na-
gyon örül, és köszöni, hogy megismerhette Nyíregyházát, gyülekezeteiket, városaikat, fal-
vaikat, az iskoláikat, a nevelő és oktató munkát valamint az önök életmódját.
Rauhala Tuire asszony, egyházközségünk médiafelelőse terjedelmes beszámolót írt gyüle-
kezeti újságunkban magyarországi utunkról. Várjuk elképzeléseiket a 2009. augusztusi vi-
szontlátogatásukkal kapcsolatban.

Isten áldja Önöket, családjaikat és gyülekezetüket!
Haverinen Heimo

A „DENKENDORFI KAPOCS”

Gyermek voltam, amikor a szomszédunkban egy ácsmester dolgozott. Csodálattal néz-
tem a fagerendák formálásának, összeillesztésének folyamatát, amikor a mester látva ámu-
latomat, megszólított: 
- Na mit szólsz hozzá? Szép, ugye? Választ nem várt, mert Ő maga fűzte hozzá kiegészíté-
sül:
- Pedig még csak most jön a lényeg!
- Mi a lényeg? - kérdeztem vissza önkéntelenül. 
- Gyere, elmegyünk érte, majd meglátod! Édesanyám elengedett, hiszen ismerte a mestert, 
és tudta, hogy nagyapámék szomszédságában lévő kovácsműhelybe megyünk. Meglepeté-
semre az a várt „lényeg”, az ácskapocs volt. Amikor a két végén hegyes és hajlított acél-
kapcsokkal az addig egymástól független, lazán összeillesztett gerendákat a mester erős 
szerkezetté kapcsolta össze, akkor értettem meg, hogy mi a „lényeg”.

Újra eszembe jut ez a történet, mikor a gyülekezetünkben még ma is sokan megkérde-
zik tőlem, miért kell nekünk ez a denkendorfi kapcsolat?
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Az ácsmester válasza az én hasonló kérdésemre akkor az volt: „Bár a gerendák önmaguk-
ban nagyon masszívnak látszanak, de csak akkor tartanak, ha az ácskapocs szilárdan ösz-
szefogja őket.”

Hivatalosan 1990-től számítjuk a denkendorfi és a nyíregyházi gyülekezet kapcsolatát. 
Ha egy ember életéhez hasonlítjuk ezt a kapcsolatot, akkor a kezdeti „csecsemőkor”, majd 
a további gyermekévek nagyon szépek és gyümölcsözőek voltak. A „Posaunenchor”, azaz 
a templomi rézfúvós együttes első szolgálata 1991. májusában volt Nyíregyházán. Soha-
sem jöttek üres kézzel, mindig szolgáltak, és minket gazdagítottak. 2003-ban a 250 éves 
jubileumi ünnepségeinken is megmutatták, mit jelent valójában ez a „kapocs”.

Talán 2003-tól kezdődtek kapcsolatunk „kamaszkori problémái”, melynek kiváltó okai 
valószínűleg a gyülekezetünkben újra erősödő széthúzás, a gyors igazgató lelkészváltások, 
és a választások körüli feszültségek voltak. Érezték ezeket a gondokat a denkendorfi test-
véreink is, így a hivatalos találkozókat nem erőltették, hanem imádságban hordozták gyü-
lekezetünket. De a személyes kapcsolatok révén az „ácskapocs” kitartott, és tart még a mai 
napig is. 

A legutóbbi ilyen találkozó apropója a Posaunenchor - és a gyülekezet nagy tisztelet-
nek  örvendő  tagjának  -  Gerhard 
Kellernek - a 70. éves születésnapi 
ünnepsége volt. E sorok írója is ré-
szese  lehetett  ennek  az  ünnepség-
nek,  melyen  köszöntők  hangoztak 
el,  majd  a  templomi  rézfúvós 
együttes  szolgált.  Meghatódva  ta-
pasztaltam  a  denkendorfiak  szere-
tetteljes érdeklődését a nyíregyházi 
gyülekezet  korábban  megismert 
tagjai iránt.
A képen balról jobbra: Gerhard Keller, Sallai Gábor, Prof. Gerhard Fetzer, Martin 
Grammlich

Az ünneplésen kívül hivatalos megbeszélésekre és tapasztalatcserére is  sort  kerítet-
tünk.
• Dr. Rolf Noormann parókus lelkésszel gyülekezeteink szervezeti felépítéséről, műkö-

déséről, valamint a közösségépítés legfontosabb gyakorlati problémáiról;
• Martin Grammlich a Posaunenchor vezetőségi tagjával a kapcsolatok továbbépítésének 

lehetőségeiről;
• Prof. Gerhard Fetzer főiskolai dékánnal, a nyíregyházi evangélikus diákok esslingeni 

továbbtanulási lehetőségeiről.

