
A MEGVILÁGOSODÁS

Luther magában hordozza kora összes szorongását. Mint kortásai, Ő is csak Isten-
re tekint, és feltétlen biztos akar lenni jóindulata felől. Enélkül életének semmi értel-
me, enélkül semmi tanításra méltó mondanivalója nincs. Isten, akivel találkozik, és 
akivel majd – mint mindenkinek – szembe kell néznie az utolsó ítéletnél, a bűneink-
re haragvó Isten. Ezt az Istent nem lehet becsapni, nem lehet nála alkudozással kicsi-
karni az üdvösséget még példamutató erényekkel és kegyesség árán sem. Minden 
erőlködés hiába való, hogy az ember „kieszközölje” vagy „kiérdemelje” az üdvössé-
get.

Vannak, akik Isten kegyelmi jeleiről  beszélnek. Ezeket a jeleket azoknak adja, 
akik felől úgy határoz, hogy üdvözíti őket. Luther semmit sem észlel ezekből. Épp 
ellenkezőleg, ő az „Istentől való elhagyatottság” állapotát éli át, azt, amikor az em-
ber rádöbben, hogy Isten és a kegyelem elhagyta. Tán örök kárhozatra lenne ítélve? 
Amikor Márton testvér erre gondol, összeroskad cellájában, és kegyetlenül szenved, 
mintha testén érezné máris a pokol összes tüzét!

Ám addig-addig tanulmányozza Szent Pál és Ágoston iratait, míg végül megleli a 
megoldást. Egy nap, ahogy szobájában a Római levélről elmélkedik, hirtelen megvi-
lágosodik elméje. Eddig fordítva hitt mindent! Az embernek semmi érdeme nincs Is-
ten előtt, hiszen mindent tőle kap! Isten szereti az embert, és fenntartások nélkül fo-
gad mindenkit, akivel a hit által szövetségre lép. A kereszten Jézus értünk halt meg, 
ezzel áthidalta az Isten és ember közt tátongó szakadékot. 

„Az igaz ember hitből él” – ez a mondat foglalja össze mindazt, amit Luther 
megértett. Ez lesz a továbbiakban jelszava és azé a reformációé is, amelyet ő indít el. 
Ettől a pillanattól kezdve egészen más emberré lesz. „Rögtön úgy éreztem, hogy újjá 
születtem – írja –, s úgy tűnt, mintha magán a Paradicsom kapuján lépnék be.” Lu-
ther Jézusban lelte meg az egyedüli Megváltót. Most már csak őt ismeri, csak róla 
szól.

Istennel megbékélve és lelki gyötrelmeitől megszabadulva mások szolgálatába áll, 
és teljes erejével veti bele magát a rá váró munkába.

/Részlet Albert Greiner: Luther Márton – Az igazság megszállottja c. művéből/

XVII. évf. 9-10. szám
2008. szeptember-október
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1517. október 31-én Luther Márton wittenbergi teológiai tanár nyilvánosságra hozta 
95 tételből álló vitairatát, amelyben rámutatott a korabeli egyház tévelygéseire, és kö-
vetelte, hogy az egyházi élet minden területén a Szentíráshoz, Isten igéjéhez ragasz-
kodjanak.

    
EGYEDÜL HIT ÁLTAL

„… a keresztyén ember szabad mindentől és mindenek felett, úgyhogy semmiféle cseleke-
detre nincs szüksége ahhoz, hogy igazzá legyen és üdvözüljön, hanem egedül a hit adja 
mindezt bőségesen. Ha pedig olyan esztelenné válnék, és feltételezné, hogy valamilyen jó-
cselekedettel igazzá, szabaddá, üdvözültté, keresztyénné lehetne, akkor azonnal elvesztené 
a hitet, minden jóval együtt.

Ezt az esztelenséget jól szemlélteti az a mese, amely szerint egy kutya, amely a vízhez 
futott, és szájában egy igazi húst vitt, megcsalatva a hűs vízben megjelenő tükörképétől, 
míg tátott szájjal utána kapott, az igazi húst a tükörképpel együtt elvesztette.”

LUTHER MÁRTON (1483-1546)

V Á L A S Z A I N K – V Á L A S Z T Á S A I N K

A Nyíregyházi  Evangélikus  Egyházközség  internetes  honlapját  böngészve,  az  archí-
vumban található képekkel illusztrált események sora, a fórum rovat bejegyzései, meglepő 
áttekintést adnak a múló félben lévő, közel egy évet átfogó egyházi esztendő eseményei-
ről. Hihetetlen, mennyi döntés, mennyi választás elé állított bennünket minden nap. Dönté-
seinkből következő eredmények, vagy eredménytelenségek pedig újabb választásra kész-
tetnek bennünket:

- választhatunk  például  a  számunkra  is  tervezhető  események  közül,  és  hogy  mit 
mondunk, vagy mit hallgatunk el,

- hogy egy-egy döntésében támogatjuk-e embertársainkat,  vagy inkább elfordulunk 
tőlük.

- választhatunk, hogy testvérként, barátként, vagy inkább ellenfélként, netalán ellen-
ségként tekintünk egymásra.

Garai András - akinek nemcsak írásai, de tevékeny szolgálata is rendkívül hasznos a gyü-
lekezetünk számára -, a fent említett honlap fórum rovatába írt, 2008. 07. 20-i bejegyzésé-
ből a következőket idézem:
„Ez az 50. meghallgatható igehirdetés az evangélikus nagytemplomból. De egyben ez La-
bossa Péter utolsó nyíregyházi, nagytemplomi igehirdetése is! Életére és érdi szolgálatára 
az Úristen gazdag áldását kívánom, hogy áldás lehessen ott is sokak számára!”

Valaki a Kistemplomban tartott Evangélikus Fórumon megkérdezte tőlem - mint má-
sodfelügyelőtől -, miért a piacon kell megtudnia, hogy a köztiszteletnek örvendő lelkész-
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házaspár elmegy, és a nyíregyházi helyett, az érdi gyülekezetet választja? Mások már azt 
is tudni vélték: „bizonyára elüldözték a fiatal lelkészházaspárt”…

Szomorú voltam, mert nem mondhattam mást, - hivatalosan én sem értesültem erről. A 
presbitériumnak és a vezetőségnek nem volt, de nem is lehetett ilyen döntése, hiszen egy 
másik gyülekezethez való tartozás kizárólag a meghívó gyülekezettől és a meghívott lel-
kész szándékától függ.

Labossa Péter lelkésztestvérünk elmenetele előtt, csak egy rövid „levélben” ismertette 
döntésének körülményeit, illetve választásának tényét. Ezt el kellett fogadnunk, mert a je-
lenlegi egyházi törvények szerint nem is tehettünk mást.

