
 
 

 

HIT NÉLKÜL NEM LEHET ÉLNI 
 

A reformáció havában gyakran emlegetjük Luther Márton 
teológiai tanár-reformátorunkat. Igénk is, amelyrıl itt elcsen-
desedve gondolkozunk, az ı egyik felfedezése. Hiszen való-
ban úgy kezdıdött a reformáció, hogy az egyetem teológiai 
fakultásának leláncolt Bibliáját kinyitotta. Belsı lelki válsá-
gában keresett szívének nyugalmat. Háborgó tenger morajlá-
saként élte meg elkövetett vétkeinek súlyát és az Isten elıtti 
felelısség számadásra hívó óráját. Félt az ítélettıl, mert saját 
jó cselekedeteinek serpenyıjében sokkal kevesebb érték volt található, mint bőnei-
nek serpenyıjében a vétkek sokasága. 

Így kellett felfedeznie a páli igét: az igaz ember hitbıl él. – Abból a hitbıl, hogy 
az Isten szereti, bőneit Krisztusért megbocsátja. Az ember nem tudja jóvátenni elkö-
vetett vétkeit, elmulasztott jó cselekedeteit, de Krisztus keresztje éppen ebben segít. 
İ viszi fel vétkeinket saját halálában a keresztfára. S ekkor nyugodott meg Luther 
felzaklatott lelke. Mintha az Isten országa kapuján léptem volna be – vallotta késıbb 
önmagáról. 

Lássuk be, hit nélkül nem lehet élni. 
Hit szükséges ahhoz, hogy amikor a vonatra felszállunk, akkor bízzunk abban, a 

mozdonyvezetı célhoz vezet minket. A repülıgép esetében ezt hatványozottan érez-
zük. De hit szükséges ahhoz is, hogy az orvos által felírt gyógyszer bevétele követ-
keztében meggyógyulunk. Hit szükséges ahhoz is, hogy nem hiábavaló a munkánk. 
Az ismeretek közlése szükséges oktató munkánk során, nevelési célkitőzésünk pedig  
hasznos a felnıtté válás útján. 

Méltán írja az evangélikus Kónya Lajos költı: Akik a hit súlyos tömbjeit kivetik 
hajóikból, azokat föltarajló habok dédelgetik, lehet, hogy könnyebb nekik, de van-e 
örömük? 

Bizony súlyos tömbök kellenek életünk hajójába, hogy fel ne billenjen, hanem 
egyensúlyban maradjon. S ezek a hitbeli értékek. Nem általánosságban, hanem a ke-
resztény hit értékei. Ez a hit Jézus Krisztusba vetett hit, benne való bizalom, s rajta 
való tájékozódás. 

XVIII. évf. 10-11. szám 
2009. október-november 

„Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten 
ereje az, amellyel minden hív ıt üdvözít (…) 

«Az igaz ember pedig hitb ıl fog élni ».” 
(Róm 1,16-17) 
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Ez a hit mindenkié lehet. Amikor Pál zsidókról és görögökrıl szól, akkor ez a két 
nép az egész emberiséget szimbolizálja. Isten senkit nem zár ki üdvözítı szándéká-
ból, Téged sem, kedves Olvasó. Csak kérni kell, s imádkozni érte. Érdemes. 

Ezt a hitet nem kell szégyellni vagy elhallgatni. A Saulból lett Pál sem rejtette 
véka alá, mekkora fordulaton ment át élete.  

Napjaink keresztényei mintha néma keresztények lennének. Olykor még a leg-
szőkebb körben sem beszélnek hitélményeikrıl, keresztény meggyızıdésükrıl. 

Ha Luther hallgatott volna, nem lenne ma bátor hitvalló kereszténység! 
És ha Jézus hallgatna az Atya elıtt rólunk, akkor elvesznénk! İ mondja: Aki 

vallást tesz rólam az emberek elıtt, arról én is vallást teszek az én mennyei Atyám 
elıtt. Aki pedig megtagad engem, azt én (kénytelen leszek ) megtagadni az én 
Atyám elıtt. (Máté ev. 10,32-33) 

Legyünk a Krisztus személyében nyert reformáció bátor tanúságtevıi! Ne szé-
gyelljük hitünket! 