 „Krisztusban találkozik Kelet és Nyugat, benne találkozik Észak és Dél.
Egynek tudjuk magunkat Krisztusban - mind, ki igéjéből él.”

(F.Hoffmann)
Jó lenne, ha kapcsolataink újra a kezdeti lelkesedéssel felélednének, és a denkendorfiak 
szolgáló szeretetét visszatükrözhetnénk.

Sallai Gábor
másodfelügyelő
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ITT AZ ISTEN KÖZTÜNK
„Itt az Isten köztünk…” hangzott az ismert néhány sor május 10-én délután a gyüleke-

zeti teremben, olykor japánul, olykor finnül és anyanyelvünkön is. S valóban köztünk volt, 
ígérete szerint, s így volt ez minden Keresztyén Teaház alkalmán, melynek sorozata az el-
múlt év októberében kezdődött, a kedves lelkészházaspár, Krisztián és Nóra szervezése ál-
tal.

Rendhagyó volt ez utóbbi, évadzáró alkalom, több okból. A műsor kezdetén meghí-
vott vendégeink:  Győri Benjámin és barátai, alkalmi zenekaruk segítségével képzeletbeli 
utazásra invitálták a gyülekezetet, s így alkalmunk nyílt betekinteni a japán kultúrába – hi-
szen az együttes női tagjai ott születtek -, s ezen belül az ott élő keresztyének életébe, akik 
bár mérföldekre élnek tőlünk más szokások közt, más mentalitásban, mégis van egy közös 
pont, mely hidat épít köztünk: az egy igaz Isten. Képeket láthattunk a Kiotoban élő japán 
evangélikusok életéről, gyülekezeti alkalmaikról, miközben újból és újból felcsendült az 
ismert ének: „Itt az Isten köztünk”.

A forró tea és a finom sütemények ízlelgetése közben különleges hangulatot teremtett 
az  evangélikus  énekeskönyvből  előadott,  zenekari  átdolgozást  nyert  énekek hallgatása, 
melyekbe olykor magunk is bekapcsolódtunk, majd ezt követően a csengő hangú finn le-
ánykórus műsora, akik a magukkal hozott vidámsággal töltötték be a termet. Tanárnőjük 
röviden beszélt a testvérgyülekezetünkben – Kajaaniban - folyó ifjúsági munkáról, bemu-
tatta, hogy milyen foglalkozások keretében segítenek a fiataloknak hitbeli növekedésük-
ben. Diavetítés útján aztán a lányok életéből is láthattunk néhány momentumot.

A zenei műsorok után, Sztankó Gyöngyi igazgató lelkész tartott áhítatot pünkösd ün-
nepéről, annak lényegéről, fontosságáról. A lelki gazdagodás után bőségesen terített aszta-
lok  mellett  került  sor  kellemes,  késő  estébe  nyúló  beszélgetésekre.  Ezúton  szeretnénk 
megköszönni a testvérek szolgálatát, a sok segítséget, és az ízletes süteményeket. Jó volt 
megtapasztalni,  hogy egy családként, kicsinyek és nagyok együtt tölthettük el ezt a pár 
órát, gazdagon részesülve Isten áldásából, s hogy mindnyájan érezhettük: itt az Isten köz-
tünk!

Veczán Éva

 Kedves Ifjúság!
Két év elteltével idén ismét ifjúsági kerékpártúrára invitálunk benneteket, egy – minden 

bizonnyal – felejthetetlen beregi kirándulás keretében. Így megismerhetjük azokat a tája-
kat, ahová már régóta szeretnénk eljutni, vagy vissza-vissza járunk, szépsége, meghittsége, 
különlegessége és vonzó megjelenése miatt.
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Szeretnénk tehát, ha együtt élhetnénk át a kanyargó Tisza magával ragadó szépségét, a 
Túr-bukó morajlását, az esti szalonnasütéseket, s közben együtt énekelhetnénk mindazokat 
a dallamokat, melyek az Urat magasztalják, és szívünket békességgel töltik el.

Indulás  Nyíregyházáról  augusztus  19-én  reggel,  utunk  pedig  Olcsvára  vezet,  ahol  a 
templomkertben verjük fel sátrainkat. A következő nap ellátogatunk Fehérgyarmaton ke-
resztül a Túr-bukóhoz, ahol délután egy nagy fürdés után itt töltjük az éjszakát, majd har-
madik nap Kisarban egy üdülő kertjében táborozunk. 22-ére már csak a hazaút marad.