Ezután a jelölőbizottság kiegészülve a körzetek képviselőivel és az elnökséggel, a pres-
bitérium határozata alapján kereste azt az új lelkészt - jobb esetben lelkészházaspárt -, aki 
vagy akik vállalnák a nyíregyházi lelkészi szolgálatot. A keresés eredményéről a jelölőbi-
zottság jelentése megdöbbentően negatív volt, a telefonon illetve személyesen megkeresett 
lelkészek között egy sem akadt, aki vállalná a feladatot. 

A Kolozsváron szolgáló dr. Kovács László Attila lelkész, teológiai tanár megkeresése 
még egy utolsó kísérlet volt arra, hogy újra szolgáló lelkész kerüljön az I. körzetbe. A kö-
zös beszélgetések,  látogatások eredményeként,  kompromisszumokkal  járó nehéz,  de re-
ményt keltő döntés született: a lelkészházaspár vállalta a nyíregyházi szolgálatot. Az egy-
házközség szolgálati rendjének fenntartása, gyors ügyintézést és döntéseket kívánt:

- 2008. 08. 17-én a Nagytemplomban bemutatkozó igehirdetéssel szolgált dr. Kovács 
László Attila lelkész, teológiai tanár;

- 2008. 09. 14-én - ígéretének megfelelően -, a Kistemplomban is bemutatkozott ige-
hirdetéssel és személyes beszélgetéssel;

- 2008. 10. 05-én a Nagytemplomban a gyülekezeti közgyűlés 79 igen 27 nem szava-
zattal dr. Kovács László Attilát választotta meg a Nyíregyházi Evangélikus Egyház-
község parókus lelkészévé.

Október végén költözik Nyíregyházára a Kovács család, majd november 8-án kerül sor 
új lelkészünk nagytemplomi beiktatására. Az új lelkész képzettsége és tapasztalata sem pó-
tolhatja egy közösség szeretetét és segítőkészségét. Kívánjuk, hogy érezzék magukat mi-
előbb otthon a nyíregyházi gyülekezetünkben. Szeretetteljes várakozással reméljük, hogy a 
szolgálat, és a szolgálattal járó gondok, őket nem késztetik majd egy újabb szolgálati hely 
választására. 

Valaki egyszer hosszan kifejtette, hogy miért nem szereti, ha állandóan választás elé ál-
lítják. Én azt gondolom, hogy ha élni akarunk, A nagy parancsolat szerint csak egy válasz-
tásunk van:

„Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből.
Ez az első és a nagy parancsolat.
A második hasonló ehhez: szeresd felebarátodat, mint magadat.”

(Máté 22,37-39)
Napjaink gyorsan fogyatkoznak, de még tanulhatunk a válaszainkból és választásainkból. 
Mit tettünk, mit nem tettünk, mit kellett volna válaszolnunk, és választanunk…
2008. 10. 13.

Sallai Gábor
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AKÁR ALKALMAS, AKÁR ALKALMATLAN AZ IDŐ

Nyíregyházán 2008. augusztus 25-én álltunk meg Megyer 
Lajos lelkésztestvérünk ravatalánál, aki Isten igéjét alkal-
mas és alkalmatlan időben hűségesen hirdette (2Tim 4,2) 
1935-ben  történt  lelkésszé  szentelésétől  kezdve  1983-ban 
akarata  ellenére történt nyugdíjazásáig s  azután is,  amíg 
Isten testi, lelki, szellemi erőt ajándékozott neki betegségei 
közepette. 

Megyer Lajos 1911.  augusztus  18-án született  Mikolcon, 
kisiparos családban. 1930-ban érettségizett kitűnő eredménnyel 
a  miskolci  Lévay  József  Református  Gimnáziumban.  Városi 
ösztöndíjjal  1935-ben fejezte  be  teológiai  tanulmányait  Sop-
ronban. 1972-ben a New York-i magyar evangélikusok, akik-

nek hosszú ideje nem volt már lelkészük, szerették volna meghívni papjuknak, de a honi 
egyházi vezetők mereven elzárkóztak ez elől. Hosszú gyengélkedés és betegeskedés után 
2008. augusztus 14- én fejezte be földi életét.

Az igeszolgálatnak rendelt alá mindent: önmagát, családját, lelkészegyesületi és tizen-
három évi Hajdú-Szabolcsi esperesi munkáját, melytől 1965-ben azért vált meg, mert el-
utasította az ügynökösködést. Igehirdetői működése egyéves ózdi segédlelkészi idejének a 
kivételével a nyíregyházi gyülekezethez és szórványaihoz kapcsolódik.  Jóval több mint 
száz gyülekezetben szolgált evangélizációs alkalmakon és templomépítési gyűjtőutakon. 
Eredményességét a felépült templomok jelzik: 1940-ben a nyírszőlősi, 1942-ben a kálmán-
házi, 1951-ben pedig a borbányai templomot szentelték fel, és részt vett a nyíregyházi Kis-
templom létrehozásában is. Kerékpárral, majd segédmotorral, 100-as, később 125-ös Cse-
pelen, végül Trabanton látogatta a családokat, szórványokat.

1937-ben vette feleségül Benyhe Vilmát, aki mindvégig segítő társa volt a szolgálat-
ban. Házasságukat négy gyermekkel áldotta meg Isten (†Árpád, Zsuzsa, †Vilma és Márta). 
Sok öröme volt unokáiban és dédunokáiban.

Szolgálatában és életútján akadályok, buktatók és olykor súlyos küzdelmek is jelent-
keztek. Mindezeket Isten eszközeinek tekintette, amelyekkel neveli, formálja őt, és alkal-
masabbá teszi  a szolgálatra.  Nemcsak észrevette mások szenvedését,  hanem segített  is, 
ahol tudott. Feleségével együtt életük kockáztatásával mentettek embereket a vészkorszak-
ban. Esperesi szolgálata alatt igyekezett védeni lelkésztársait a politikai támadásoktól, az 
áthelyezésektől.  Élete alkonyán, amikor már lányuk gondoskodott róluk Érden, hosszú, 
sokszor  göröngyös  életútjára  úgy  emlékezett  vissza,  mint  amelyen  Isten  kegyelmesen 
megtartotta; úgy érezte, az Úr mindvégig a tenyerén hordozta őt.

Isten igéjének szolgálatában nem futott vakvágányra, mert tudta, hogy a gyülekezettel 
együtt ő is hallgatója Isten igéjének, akkor is, amikor megítél, akkor is, amikor meggyó-
gyít, amikor az örömhír hangzik el a megváltásról, a szabadulásról és az üdvösségről Jézus 
Krisztusban. Az élet útján maradni annyit jelent, mint Istennek engedelmeskedni,  Jézus 
Krisztust követni. A temetésén elhangzott igék – Jer 20,9 és 2Tim 4,6 – világították meg 
hosszú életútját és szolgálatát,  amelyről megemlékeztünk a gyászoló család, valamint a 
nyíregyházi és az érdi gyülekezet tagjainak körében.