D. Szebik Imre  
ny. püspök 

 
 

„Közeledtél, mikor kiáltottam hozzád, így szóltál: Ne félj!” 

(JSir 3,57) 

 

BESZÁMOLÓ A NYÍREGYHÁZI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG 
PRESBITÉRIUMÁNAK 2009. SZEPTEMBER 16-i ÜLÉSÉRİL 

 

Az egyházközség presbitériumának szeptember 16-án 18 órától tartott ülésére érkezık 
már a meghívóban szereplı napirendi pontokból is érzékelhették, hogy újra fontos, a gyü-
lekezet életét nagymértékben befolyásoló döntésekben kell majd a közös nevezıt megta-
lálniuk. A megelızı egy év tapasztalatai már mérsékelt optimizmusra adtak okot, hiszen a 
korábbi években még észlelhetı - mindenki mást, és másképpen akar megoldani - széthú-
zás helyett már láthatóvá váltak az egymásra figyelés és az összefogás szívet melengetı je-
lei. A majd három órás ülésen született döntések, meghallgatott beszámolók, és hozzászó-
lások után, a jelenlévık érezhették, hogy a gazdasági nehézségek ellenére milyen hatalmas 
lehetıséget jelent a közös munkában történı összefogás, melyre nem a „bólogatás” hanem 
a felelıs döntések vállalása a jellemzı. 

A presbitérium a következı napirendi pontok alapján és sorrendje szerint ülésezett: 

1. Az evangélikus óvoda felszentelésérıl, és beindításáról Sztankó Gyöngyi igazgató lel-
kész tartott beszámolót. Az óvodát 2009. 08. 29-én dr. Fabiny Tamás püspök úr szen-
telte fel, így az óvoda a Nyíregyházi Evangélikus Általános Iskola tagintézményévé 
vált és megkezdte munkáját. 

2. A második napirendi pontban az igazgató lelkész választás kérdését tárgyalta a testület, 
a 3 éves mandátumának lejárta után Sztankó Gyöngyi igazgató lelkészünk nem vállalta 
tovább e tisztséget.  
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Az elnökség, a gyülekezetben szolgáló lelkészekkel történt elızetes tájékozódás után 
dr. Kovács László Attila igazgató lelkésszé választását javasolta a presbitériumnak. Dr. 
Kovács László Attila lelkészünk vállalta a jelöltséget. A szavazás titkosan, a szavazó 
lapokon történt, a szavazatok számlálására felkért személyek elfogadása után. Miköz-
ben a szavazatszámláló bizottság a begyőjtött szavazó lapokkal visszavonult a kiérté-
kelésre, és számlálásra, a presbitérium folytatta munkáját. 

3. A harmadik napirendi pontban az elıírások szerint Kocsisné Sárossy Emıke az Evan-
gélikus Általános Iskola és Óvoda igazgatója jóváhagyásra elıterjesztette a 2009/2010. 
évre vonatkozó órakeretet, és a munkához szükséges pedagógus létszámot. Az elıter-
jesztést a testület egyhangú szavazással elfogadta. 

4. A negyedik napirendi pontban az óvodával történt bıvítés miatt szükségessé vált az in-
tézmény minıségirányítási programjának átdolgozása a 2008. évi LXI. módosító tör-
vény alapján. Az elıterjesztést 23 igen 1 tartózkodás mellett a testület elfogadta. 

5. Az ötödik napirendi pont szerint szintén az óvodával történt bıvítés miatt vált szüksé-
gessé az intézmény módosított szervezeti és mőködési szabályzatának elıterjesztésére. 
Az elıterjesztést a testület 23 igen és 1 tartózkodás mellett elfogadta. 