Ha úgy érzed, különleges egy bukógát mellett táborozni, a Tisza partján gitárkísérettel 
énekelni, és a gát tövében egy „nagy családdal” kerékpározni, nagy szeretettel várunk TÉ-
GED is augusztus 19.–22. között az „Ifis Bicajtúrára” a Beregbe.
Az utazás költségének nagy részét az étkezés adja, a szállás költsége minimális.

Kérdéseiddel bizalommal fordulj hozzánk:
Zsarnai Krisztián : +36-20-824-9308

evkrisz@gmail.com
Ifj. Veczán László: +36-20-824-8773

veczanlacko@gmail.com

GYERMEKOLDAL
Táborozás Sátoraljaújhelyen

„Magasztallak téged, Istenem, királyom, áldom nevedet mindörökké.  
Mindennap áldalak téged, dicsérem nevedet mindörökké. Nagy az ÚR, 
méltó, hogy dicsérjék, nagysága felfoghatatlan. Nemzedékről nemzedék-

re dicsérik műveidet, hirdetik hatalmas tetteidet. Fenségeden, ragyogó dicsőségeden és 
csodálatos dolgaidon én is elmélkedem. Elmondják, milyen félelmes hatalmad, én is felso-
rolom nagy tetteidet.” (Zsolt 145,1-6)

Ó, Uram, még nehézségeket is azért támasztasz, hogy megmutasd hatalmadat tieidnek. 
Te vagy az, aki nem ismersz határokat; óceánokat és földrészeket ível át kegyelmednek 
nagysága. Messze földről is (Amerikából)  meghoztad nekünk a gyermekórai  tanításhoz 
szükséges flaneleket, pedig mi már másfél éves várakozás után szinte le is mondtunk róla. 
„Mikor jóra fordította Sion sorsát az ÚR, olyanok voltunk, mint az álmodók. Akkor megtelt  
a szánk nevetéssel, és örömkiáltás volt nyelvünkön(…) Hatalmas dolgot tett velünk az ÚR,  
ezért örvendezünk.” (Zsolt 126, 2-3)

Ő volt az, aki szívembe írta: Ne pályázatok sikerére építsd az én országomat, hanem az 
én ígéreteimre! Hű és igaz Ő, és nincs hozzá fogható! Mert amit ígért azt valóra váltotta, s 
a pályázati pénzből hiányzó összeget kirendelte számunkra. Nem szűkmarkú Ő, a dicső és 
hatalmas! És ami nem pénzbeli adomány volt, azt természetben hozták a szülők oly gazda-
gon, hogy hazaérve még a maradékot a gyermek-klubosoknak tovább tudtuk küldeni.

A porba is lehajolt hozzám, meghallotta kiáltásomat: mikor már végképp azt hittem, 
hogy bár minden kész, nem lesz aki főzzön nekünk Sátoraljaújhelyen akkor lett szakács 
nénink, mert az Úr azt akarta, hogy asztalánál is Őt dicsérjük. Finomságok tárházát kaptuk 
a héten: túrós tészta, fánk, palacsinta, milánói makaróni – csak néhány kedvenc a gyerme-
keket, felnőtteket megörvendeztető étkekből. Hisz gazdag Urunk van!
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Hogyne  dicsérném  hát 
szent nevét jóságáért, hiszen a 
felújított  táborhelyen  16  kis 
lurkónak adott az Úr jó időt a 
kirándulásra,  játékra,  éneklés-
re,  kézműves  foglalkozásra, 
strandolásra, és naponta össze-
gyűjtött minket drága igéje kö-
ré. Júda királyainak történetén 
keresztül  tanított  minket  az 
Úr: Jósafátnál: az Úr a mi leg-
jobb segítőnk. Joásnál: a hitet 
nem lehet örökölni. Mindenki-
nek  személyesen  kell  az  Úr 

mellett dönteni. Ezékiásnál: teljes szívvel kell tisztelnünk az Urat. Manassénál: senki sem 
lehet olyan rossz, hogy Isten ne tudná megmenteni. Jósiásnál: komolyan kell vennünk az 
Úr szavát. A királyok Királyánál: az Úr Jézus hív az Ő királyságába, hogy Ő uralkodjék az 
életemben most és örökkön örökké.
„Az ÚR dicséretét  hirdeti  ajkam, áldja mindenki az ő szent  nevét mindörökké!” (Zsolt 
145,21) Ámen!