Rőzse István 
Megjelent: EvÉlet 2008/36. szám
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SZOLGÁLAT HŐSI FOKON…

Csontig hatoló, ködös hideggel köszöntött ránk az 1997-es év. Fázósan készülődtem a 
temetőbe. Gyermekkoromtól jó ismerős, idős asszony férjét kellett utolsó útjára kísérni. A 
súlyosan rokkant özvegy engem bízott meg azzal a feladattal, hogy Megyer Lajos bácsit 
kérjem fel a temetési szolgálatra. Ő az első szóra készségesen igent mondott, bár akkor 
már 86. évében (!) volt. A temetés előestéjén telefonált Lajos bácsi, hogy sajnos nem tud 
eleget tenni ígéretének, mert nagyon megfájdult a dereka és villanypárnával kell kezelget-
nie magát. Az özvegy kívánságára így Magyar Lászlót kértem fel a temetés lelkészi szol-
gálatának elvégzésére.

Ilyen előzmények után érkeztem meg a ravatalozóba. Nem akartam hinni a szemem-
nek mikor a szertartás kezdetekor két lelkész lépett ki az ajtón: Megyer Lajos és Magyar 
László! A gyászolók között pedig ott ült Megyerné Vilma néni, a jeges, csúszós útra való 
tekintettel a padhoz támasztott botjával. A sűrűsödő ködben, fagyos temetőben felzengett 
Lajos bácsi tisztán csengő hangja, és hirdette az evangéliumot a nekünk szolgáló, a síron, 
halálon győzedelmes Krisztusról.

Bár a nyitott sírnál – húsz évvel fiatalabb – lelkésztársa végezte a liturgiát, mégsem 
adott Lajos bácsi semmi könnyítést magának, az utolsó ének utolsó soráig velünk maradt.

Ha a Megyer házaspárra gondolok, újra és újra eszembe jut ez a temetés.  Emberi 
mérce szerint semmilyen ésszerű magyarázat nincs cselekedetükre. Az elhunyt nem volt 
ősi, evangélikus család közismert tagja, csak felesége révén tartozott gyülekezetünkhöz. 
Tekintélyes állása, vagyona sem volt. Mi késztette Lajos bácsit és az őt mindenhová hűsé-
gesen kísérő Vilma nénit erre a rendkívüli helytállásra? Az Isten, és a gyülekezet iránti 
forró szeretet! Ez adott erőt arra, hogy szolgálatukat hősi fokon végezzék hosszú évtizede-
ken keresztül, Isten dicsőségére, embertársaik javára. Hálát adunk az Úrnak Lajos bácsi ál-
dozatos, hűséges életéért, Vilma néninek pedig kívánunk vigasztalást és lelki erőt ahhoz az 
úthoz, amelyet most már párja nélkül kell megtennie!

Demcsákné Balczó Ildikó

GONDOLATOK A VAK BARTIMEUS ÉS ZÁKEUS TÖRTÉNETÉHEZ

Jézus a nagy zajban is meghallotta a vak ember jajkiáltását és meggyógyította őt.
Vajon te, meghallod –e a földön ülő koldus megszólítását? Nem mégy –e el némán 

mellette? Vajon mi, ép szemmel bíró emberek, látunk –e, nem csupán nézünk? Amikor fű-
be – fába próbálunk kapaszkodni, észrevesszük –e az egyetlen igazi kapaszkodót, Jézust? 
Embertársaink mellett is úgy elmegyünk, mintha látás- és hallássérültek lennénk.

Zákeust Jézus a fügefáról hívta le, hogy megszálljon a házánál. Te találkoztál –e már 
Jézussal, aki neveden szólított, és adtál –e neki szállást hajlékodban, szívedben? Ha ez már 
megtörtént veled, akkor nagyon boldog lehetsz, de ha még nem, akkor is minden eshetősé-
ged meg van a találkozásra! Ne halaszd el, ne hagyd ki életedből ezt az alkalmat! Engedd 
be szívedbe, életedbe Jézust, Ő nekünk is megígéri válaszul a drága bizonyosságot:  „Ma 
lett üdvössége ennek a háznak.”

Skolnyik András
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EGYKORI PÜSPÖKEINKRE EMLÉKEZÜNK
115 ÉVE, 1893. OKTÓBER 23-ÁN SZÜLETETT TÚRÓCZY ZOLTÁN

„Isten kivételes tehetségű szolgája volt Túróczy Zoltán, aki nagy ajándék volt a magyar 
evangélikusságnak még életében, de halála után három évtizeddel történő újrafelfedezése 
is áldás lehet a mának és a holnapnak is. Az ő életében is voltak magasságok és mélysé-
gek;  igehirdetései  legtöbbször  a Szentlélek  erejével  szárnyaltak,  még akkor is,  ha volt 
olyan rövid nehéz időszak, amikor az ő mondanivalója is megsoványodott. Idős korára a 
hitharc és élettapasztalat teljesen letisztult benne, az egyházkormányzói terhektől immár  
szabadon, apostoli alázattal hirdette Isten igéjét amikor és ahogyan éppen lehetett. Igehir-
detéseinek hatása alól ma sem térhetünk ki: az evangélium élő hangjával megszólít, felráz,  
és Isten elé állít bennünket. Megtérésre késztet, a Szentlélek erejével Krisztus egyházába,  
a szentek közösségébe plántál bennünket. Mindezt egy tiszta, egészséges lutheri teocentri-
kus teológia alapján teszi, egy olyan korban, amikor az antropocentrikus teológiák özön-
vize még nem árasztotta el magyar evangélikus egyházunkat. Az özönvíz utáni szabadulá-
sunk biztató jele az a sokszínű szivárvány, amit a szövetség ígéreteként Túróczy Zoltán  
igehirdetéseiben újra visszanyerhettünk.”

ifj. Fabiny Tibor
(Forrás: Isten embere c. MEVISZ kiadvány. Megj.:Bp.2002.)

DR. DOMJÁN ELEK PÜSPÖK (1869 – 1938 )

Hetven évvel ezelőtt – 1938. október 24-én – halt meg dr.Domján Elek a Tiszai Evan-
gélikus Egyházkerület püspöke. A Szentgyörgyvölgyi nemesi előnevet viselő lelkész Sop-
ron megyében,  Vásárosfaluban született  1869-ben.  Gimnáziumi  tanulmányait  a  soproni 
evangélikus líceumban végezte. Ugyanitt kezdte meg teológiai tanulmányait is, amelyet 
Németországban folytatott. Lelkészi pályafutása Miskolcon indult, majd Fancsalra válasz-
tották meg parókus lelkésznek. Életéből harminc esztendőt töltött Sátoraljaújhelyen. Ez a 
város volt az egykori Zemplén vármegye székhelye.