6. A hatodik napirendi pontban az Evangélikus Általános Iskola és Óvoda óvodai intéz-
ményegység nevelési programját ismertette Kovácsné Mráz Ágnes óvodavezetı. A 
szakmailag kiváló, és lelkes szívvel elıadott programot, a presbitérium testülete elisme-
réssel fogadta el. 

7. A hetedik napirendi pontban az óvoda házirendjének elıterjesztése történt. A háziren-
det a testület egyhangúlag elfogadta. 

A 3-7. napirendi pontok elıterjesztéseinek elfogadásai elengedhetetlen törvényes hátteret 
szolgáltattak az Evangélikus Általános Iskola és Óvoda intézményének további mőködte-
téséhez, és a jogszabályokban elıírt feladatok ellátásához. 

8. A nyolcadik napirendi pontban a 2009. évi költségvetésben már meghatározott, az 
Evangélikus Kistemplom külsı tatarozásának folyamatáról, és az elıkészületekrıl 
Sallai Gábor másodfelügyelı számolt be a testületnek. 

9. A kilencedik napirendi pontban Veres Jánosné az egyházközség gazdasági vezetıje a 
2009. évi költségvetés módosításának szükségességérıl szólt mivel, mint a bevételi-, 
mint a kiadási oldalon 10%-ot meghaladó eltérés van, így törvényi kötelezettség a költ-
ségvetés módosítása. Változások a teljesség igénye nélkül: 

• a központi költségvetésbıl és az olcsvai ingatlanból származó bevételek, 
• Baraksó János testvérünk hagyatékából származó bevétel, 
• az új óvoda indításából származó költségvetési változások 

Garai András testvérünk a számvevıszék nevében javasolta a módosítások elfogadását.  
A testület 2 tartózkodás mellett elfogadta a 2009. évi költségvetés módosítását.  
 

Közben a szavazatszámláló és értékelı bizottság befejezte munkáját: 
A megszámlált és értékelt 21 igen és 2 nem szavazat alapján a presbitérium, 2009. október 
1-ei hatállyal dr. Kovács László Attilát I. számú körzet parókus lelkészét, a Nyíregyházi 
Evangélikus Egyházközség igazgató lelkészévé választotta. 

Mint általában, ezt a presbiteri ülést is az úgynevezett „Egyebek” napirendi ponttal zár-
ta a testület, melyben a hozzászólók más, a napirendekben nem szereplı fontosnak tartott 
témákban szólalhattak fel: 
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- Kovács László Attila köszönetet mondott az iránta megnyilvánult bizalomért. Kö-
szönetet mondott Sztankó Gyöngyi volt igazgatólelkésznek az elmúlt évek során 
végzett kitartó szolgálatáért. 

- Sallai Gábor röviden ismertette az Evangélikus Presbiterek Országos Találkozóján 
történteket. 

- Garai András felszólalásában három javaslatára hívta fel a jelenlévık figyelmét: a 
Nagytemplomban elhangzó igehirdetések Interneten történı továbbítására, a hosz-
szabb ideje „csak papíron” meglévı presbiterek és tisztségviselık helyzetének újra-
gondolására, valamint az elhivatott presbiterek oktatására (Biblia Iskola). 

Az ülés imádsággal és énekkel zárult, a szívekben pedig újra reménység és hála talált 
otthonra ezen az estén. 