Köszönöm barátaimnak, hogy engedtek Urunk kérésének és nem voltak szűkmarkúak, 
amikor  adakoztak.  Köszönöm  a  lelkes  szülőknek  a  rengeteg  természetbeni  adományt. 
Urunk áldja meg és őrizze két szakács néninket. Köszönjük, hogy fáradoztak értünk! És 
köszönöm szolgálótársaim türelmét és gyermekek iránti szeretetét.
Fiatalok misszionáriusképzése Vargabokorban

Hálatelt szívvel számolunk be a gyülekezetnek arról, hogy immár negyedik alkalommal 
adott helyet a vargabokri imaház, a VISZ (Vasárnapi Iskolai Szövetség) szervezésében tar-
tott misszionáriusképzésnek. 

A misszionáriusképzés a gyermekek közötti misszióra készítette fel a fiatalokat. Az or-
szág különböző tájáról tizenhat fiatal érkezett, hogy részt vegyen az elméleti oktatáson, 
amely június 30.  -  július 5-e között  volt.  A rákövetkező héten pedig négy helyszínen, 
(Ev.Ált.Iskola, Városmajori Művelődési Otthon, Vargabokor-imaház, valamint a Rohodi 
Református  Gyülekezetben gyakorolhatták a tanítást, a gyermekek közötti missziót a fia-
talok.  Két  helyszínen  különösen  is  nagy  létszámban  fordultak  meg  a  kicsinyek:  az 
Ev.Ált.Iskolában naponta kb. 50 gyermek, Rohodon pedig 100 körül volt a résztvevők szá-
ma. Hála legyen Urunknak, aki még ad lehetőséget az evangélium hirdetésére.

Az Úr áldja meg az oktatókat, a fiatalokat és a kicsinyeket egyaránt!
Köszönjük az anyagi és természetbeni támogatásokat, a szakács nénik munkáját. Hálá-

sak vagyunk a sok finomságért.
Köszönjük a szolgálók lelkes és áldozatos munkáját.

HÍVOGATÓ
2008.  október  4-én (szombaton)  őszi  kirándulást  szervezünk családok számára,  ahova 

minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk. A részleteket ké-
sőbb olvashatják a Lelkészi Hivatal hirdetőtábláján.

Közreadta: Hajagos-Tóth Katalin
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IANYAKÖNYVI HÍREKI

Keresztelések: „ Bizony az Úr ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom”
Vaskó György, Pénzes Bence, Szabó Balázs, Schmidt Lotti Ilona, Bencsik Péter 
László, Stekler Ákos Bence, Liskány Panna, Orosz Gergő Kevin, Berendi Ben-
ce, Sarecz Anna, Csernyik Zsófia, Fleischer-Hetei Noel, Bogár Nikoletta, Onodi 
Gábor,  Bodnár  Bianka,  Bognár  Dávid,  Zajácz  Ákos,  Horváth  Dóra  Brigitta, 
Szilágyi Petra, Smid Nikolett Vivien, Laskay Ákos, Jebelóczki Noémi.
Felnőttek: Bártfalvi Andrea (konfirmált is).

Házasságkötések: „Amit Isten egybekötött, ember el ne válassza…”
Lehoczki István és Ligeti Boglárka, Csernyik Viktor és Pál Anita, Dankó Ottó és 
Kató Edina, Miskolczi Viktor és Bodnár Anett, Jászai János Péter és Széles Rita 
Anita,  Oravecz Gábor Zsolt  és Dobos Renáta,  Pájer Gyula és Rádi Mariann, 
Forgó Szabolcs Sándor és Lőrincz Anikó, Ling Attila és Újvári Mónika, Kallós 
András és dr. Kosztik Annamária, Kresztyankó József és Barkó Beáta, Horváth-
Hegyi Áron és Adámi Johanna, Horváth-Hegyi Olivér és Váraljai Janka, Orosz 
Pál és Nyüsti Timea, Rábai Antal és Holecskó Krisztina, Tóth Attila és Karasz 
Erika.

Halálozások: „Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg...”
Márföldi András (76), Zvara Mihály (49), Gyerák András (53), Garai Mihály 
(72), Garay Béláné Gabulya Julianna (98), László János (35), Gyurján József 
(57),  Rácz István (55),  Ács Sándorné Kocsis Anna (83),  Benkő Ferenc (75), 
Sziszák Jánosné Tóth Erzsébet (87), Bogár János (83), Dankó András (62), Za-
jácz Pál  (81),  Hanász  Jánosné  Bogár  Erzsébet  (65),  Hankovszki  Csaba  (47), 
Szollár Mihály (72), Földesi József (74), Török János (75), Pálházi Józsefné Tö-
rök Julianna (81), Belfi József (84), Bacskai István (48), Fekete János (49), Su-
hajda Mihályné Fekete Erzsébet (72), Hajósi Mihály (69), Kucsa Jánosné Sallai 
Ilona (74), Jenei Andrásné Bakai Julianna (81).