Dr. Domján Eleknek számos egyházi szakmunkája jelent meg. 1921-ben esperes lett a 
tiszavidéki egyházmegyében. „Az áldozati kultusz” című műve alapján a debreceni Tisza 
István Tudományegyetem a vallásbölcselet doktorává avatta. Még fiatal lelkész korában – 
Fancsalon – lefordította latinból II. Rákóczi Ferenc fejedelem önéletrajzát, amelyet 1903-
ban Miskolcon adott ki. Ekkor volt a Rákóczi szabadságharc kétszázéves évfordulója.

Közéleti  tevékenysége elismeréséért  1933-ban kormányfőtanácsosi  címmel  tüntették 
ki.

Nyíregyházán 1937. február 17-én meghalt D. Geduly Henrik püspök. Helyére a sátor-
aljaújhelyi főesperest választották meg. Az új püspök beiktatása 1937. szeptember 7-én 
Debrecenben történt. Dr. Domján Elek püspöknek Nyíregyházán mindössze egy esztendő 
adatott. Hetven évvel ezelőtt – 1938. október 24-én – meghalt. Nyíregyházán, az Északi 
temetőben Geduly Henrik püspök mellett temették el. Ugyanott állították fel síremlékét is, 
melyben mellszobra is látható.

Dr. Domján Elek egész életén át behatóan foglalkozott a Rákóczi-szabadságharc törté-
netével. Halála után egy héttel – 1938. november 2-án – az első bécsi döntés a Felvidék 
déli részét visszacsatolta Magyarországhoz. Visszakerült a Sátoraljaújhely melletti Borsi, 
II. Rákóczi Ferenc fejedelem szülőhelye Kassa, ahol a fejedelem holttestét helyezték el 
örök nyugalomra,  Munkács,  amelyet  a fejedelem édesanyja,  Zrínyi  Ilona védett  három 



Hírmondó 2008. szeptember-október 7
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ___  

éven át, Beregszász, ahol 1703. május 2-án kibontották az  „Istennel a hazáért és a sza-
badságért” feliratú zászlót, Ungvár, ahol Bercsényi Miklós volt az ungi főispán.

Dr. Domján Elek püspök halálának hetvenedik évfordulóján kegyelettel emlékezünk 
az egykori nyíregyházi főpásztorra.

Dr. Reményi Mihály

H Í R E K  A  K Ö R Z E T E K B Ő L

ROZS, KENYÉR ÉS SZŐLŐ

Ezúttal nem az egészséges táplálkozást szeretném népszerűsíteni – amint a fenti cím-
ből gondolni lehetne –, hanem az egészséges közösséget. A rozs, a kenyér és a szőlő 
összetartozik, egymástól elválaszthatatlan, az Élet szimbólumai. Az összetartozás él-
ményét  tapasztalhatta  meg  mindenki,  aki  október  12-én  részt  vett  a  Nyíregyházi 
Evangélikus Egyházközséghez tartozó rozsrétszőlői gyülekezet csendesnapján a Beth-
lehem imaházban.

Tizennégy évvel ezelőtt D. Szebik Imre püspök szentelte fel a kárpótlás útján kapott 
családi házat, melyet Bethlehem névre kereszteltek el. A gyülekezet ünnepeinek, hétközi 
alkalmainak ez a ház ad otthont. Ám nem csak nevében családi az épület, hanem valóban 
család, egy ökumenikus család lakik a falai között. 

A rozsrétszőlői  gyülekezet  tagjainak és lelkészüknek Sztankó Gyöngyinek,  a Hajdú-
Szabolcsi Egyházmegye esperesének nyitottságát jelzi, hogy az evangélikus gyülekezeti 
ház ad otthont a helyi református és görög katolikus híveknek is.
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A csendesnapon az istentisztelet előtt két biblikus témájú előadást hallgathattak meg az 
érdeklődők a Biblia évéhez kapcsolódva. Elsőként Miló Miklós görög katolikus parókus, 
Jézus Krisztust mutatta be a példázatokon keresztül, majd dr. Fabiny Tamás, az Északi 
Evangélikus Egyházkerület püspöke a tékozló fiú történetéről szóló interaktív bemutatóját 
láthatták-, hallhatták az egybegyűltek. 

Szentháromság ünnepe utáni 21. vasárnap dr. Fabiny Tamás püspök a prédikációjában 
az elveszett fiú magába szállását és az úrvacsorai gyónás kapcsolatát emelte ki. Elveszett 
fiúként az oltárnál megtapasztaljuk az Úr közelségét, úgy, mint egykor az a visszafogadott 
fiú az apáét. A kenyérben és a szőlőben megtapasztalhatjuk a közösséget a mi Urunkkal, 
Jézus Krisztussal.

Czöndör István püspöki titkár
(EvÉlet 2008.okt.19.)

NYÁRI, KORA ŐSZI HÍREK A III. KÖRZETBŐL

 Idén is Vargabokorban, az evangélikus imaházunkban került sor a Vasárnapi Iskolai 
Szövetség nyári misszionárius képzésére, június 29-től július 11-ig. A képzés keretében 
– a második héten – a környékbeli gyerekek itt vehettek részt az „5 napos klub” alkal-
main. Minden nap ez volt a fő téma: „Ki az Úr Jézus?”

 Nagykállóban is megtarthattuk a Vasárnapi Iskolai Szövetség 5 napos gyermekmissziós 
klubját egy kedves család házánál, augusztus 11-től 15-ig, Kertészné Iványi Ágnes és 
Adámi Márta szolgálatával.

 Nagykállóban – a Biblia éve alkalmából – különleges helytörténeti kiállítást rendeztek 
a Korányi emlékházban, „Bibliák és hitéleti emlékek” címmel, augusztus 19-től szep-
tember 28-ig. A kiállítás szervezője, Harsányi Gézáné, a 4 „történelmi egyház” lelké-
szeitől és tagjaitól kért könyveket és tárgyakat ehhez. Az evangélikus hitéletet bemuta-
tó tárlóban – a színesben kinyomtatott Luther-rózsa mellett – lehetett látni 1863-ban 
nyomtatott  gót  betűs  Tranoscius  énekeskönyvet,  1904-ben Prágában  kiadott  „tirpák 
Bibliát”, régi magyar nyelvű énekeskönyvet, magyar Tranosciust, passió füzetet, kon-
firmációs könyvet és ma használatos énekeskönyvet is.  A legtöbb kiállítási  anyagot 
Horváth György református lelkész és a Református Egyház biztosította.  A kiállítás 
megnyitóján részt vett az evangélikus bibliakör is, Adámi László lelkipásztor pedig ar-
ról szólt, hogy nemcsak nagyon fontos olvasni a Bibliát, hanem arra van szükség, hogy 
jól olvassuk: ez pedig akkor történik, ha Jézus Krisztushoz jövünk, hogy életünk legyen 
(vö. Jn 5,39-40)! A kiállítás záró alkalmán evangélikus részről Hódi Eszter, valamint 
Adámi  Mária  és  Adámi  Márta  olvastak  fel  bibliai  igéket  (Zsolt  32;  Jn  1,1-18;  Fil 
2,5-11), és elhangzott Füle Lajos: Én szeretem az elnyűtt Bibliákat c. verse is.