„Nagyobb örömöt adnál szívembe azokénál, akiknek bıven van búzájuk és boruk.” 
(Zsolt 4,8) 

Sallai Gábor 
másodfelügyelı 

 
 
 

HÁLAADÓ ISTENTISZTELET A ROZSRÉTSZ İLİI BETLEHEM 
GYÜLEKEZETI HÁZ FELSZENTELÉSÉNEK 15. ÉVFORDULÓJÁN 

 
„Istent dicsérjük nap mint nap, neved magasztaljuk örökké” (Zsolt 44,9) 
Ezzel az Igével hívta és várta a rozsréti (IV. körzet) gyülekezete 2009. október 4-én 

vasárnap délután ünnepi, hálaadó istentiszteletre. 15 évvel ezelıtt is ilyen szép, napfényes 
ıszi idı volt, amikor D. Szebik Imre püspök úr szentelte fel az épületet, és akkor kapta a 
Betlehem „Kenyér Háza” nevet. Azóta minden vasárnap lelki kenyérrel, az Úr Jézus 
Krisztussal táplálkozik a kicsiny gyülekezet. Van miért hálát adnunk: az Ige hirdetéséért, a 
keresztelésekért, az itt megáldott házasságkötésekért, a konfirmandusokért, a rendszeres 
bibliaórákért. A lelki épülésen túl, 5 évenként kisebb felújításokat végzett a gyülekezet. 
Sztankó Gyöngyi lelkész, és néhai Szakady Géza körzeti felügyelı vezetésével –részben 
adományokból, részben az egyházközségtıl kapott támogatásból -,megtörtént az ablakcse-
re, a kerítés készítése, az esıvíz elvezetés, a festés, és parkettázás). 

 
D. Szebik Imre ny. püspök úr, kedves feleségével együtt elfogadták a hálaadó isten-

tiszteletünkre szóló meghívásunkat, köszönjük. „…az a gyızelem, amely legyızte a vilá-
got, a mi hitünk.” 1Jn 5,6 versek alapján hirdette az Igét a püspök úr.  

 
Mi magunk nem tudjuk legyızni magunkban, családunkban, a társadalomban a bőnt, a 

gonoszt. 
Egyedül Jézussal való közösségben, Isten szeretetének elfogadásával, parancsainak 

megtartásával lehetünk Isten gyermekei. Ha szívünkben nincs meg a krisztusi szeretet, éle-
tünkben, magatartásunkban nem tükrözıdik az, nem vagyunk keresztyének. Az igazi gyı-
zelmet Jézus Krisztus aratta a sátán felett, miattunk való kereszthalála és feltámadása által. 
Ennek vallása, amiért áll ez a ház, él a gyülekezet, nem a mi érdemünk, hanem a Feltáma-
dotté. Áldassék ezért az Úr Isten szent neve. 

Csengeri Andrásné 
presbiter 
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TÚRÓCZY ZOLTÁN PÜSPÖK NYÍREGYHÁZÁN 

(2. rész) 
 

Nyíregyházi mőködése alatt nagy történelmi események játszódtak le. 1939. szeptem-
ber 1-jén kitört a II. világháború a német-lengyel háborúval. 

Kárpátalján át, menekült lengyelek özönlöttek Nyíregyházára. 1939. november 30-án 
Finnországra tört a hatalmas keleti szomszédja. A finnek 3 hónapig bírták a harcot egyedül 
és 1940. márciusában békét kértek. Az észtek 1940. júniusában vesztették el függetlensé-
güket. 1941. júniusában a tiszai kerülethez tartozó Kassát, Munkácsot és Rahót érte légi-
támadás. A magyarok is beavatkoztak a II. világháborúba, mely számunkra katasztrofális 
vereséggel járt a Don-kanyarban. 

 

Nyíregyházát 1944. október 21-én érte el a háború. 700 magyar és német katonát fo-
golyként zártak be a templomunkba. Öt nap után a lelkészek családja takarította ki a temp-
lomot, amelyet püspök úr újraszentelt. 1944. november 2-án közel 3000 Nyíregyházit vit-
tek el malenkij robotra, akik közül csak kevesen tértek haza. 1944. november 20-án meg-
nyitotta az iskolákat az elemi iskolában. 