 Közreadta: Horváth Csabáné

Az egyházközség osztozik Bozorády Zoltánné ny. lelkészünk gyászában, aki a közelmúlt-
ban veszítette el édesanyját, Lőrincsik Mihályné szül. Orvos Judit nénit, aki a 
nagytemplomi gyülekezet hűséges tagja volt.

Elhunyt Baraksó Jánosné szül. Mráz Julianna, aki korábbi egyházmegyei felügyelőnk fele-
sége volt. Julika néni mindig nagy szeretettel látta vendégül az egyházközségbe 
érkező külföldi delegációk tagjait.
János bácsi fájdalmában osztoznak az egyházmegyéhez tartozó gyülekezet tag-
jai.

EKE (Evangélikusok Közössége az Evangéliumért) 
CSEDESHÉT PILISCSABÁN

2008. augusztus 11-16.

Az igehirdetési szolgálatokat Bozorády Zoltán és Ittzés István lelkészek végzik.
Jelentkezés és információ: Herkely Jánosnál, az EKE titkáránál.

Tel.: 06-20/824 48 40
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A NAGYTEMPLOMBAN 2008. JÚNIUS 1-JÉN KONFIRMÁLT
FIATALOK NÉVSORA

Felkészítő lelkész: Adámi László
Barta Eliza, Czegle Noémi, Csonka Brigitta, Gabulya Ádám, Gabulya Orsolya, Homa Ni-
koletta, Karaffa Attila Dávid, Márföldi Dóra, Márföldi Eszter, Márföldi Norbert, Salamon 
Vivien Renáta, Suller László, Szegedi Bence, Szögi Mátyás.

Felkészítő lelkész: Labossa Péter
Kazár Dávid,  Hajzer Tibor, Cseh Tamás,  Jenei Renáta,  Kerekes Kitti,  Kiss Alexandra, 
László Nikolett, Máté Erzsébet, Repka Alexandra, Stekler Nikolett, Valent Evelin.

Felkészítő lelkész: Sztankó Gyögyi
Bakos Zoltán Benedek, Czuczor Kinga, Figeczky Attila, Gönczi Roland, Kakuk Ádám, 
Kiss Brigitta, Kósa Márk, Mátyás Fanni, Mezősi Balázs, Nagy Krisztián, Németh Péter 
Zoltán, Sóvári Zoltán, Tőkési Csaba, Zocsák Zoltán.

Felkészítő lelkész: Zsarnai Krisztián
Ambrusz József Dávid, Dankó Dóra, Droppa László, Garai Gergő, Gombos Sándor, Ja-
kubcsák István, Kovács Emese, Lebeda Attila Máté, Lebeda Bence András, Magera Viktó-
ria, Márföldi Árpád, Mogyorósi Barbara, Pálházi Timea, Palicz Anikó, Pampuch Cintia, 
Pataki Bence, Sajben Erik, Simkó Gergő, Smidt Szilárd Bence, Sztrehószki Gergő Pál, 
Tóth Szintia, Turcsán Tibor.

AUGUSZTUSI ELŐZETES
Augusztus 30-án, szombaton Tállyára, missziói csendesnapra hívjuk a gyülekezet tagjait. 

Az utazás egyénileg is történhet, de az egyházközség autóbuszt indít erre az alka-
lomra. Érdeklődni a Lelkészi Hivatalban lehet.

Köszönjük a Hírmondót kiadó JEDLIK-OKTESZT nyomdának, hogy gyülekezeti újságunk 
legutóbbi számából 200 db-ot adományként készítettek el. Köszönjük mindazoknak az ado-
mányát, akik a Hírmondó előállításának nyomdai költségéhez hozzájárultak. 

A Hírmondó legközelebbi számának tervezett megjelenési időpontja: 2008. október 15.
Lapzárta: 2008.szeptember 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:
Demcsákné Balczó Ildikó, Dr. Loós Tibor,

Pelles Ferencné, Závodny Éva.
Felelős szerkesztők: Sztankó Gyöngyi, Veczán Zoltán.

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

belső használatra, ingyenes terjesztésben.
Megjelenik kéthavonként.

Készült: Jedlik Kiadó nyomdájában 1200 pld.-ban.
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