-i-ó
      

 A napokban a Széna téren járva, felfigyeltem arra, hogy a  Kistemplom körül serény 
munka folyik. Szombat volt, és a gyülekezetből egy házaspár a másnapi ünnepre ké-
szülve, Isten háza környezetének rendbetételén fáradozott.

A felügyelő asszonytól megtudtam, hogy a közösség több tagja, rendszeresen vállal va-
lamilyen szolgálatot azért, hogy tiszta legyen az imaterem, és rendezett a templomkert.
Szép példája a közös összefogásnak, hogy adományokból kicserélték a régi ablakokat, a 
biblia- és gyermekórákat pedig szépen felújított helyiségben tartják.

Áldás fakad abból, ha az Úr indítja szolgálatra az embert.
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 AZ V. SZ. KÖRZETBEN 2008-ban konfirmált fiatalok családtagjai úrvacsorai kész-
letet (tálcával, kancsóval, paténával, kehellyel, terítőkkel együtt) ajándékozott a manda-
bokori gyülekezetnek, ami a szeptember 21-ei ünnepi istentiszteleten lett felszentelve. 
Az igehirdetés szolgálatát Bozorády Zoltánné végezte. Ezen a bensőséges alkalmon a 
családok közösen vettek úrvacsorát, együtt adtunk hálát az Úrnak kegyelméért.

 Igény volt arra, hogy a mandabokori gyülekezeti eseményekről készült fotókat széle-
sebb körben, és huzamosabb ideig láthassák az érdeklődők. Ezt a célt szolgálja az az 
állványos hirdetőtábla, amelyet egy testvérünk adományként –minden költséget magára 
vállalva–, készített el.

 Mandabokorban szeptember 20-án először rendeztünk keresztyén teaházat. Hálás szív-
vel számolunk be arról, hogy a környékről sokan – (fiatalok és idősebbek egyaránt) - 
látogattak el a rendezvényre.

 Kálmánháza önkormányzatának bíztatására sikeresen pályáztunk a templom riasztóbe-
rendezéssel való felszerelésére. Ez úton is köszönjük a támogatást, amely meghaladta a 
100000 Ft-ot.

 A kálmánházi gyülekezet tagjai gyűjtést kezdeményeztek egy falra szerelhető vetítővá-
szon és projektor beszerzésére. Hasznát vesszük ennek a –már megvásárolt– berende-
zésnek, amikor a templomban énekeket, hirdetéseket, filmet vetítünk.

Hálát adunk az Úrnak áldásaiért, és hálásak vagyunk minden segítő kézért. Isten-
nek adjuk a dicsőséget mindenért, mert tudjuk: „Ha az Úr nem építi a házat, hiába 
fáradoznak az építők.” (Zsolt 127,1)

Zs. K.

MEGHÍVÓ
Szeretettel adjuk hírül, hogy a nyíregyházi egyházközség közgyűlése 

az I. sz. körzet lelkészének választotta 
dr. KOVÁCS LÁSZLÓ ATTILÁT

A megválasztott lelkészt Sztankó Gyöngyi esperes 
iktatja be ünnepi istentisztelet keretében 

november 8-án, szombaton 1430-kor a Nagytemplomban. 
Igét hirdet: dr. Fabiny Tamás az Északi Egyházkerület püspöke.

Mindenkit szeretettel vár a gyülekezet elnöksége.
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A NYÍREGYHÁZI TORONYÓRÁK TÖRTÉNETE
Nagy Ferenc „Egészet és fertályt üssön!”

című tanulmánya alapján. 3. rész
Mielőtt a befejező részt ismertetnénk, felidézzük, hogy Hírmondónk két korábbi számában tudósítottunk arról, 

hogy hiteles forrás szerint 1808-tól, tehát 200 év óta biztosan van óra evangélikus Nagytemplomunk tornyában. 
Ez azonban nem egyházközségünké, hanem akkor is most is a város tulajdona. A város gondoskodik az idő-
mérő szerkezet karbantartásáról, javíttatásáról, felújításáról. (a szerk.)

A város második toronyórája a régi  ró-
mai katolikus templom  tornyán volt. Ezt a 
szerkezetet  az  evangélikusok  tornyából 
1836-ban szerelték le,  vagyis azt  amelyik 
feltételezéseink  szerint  a  város  első  órája 
volt. Az áttelepítéskor bizonyára felújítot-
ták, de hogy új helyén meddig szolgált, azt 
csak  találgatni  lehet.  A katolikusok  1876-
ban  cseréltek  órát  a  tornyon.  Azt  azonban 
nehéz elképzelni, a  korabeli  technika  szín-
vonalát ismerve, hogy az áttelepített első óra 
közel 100 esztendeig mutatta volna az időt.

Valószínűbb az,  hogy 1876-ban a római 
katolikus templom tornyán már a  harmadik 
óra  állott.  Az  1876-ban  készült  óráról  is 
csak kevés adatunk van, nem is baj, hiszen 
ez  a  szerkezet  nem a  legjobban  sikerült. 
Alig  több,  mint húsz esztendő után már ki 
kellett cserélni. A város 1896-ban határozta el 
a  cserét  és  ehhez  1000  forint  fedezetet 
biztosított. Majn Károly pesti órás 750 fo-
rintért, 1897. júliusára el is készítette az új 
szerkezetet. 

A villanytelep 85 forintért beszerelte a vi-
lágítást, így ez az óra volt az első, amelyet a 
városban éjszaka villanyfény világított meg. 
A városi közgyűlés 1902-ben arról határo-
zott, hogy  „ha új római katolikus templom 
építtetik, az új rk. templom tornyába új váro-
si óra állíttatik. ”

1904-re megépült a jelenlegi helyén az új 
római katolikus templom, de az új órát nem a 
város, hanem a templom építtetője Samassa 
József egri érsek készíttette el.
A város a régi órát pedig felajánlotta a refor-
mátus egyháznak. Az ajánlatot  örömmel is 
fogadták, de az áttelepítés költségét –260 ko-
ronát– nem tudták előteremteni. Így az óra 
a városháza udvarán  lévő kamrába került. 

A polgármester a régi órát 1927-ben a vá-
rosi  „gyűjteménytárba”  akarta  elvitetni. 
Meg akarta menteni „akár csak egy darab-
ját is”.  Azonban a városháza kamrájából a 
régi óra a Jéggyár udvarára került és ott a 
lakatosok felhasználták annak alkatrészeit. 
Így  egyetlen  darabkáját  sem  tudták  meg-
őrizni.