1945-ben felállították a népbíróságokat, amely a városházán mőködött. 1945. április 3-
án halálra ítélték Máczay Lajos vallástanáromat és cserkészparancsnokomat. Kegyelmet 
kapott. Börtönében meglátogattam. 1945. június 22-én 10 évi fegyházbüntetésre ítélték 
osztályfınökömet, dr. Belohorszky Ferencet, aki 17 hónap után szabadult. 1945. június 25-
én Túróczy Zoltán püspök urat is tízévi fegyházbüntetésre ítélték. Tíz hónap múlva 1946. 
március 1-jén szabadon engedték, de csak 1948-ban kapta vissza jogát a püspöki mőkö-
déshez. Püspök úr és osztályfınököm bírósági tárgyalásán személyesen is jelen voltam. 
Szem- és fültanúja vagyok az eseményeknek. 

 

Püspök úrral személyesen 1948. május 17-én találkoztam, amikor templomunkban 
konfirmációs ünnepség volt. Én a tízéves konfirmandusok nevében szóltam. Rızse István 
esperes, az egykori konfirmandus lelkészem arról beszélt, hogy mit jelent az egyháznak a 
konfirmáció. Ezen az alkalmon püspök úr elnökölt és imádkozott. 1948 decemberében 
Gyırbe távozott és a dunántúli püspöki tisztet vette át. 

 

1993. október 23-án, százéves születésnapján megemlékezett róla a gyülekezet. D. 
Szebik Imre az Északi Egyházkerület püspöke végezte a szószéki szolgálatot. Dr. Fabiny 
Tibor teológiai tanár történeti áttekintést adott. 1999. október 10-én, Nyíregyházára érke-
zésének 60. évfordulóján arcképével ellátott emléktáblát avattunk az egykori püspöki hiva-
tal falán. Az ünnepségen jelen voltak a Túróczy leszármazottak is. 

2002-ben megjelent az Isten embere c. kétkötetes életrajzi mő, melyben teljes terjede-
lemben olvasható a rendırségi kihallgatási jegyzıkönyv, melyet a rendırségi nyomozó is 
aláírt, aki 1940 júniusában a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnáziumban 
érettségizett. Érettségi elnöke Túróczy Zoltán püspök volt, német nyelvbıl Belohorszky 
Ferenc érettségiztette, a bölcseletet (filozófiát) Máczay Lajostól tanulta. A népbírósági tár-
gyalások után a rendırségi nyomozó és a népügyész örökre eltőntek Nyíregyháza közéle-
tébıl. 

Gyülekezetünk szeretettel emlékezik püspök úr Nyíregyházára érkezésének hetvenedik 
évfordulóján. 

Dr. Reményi Mihály 
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BEMUTATKOZIK AZ ÓVODA VEZET İJE 
 
Kovácsné Mráz Ágnes óvónı vagyok, és 2009. szeptemberétıl az Evangélikus Általá-

nos Iskola és Óvoda, óvodai tagintézményének a vezetıje. Régi nyíregyházi evangélikus 
családból származom. Tılük nagyon sok mindent tanultam. Példaként áll elıttem hitük, 
szorgalmuk, kitartásuk. Erkölcsi tartásukkal mindig arra neveltek, hogy az Úr Jézus Krisz-
tust szolgáljuk, és hogy soha ne ítélkezzünk mások felett. 

Óvónıi hivatásomat 25 éve gyakorolom. Hajdúböszörményben óvónıi oklevelet, a 
BME-n közoktatás-vezetıi diplomát vehettem át. Férjem igazi társam. Két gyermekem az 
evangélikus Kossuth gimnáziumban tanult, ill. tanul. Munkám során mindig törekedtem 
tudásom bıvítésére és különbözı továbbképzéseken vettem részt. Korábbi munkahelye-
men sok pályázatot írtam kollégáimmal a gyermekek érdekében. Manapság egyes elszegé-
nyedett családban megjelent az erıszak, széthullottak. Ugyanakkor az is látható, hogy az 
anyagi jólétben élık gyakran lelkileg elidegenednek egymástól, értékrendjük felborul, 
gyermekeik követelızı zsarnokokká válnak. Tapasztaltam azt, ha nincs meg a hitbéli alap 
a nevelésben, hogyha nincs meg a Krisztus iránti szeretet, könnyen széthullanak a csalá-
dok. 