A városi gyűjteménybe került viszont az 
evangélikus  toronyból  1927-ben  leszerelt 
óra szerkezete. 

A  Samassa  József  által  1904-ben 
ajándékozott órát is  villanyfény világította 
meg.  Ez a megvilágítás azonban nem volt 
tökéletes. 

1978-ban kezdődött el a katolikus temp-
lom nagyobb arányú és több évig tartó fel-
újítása. Ennek részeként cserélték ki a to-
ronyórát is. Az új órát Ulm városa ajándé-
kozta az egyháznak. Ez már teljesen elekt-
ronikus és képes arra, hogy 12 órás áram-
kimaradás esetén is pontos időt mutasson. 

A  reformátusok  tornyának  1933-ban 
még  mindig  nincs  órája.  1936-ban 
felújították  a  református  templomot.  A 
befogadóképesség  növelésére  vasbeton 
karzatot  építettek. Ekkor  került  sor 
toronyóra felszerelésére is. 1936. április 3-
án  a  Nyírvidék  tudósítása  szerint: „A 
református  templomot  ízlésesen 
átalakították,  több  lett  a  férőhely,  és  a  
templom külső ornamentikája is megújult.  
A  legnagyobb  újítás  azonban  az  új  
toronyóra, amely csinos, pontos időmutató 
és a környék lakosságának nagy örömére 
szolgál.”

Ez a csinos és pontos új időmutató a II. 
világháború zavaros éveiben eltűnt. 
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Ezután közel ötven évig nem volt óra a refor-
mátus templom tornyán. 1990-ben került sor 
ismét  a  templom  tatarozására.  Ezzel  egy 
időben  új  órát  kapott  a  torony,  amely 

Váradi Sándor nyíregyházi polgár ajándé-
ka.  Ez  a  tény,  toronyóráink  történetében 
eddig példa nélkül álló cselekedet. 

Reméljük,  hogy a nyíregyházi  templomtornyok órái a városban megforduló embereknek  
még sokáig mutathatják zavartalanul az idő múlását. (a szerk. ls)

MEGEMLÉKEZÉS GYERÁKNÉ TOMA ZSUZSANNÁRÓL

Valójában pár nappal halála után tudatosult bennünk igazán, hogy milyen értékes tagja 
volt kis közösségünknek a mi törékeny „kicsi Zsuzsikánk”, tevékenysége milyen áldásos 
és sokrétű volt az Élimben, amit itt 15 éven keresztül végzett.

A szennyes ruhák garmada tisztult meg szorgos keze alatt. A rendrakás is feladata volt, 
de az utcai takarítás, vagy a kerti munka sem volt számára idegen. Ha kellett kivette részét 
a gondozásból is. Szívesen ment sétálni a lányokkal, vagy a postát elintézni. Szelíd szere-
tettel tudta „Jutka lánya” heves hangulatváltozásait lecsillapítani.

Az évek múltával néha jelezte ugyan, hogy ereje már nem a régi, de a megterhelő téli 
hóseprésre sem mondott nemet, nem keresett kibúvót.

Ötvenkét évesen bekövetkezett váratlan halála ránk a döbbenet és fájdalom erejével ha-
tott és sok miért merült fel bennünk. De a miértek nekünk titkok maradnak. A miérteknek 
csak az Úr a tudója. Reméljük és hisszük, hogy felkészülten érte az elhívás. Füle Lajos 
egyik írásában olvastuk: „…menni kell, ha hívják az embert. Készen vagyunk? Készen le-
gyünk!” Vajon mi hol tartunk a felkészülésben? Iránytűnk legyen a Jóel 2,13 „Szíveteket  
szaggassátok meg, ne a ruhátokat, úgy térjetek meg Istenetekhez, az Úrhoz”.

Huszárné Trizner Mária
fejlesztő pedagógus (Élim)

Meghívó

Az evangéliumi protestáns gyülekezetek tagjainak
2008. november 9-én, vasárnap du. 16 órai kezdettel,

az Evangélikus Általános Iskola (Nyíregyháza, Luther u. 7.) dísztermében
előadást tart a „természetgyógyászatról”

Dr. Erdélyi Judit
református orvosnő

Érdeklődőket is várunk, de az alkalom nem vitaest!
Szeretettel: a Biblia Szövetség helyi közössége /A.L/

„Miféle hit az, amely csak addig tud bízni Istenben, ameddig az összegyűjtött tartalékkal 
önmagán segíteni tud az ember?”

Luther Márton: Magnificat
(Takács János fordítása)



KÉT KERÉKEN SZATMÁRBAN

Ajtónkon kopogtat már az ősz, megkezdődött a tanítási év. A hétköznapok során meg-
megállunk és visszaemlékezünk a nyárra. Eszünkbe jut az a pár nap, amikor két keréken 
indultunk útnak, hogy „nyakunkba vegyük” a megyét.

A túra négy napon át tartott. Az éjszakákat Olcsván, majd Tiszakóródon, végül Kisar-
ban töltöttük. Az eredeti útvonalterven változtatnunk kellett, tudniillik a 41-es főúton tilos 
és életveszélyes a kerékpározás, ezt azonban csak úgy tudtuk megoldani, ha az első napra 
tervezett távolságot csaknem duplájára növeljük. Így tehát előbb feltekertünk Demecserig, 
majd Baktalórántházát érintve érkeztünk Vajára, onnan pedig Vásárosnaményon át a tőle 3 
km-re fekvő Olcsvára értünk. Ezért az első napon csaknem 100 km-t tettünk meg. 

A második napon már jobban megkíméltük lábainkat. Az úti cél Tiszakóród, volt, azaz 
a Túr és a Tisza találkozása. Útközben megálltunk Fehérgyarmaton, megtekintettük a Kos-
suth szobrot, majd a híres székely kaput. Nagyobb pihenőt Túristvándiban tartottunk, a ví-
zimalom páratlan szépségű környezetében. Ott jutott idő egy kis beszélgetésre, fagyira és 
üdítőre is.

Majd hangulatos szatmári falvakon át „fényben úszó fák alatt” kerekezve jutottunk el 
Tiszakóródra, a már említett Túr-bukóhoz. A táj lenyűgöző volt. 

A következő napon Kisarnak vettük az irányt. Útközben megálltunk a szatmárcsekei re-
formátus temetőnél, ami a csónakos fejfás sírjairól ismert és itt található Kölcsey Ferenc 
síremléke is. Ezután már csak egy macskaugrás volt Kisar, idilli kis falu a Tisza partján. 
Ott mártóztunk egyet a Tiszában, volt lehetőségünk pingpongozni is, majd az esti áhítatot 
szalonnasütés követte.

Másnap reggel már szedtük a sátorfánkat és indultunk haza. Tulajdonképpen Vásárosna-
ményig tekertünk csak, ott pedig vonatra ültünk.

Annak ellenére, hogy kevesen voltunk és többen csak ott ismertük meg egymást, áldott 
négy nap volt, családias hangulatban telt, emlékezetes marad! Reménység szerint jövőre 
megismételjük!

Veczán Éva

KONFIRMÁCIÓI OKTATÁS

Gyülekezetünkben októberben kezdődik a konfirmációi oktatás, melyre szeretettel 
várjuk a 12 éves gyermekeket.

Felkészítő lelkész Helyszín Időpont
Adámi László Gyülekezeti terem Luther tér 14. szombat 1030

Sztankó Gyöngyi Gyülekezeti terem Luther tér 14. péntek 1500

Zsarnai Krisztián Evangélikus Ált. Isk. Luther u. 7. péntek 1415

Zsarnai Krisztián Mandabokor régi iskola péntek 1630

Zsarnai Krisztián Kálmánháza, evangélikus templom vasárnap, istentisztelet után
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GYERMEKOLDAL
Mary Jones Bibliája

Mary Jones Langfihangelben, egy kis walesi faluban született, 1784-ben, szegény csa-
ládban. A kis Mary már 8 éves korában megvallotta a hitét, mert szívébe fogadta az Úr Jé-
zust. Miután az iskolában megtanult olvasni, a leghőbb vágya az lett, hogy saját Bibliája 
lehessen. Akkoriban csak a gazdagoknak volt Bibliájuk, és a legközelebbi Biblia 2 mérföld 
(több, mint 3 km. 1 mérföld = kb. 1,6 km) távolságra volt tőlük. 
Hat éven át gyűjtötte a pénzt – leírhatatlan volt a vágya, annyira szeretett volna egy saját 
Bibliát – és amikor elegendő pénz gyűlt össze, gyalog indult a 25 mérföldre (kb. 40 km) 
lévő Bala városába, hogy ott a lelkésztől Bibliát vásároljon. Kilencórányi utat kellett meg-
tennie. S mivel szegények voltak, levetette cipőjét, hogy kímélje, és mezítláb tette meg ezt 
a hosszú utat.

Amikor megérkezett Bala városába, Charles lelkész egyre jobban és jobban elcsodálko-
zott, miközben ennek a bátor gyermeknek a történetét hallgatta, aki hat éven át gyűjtögette 
a pénzt egy saját Bibliára. De nem volt walesi nyelven írt Bibliája. (A walesi nyelv: a kelta 
nyelvcsaládhoz tartozó dialektust. A nyelv az angollal nem áll rokonságban. Közelebb áll 
hozzá a skót és ír.) A kis Mary keserves sírásra fakadt. Akkor eszébe jutott, hogy a szek-
rényben van még egy Bibliája, amely másnak volt félre téve, ezt adta oda a túláradóan bol-
dog kislánynak. Az örömtől ragyogva és hálásan búcsúzott el a kis Mary Charles lelkész-
től, hogy ismét kilenc órát gyalogoljon hazáig. Fáradtan, de nagyon boldogan borult szülei 
karjába: „Van Bibliám! Hála legyen a mi hatalmas Urunknak!”
Charles tiszteletes azonban többé nem nyugodott, nagyon meghatotta a kis Mary lelkese-
dése. Néhány év múlva, 1804-ben Bala városában volt egy lelkésztalálkozó, ahol 300-an 
vettek részt. Ott javasolta, hogy teremtsék meg a lehetőségét annak, hogy aki akarja olvas-
ni, minél egyszerűbben juthasson Bibliához. Rövid idő elteltével megalakították a Brit és 
Külföldi Bibliatársulatot, amely célul tűzte ki, hogy minél több és minél olcsóbb, jegyzet 
és magyarázatok nélküli Bibliát adjon ki.

Azóta már 137 országban van országos bibliatársulat. Bibliák millióit küldték szét a vi-
lágba az elmúlt 200 év során, és ennek elindítója egy gyermek vágya volt, aki szeretett 
volna egy saját Bibliát!

(Mary Jones és Bibliája az Evangéliumi Kiadó gondozásában megjelent könyv formájá-
ban)

„Ha eljutott hozzám igéd, én élveztem, igéd vidámságot szerzett nekem és szívbeli örö-
möt, hiszen rólad neveztek el engem, Uram, Seregek Istene.” (Jeremiás 15,16)

MEGHÍVÓ
Szeretettel hívunk és várunk minden kedves érdeklődőt a 2008.12.21. (vasár-
nap) 1600.-kor tartandó KARÁCSONYI ÜNNEPSÉGünkre, az Evangélikus 

Általános Iskola dísztermébe.

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

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

Házasságkötések: „Amit Isten egybekötött, ember el ne válassza…”
Bogár Tibor és Péter Borbála Csilla, dr. Kovács Máté és Haraszti Ágnes, 
Suhajda András Péter és Felföldi Edit, Barta Róberth Ferenc és Karasz Éva 
Erzsébet, Turcsán Csaba és Pásztor Krisztina, Szabó László és Kató And-
rea, Dankó Gábor és Kollár Kitti Anita, Kőműves József és Duljánszki Eri-
ka, Csató István és Csernák Katalin, Antal Tamás János és Kurinszki Ág-
nes Gabriella, Dankó Attila és Békési Noémi, Polgári László és Gerbár Ka-
talin, Somogyi Zsolt és dr. Gerliczky Judit, Dankó Csaba és Tar Zsuzsanna, 
Német László és Pálvölgyi Alíz, Bartos Tamás és Horváth Henrietta, Kósa 
Tamás és Sipos Timea, Gyugos Roland és Varga Erzsébet.

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

Szlávik Emma Flóra, Szilágyi László Levente, Chrien Maja Panna, Czine 
Zsanett, Bandur Bence Balázs, Ferdinánd Illés Mihály, Szabó Milán Nán-
dor,  Barzó  Bence,  Bába  Péter,  Szakos  Bence,  Fekete  Roland,  Miholecz 
Dorka Amarilla, Gyureskó Szabolcs, Szőllősi Szabolcs, Erdei Balázs, Tar 
Balázs, Homa Elena Pálma, Horányi Emma, Oroszvári Csenge

 Isten iránti hálával, és örömmel adjuk hírül, hogy az V. sz. körzet lelkészének, Zsarnai 
Krisztiánnak és feleségének, Zsarnainé Urbán Nóra iskolalelkésznek szeptember 25-én 
megszületett első gyermekük, aki az Anna, Olívia nevet kapta. Az Úr áldását kívánjuk 
a család életére.