Hálás vagyok az Úrnak, hogy engem új feladatra vezérelt, és érzem támogató szerete-
tét. Örömmel fogadtam egyházközségünk megbízását, hogy szakmailag segítsem óvodánk 
létrejöttét. Az általam elkészített nevelési program kiemelt célja a keresztyén értékekre 
épülı erkölcsi nevelés, a hitélet megalapozása mely a mindennapokban változatos tevé-
kenységekben és szervezett hittanfoglalkozásokon valósul meg. A közösségi nevelés során 
egymás megbecsülésére, és szeretetére nevelünk. Az egészséges életmódra nevelés, és a 
környezeti nevelés során is jó szokások kialakítására törekszünk. Sok sétát és kirándulást 
tervezünk, sportnapot és egészségnapot szervezünk. Jó kapcsolatra törekszünk a családok-
kal, ellátogatunk a bokortanyákon élı nagyszülıkhöz is. Óvodánk minden segítséget meg-
kap az iskolától. Az óvodánknak gyülekezetünkhöz főzıdı kapcsolatát, családi Istentiszte-
letek bevezetésével is szeretnénk elmélyíteni. 
Csoportunk létszáma hamar betelt, 25 gyermek jár óvodánkba. Az elsı hónap sok öröm-
mel, de fáradságos munkával telt el. A kicsinyek, jól érzik magukat ebben a családias szép 
környezetben Nagytemplomunk szomszédságában. Hiszem, hogy Isten segítségével, jó 
munkával, hittel és szeretettel teljesíteni tudjuk feladatunkat. 

 
 
 

NEM CSAK FELVONULÓKNAK... 
 

Mire ez a kis írás megjelenik, már tör-
ténelem lesz, mert addigra megtörténik 
Budapesten a szeptember 5-ei felvonulás. 
A homoszexuális felvonulás, hivatalos 
nevén a Meleg Méltóság Menete. Így, 
csupa nagybetővel. A felvonulás szerve-
zıje fontosnak tartotta megjegyezni, hogy 
nem zárják ki a transzvesztitákat sem, 
mert ık nem lehetnek diszkriminatívak… 
éppen ık.  

Azt mondják, a résztvevık szeretné-
nek az elızı évinél visszafogottabb fel-
vonulást, mellızni akarják a megbotrán-
kozást keltı elemeket. Hm. Nem tudom, 
hogy ez lehetséges-e egyáltalán. Talán, ha 
nem vonulnának fel. 

Tavaly is megvolt a menet, akkor bot-
rányba fulladt, mert radikálisok százai 
rontottak a „másokra”, és kıvel, tojással 
és molotovkoktéllal dobálták meg ıket. 
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Nem tudom, idén mi lesz, de aki olvassa 
ezt az írást talán már értesült is róla. 

Ami engem illet, én biztosan nem 
megyek Budapestre szeptember 5-én, és 
nem fogom még véletlenül sem bekap-
csolni a televíziót. Szeretném megkímélni 
magamat és a családomat ettıl az egész-
tıl. Miért? Mert rendkívüli módon zavar. 
Az zavar, hogy mindenáron el akarják hi-
tetni az emberekkel, hogy a homoszexua-
litás teljesen normális állapot. Normális 
lenne? Az attól függ, hogy ki mit ért a 
„normális” szó alatt. És valóban, mit je-
lent az, hogy normális? Valahol azt olvas-
tam, hogy azt, hogy mi a normális, a tár-
sadalom aktuális tőrıképessége dönti el. 
Vagyis a normális mindig mást jelent, ép-
pen azt, amire a társadalom némi manipu-
láció után rábólint, hogy rendben van. Ez-
zel aztán nem sokat lehet kezdeni. Talán 
ötven év múlva már a pedofília is normá-
lisnak fog számítani, ha a társadalom ak-
tuális tőrıképességébe belefér. Ne adja Is-
ten, hogy így legyen! 