Halálozások: „Boldogok a halottak akik az Úrban halnak meg…”
Bessenyei  Zsigmondné  Morauszki  Julianna  (74),  Bacsóka  Tamás  (66), 
Bánszki Istvánné Takács Ilona (89), Siska Andrásné Jolek Ilona (91), Ujte-
leki István (75), Hegedűs Jenő (77), Dallos Ilona (80), Vilmányi Mártonné 
Varga Zsuzsanna (87), Magna Mihály (98), Gyureskó Józsefné Závodny 
Zsuzsanna  (89),  Tomku Györgyné Lencsés  Gabriella  (77),  Bogár József 
Mihály (60), Kiss Istvánné Gálik Erzsébet (85), Szabó Mihály (72), Hen-
zsel János (69), Megyer Lajos (97), Tamás Jánosné Benkei Jolán (77), Lip-
pa  Andrásné  Gyurcsán  Rozália  (101),  Kósa  Tibor  (45),  Turcsán  József 
(82), Nyüsti József (76), Zádubenszki Andrásné Békési Ilona (65), Szeke-
res Sándorné Frecska Ilona (81), Gyöngyösi Pál (88), Kállainé Gyugos Er-
zsébet (54), Bálint Jánosné Kordován Julianna (79), Mándi Lászlóné Ba-
lázs Erzsébet  (87),  Tomasovszki  Mihályné Bakay Erzsébet  (85),  Balázsi 
Lászlóné Andrási Julianna (68), Kiszely András (77), Bogár Mihályné Vi-
tószki  Anna  (86),  Balkányi  Józsefné  Dévényi  Zsuzsanna  (82),  Klepács 
András (82), Varga Pál (84), Sajben Tiborné Szekeres Mária (76), Nagy 
Imréné  Raska  Ilona  Borbála  (89),  Sasvári  Andrásné  Gyurján Zsuzsanna 
(90), Magyar Andrásné Tóth Julianna (98), Palicz János (70), Valent Jó-
zsefné Danyi Mária (79), Kordován András (67), Gyureskó Jánosné Hen-
zsel Erzsébet (74), Gyureskó János Csaba (36).
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CSORBA BÉLA: A BŰN

Mint ordító, vad oroszlán,
lesve, hogy mint ragadjon el!
Lehet – nem veszed semmibe,
pedig ott van hozzád közel!
Lehet, hogy szelíden simul,
lábaidhoz törleszkedik:
s ami elveszthet téged

abban készségesen segít!
Megszelídül, csatlakozik,
könnyen leszel a barátja.
„Tépő fogait takarja!
karmait szemed nem látja!”
Barátod lesz – jónak látod!
s ez okozza pusztulásod.

1996.

A Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle 2008/3. száma 317–363. oldalán Kormos Gyula „a 
nyíregyházi evangélikus Nagytemplom orgonatörténete, kántorai” című dolgozata ol-
vasható. A tanulmány, a szerző nagyon alapos kutatásai és szakmai ismeretei alapján 
készült egyháztörténeti munka. Elolvasását minden érdeklődőnek melegen ajánljuk.

 ÓRAIGAZÍTÁS! 
Október 26-án áttérünk a téli időszámításra!

E naptól kezdve, a Nagytemplomban és a gyülekezeti teremben tartandó esti isten-
tiszteletek, és bibliaórák kezdési időpontja 18 óráról 17 órára módosul. (Kivétel a Re-
formáció ünnepi esti istentisztelet ami 18 órakor kezdődik a Nagytemplomban!)

Október 27-30-áig hétfőtől – csütörtökig esténként 17 órától reformációi sorozat kezdő-
dik a gyülekezeti teremben. Hétfőn, kedden, szerdán Bozorády András, csütörtökön 
Adámi László lelkészek szolgálnak. A sorozat úrvacsorával zárul.

Október 31-e – péntek – REFORMÁCIÓ ÜNNEPE
Istentiszteleti rend a Nagytemplomban:

reggel: 800 istentisztelet úrvacsorával
de.: 1000 istentisztelet úrvacsorával
este: 1800 istentisztelet református testvéreinkkel együtt.

Igét hirdet Sipos Kund Kötöny református esperes.

NOVEMBERI ELŐZETES
Gyülekezeti alkalmak, ahová mindenkit szeretettel várunk

November 2-án vasárnap, a Nagytemplomban a délelőtti  istentiszteleten emlékezünk a 
városunkból 1944. november 2-án elhurcolt gyülekezeti tagokra.

November 8-án, szombaton 1430-kor a Nagytemplomban SZTANKÓ GYÖNGYI esperes 
beiktatja lelkészi hivatalába dr. KOVÁCS LÁSZLÓ ATTILÁT. Dr. FABINY 
TAMÁS püspök úr ezen az istentiszteleten kéri Isten áldását KOVÁCS ERZSÉ-
BET szolgálatára is, aki az Evangélikus Általános Iskola lelkésze lesz.

November 9-én, vasárnap du. 16 órakor az Evangélikus Ált. Iskola dísztermében dr. ER-
DÉLYI JUDIT előadása a természetgyógyászatról. Az együttlétet követően sze-
retetvendégségre hívjuk a résztvevőket.
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November 11-én, kedden du. ½ 4-kor a gyülekezeti teremben a Luther Rózsa Nyugdíjas 
Egyesület szervezésében Endreffy Zsolt a Teremtés csodái c. filmet vetíti.

November 15-én, szombaton 17 órakor, a gyülekezeti teremben tartandó KERESZTYÉN 
TEAHÁZ vendége az Emmaus Gyülekezet zenekara lesz.

November 21-22-23-án, pénteken, szombaton este 18 órakor, vasárnap 1030 -kor evangéli-
zációs igehirdetést tart Kálmánházán SÁNDOR FRIGYES miskolci evangélikus 
esperes.

EMLÉKEZZÜNK EZ ÉVBEN IS ELHUNYT 
SZERETTEINKRE!

November 23-án, ÖRÖKÉLET vasárnapján a nagytemplomban 1000-kor 
kezdődő istentiszteleten név szerint is megemlékezünk mind-
azokról, akik az elmúlt évben hunytak el. Ezúton is hívunk és 
várunk  minden  hozzátartozót,  barátot  és  ismerőst,  emlékez-
zünk együtt imádsággal,  bátorítást, vigasztalást merítve Isten 
igéjéből.

DECEMBERI ELŐZETES

Deceber 1-5-éig, hétfőtől-péntekig esténként 17 órától a gyülekezeti terembe ádventi ige-
hirdetés-sorozatra várjuk a testvéreket.

December 13-án szombaton 17 órakor a gyülekezeti  terembe a KERESZTYÉN TEA-
HÁZBA az ádventi koncertre szeretettel várjuk az ifjakat és az idősebbeket is!

December 16-án du.  ½ 4-kor  tartja  karácsonyi  ünnepségét  a  Luther  Rózsa  Nyugdíjas 
Egyesület.

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.

A Hírmondó legközelebbi számának tervezett megjelenési időpontja: 2008. december 18.
Lapzárta: 2008. december 1.

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.
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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