De maradjunk a felvonulásnál. Pár 
napja CD-t vásároltam, hogy keresztyén 
zenét írjak fel rá egy gyermekismerı-
sünknek. A háttérben –a boltban– az RTL 
Klub mősora volt látható az eladásra kí-
nált televíziókban. A felvonulásról be-
széltek és arról, hogy nem szabad a társa-
dalomból kirekeszteni a melegeket, mert 
ık nem tehetnek róla, hogy azok, hiszen 
ez az állapot 90%-ban a genetikai hibának 
tudható be. Érdekes, én nem így emlékez-
tem. Itthon rákerestem az Interneten a té-
mára. Jól emlékeztem: a homoszexualitás 
nem genetikai eredető, ezt számos tanul-
mány igazolja. Szóval ez egy hazugság. 
De a java még hátra volt. A meghívott 
homoszexuális vendég fontosnak tartotta 
hangsúlyozni, hogy ı hisz abban, hogy 
ıket, a melegeket, egy felsıbbrendő lény 
teremtette olyannak, amilyenek. Ezt már 
nem kellett megnéznem itthon az Interne-
ten.  

 

Pontosan tudom, hogy Isten nem 
ilyennek teremtette az embert, hanem fér-
fivá és nıvé, nem pedig férfi-nıvé és nı-
férfivá. 

Isten világosan megmondta, hogy mi 
kedves és mi utálatos elıtte: 
 

„Férfival ne hálj úgy, ahogyan asszony-
nyal hálnak. Utálatosság az.” 

(3Móz 18,22) 
„Ha valaki férfival hál úgy, ahogyan asz-
szonnyal szoktak hálni, mivel utálatossá-
got követtek el mindketten, halállal lakol-

janak, vérük rajtuk.” (3Móz 20,13) 
"Vagy nem tudjátok, hogy igazságtalanok 

nem örökölhetik az Isten országát? 
Ne tévelyegjetek: sem paráznák, sem bál-
ványimádók, sem házasságtörık, sem bu-
jálkodók, sem fajtalanok ...” (1Kor. 6,9) 

Ha valaki számára nem teljesen vilá-
gos, mit kell normálisnak tekinteni, az 
forgassa a Bibliát, és megtudhatja belıle. 
Csak elıtte még át kell adnia az életét 
Krisztusnak. Mert lehet a Bibliát forgatni 
hit nélkül is. És akkor olyasmi fog történ-
ni, ami 2009. augusztus 19-én történt 
Minneapolisban, ahol egy közgyőlésen 
úgy döntöttek, hogy az Amerikai Evangé-
likus Egyház tanításával összeegyeztethe-
tı a homoszexuális orientáció és gyakor-
lat. A fenti Igék tükrében az ember elgon-
dolkodik azon, hogy mégis hogyan juthat-
tak ezek az imádkozó emberek erre az ál-
láspontra? A konferencia kezdése 14 órá-
ra volt kiírva. Szinte percre pontosan ek-
kor egy kisebb mérető tornádó ereszke-
dett a városnak éppen erre a részére, és 
megrongálta a konferencia otthonául 
szolgáló épületet, szétdobálta az utcán 
felállított sátrakat (ezekben tervezték 
megtartani a szeretetvendégséget), és le-
törte a szomszédos evangélikus templom 
tornyáról a keresztet. Utóbbi nem esett le, 
hanem fejjel lefelé állt meg. A tornádó 
kárt tett egy Elektromos Magzat nevő 
ajándék- és hanglemezboltban is, aztán 
felemelkedett.  
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Személyi sérülés nem történt. Talán 
éppen azért nem történt, mert Isten a bőnt 
győlöli, a bőnösöknek viszont kegyelmet 
kínál. Még mindig kínálja. (Zárójelben 
jegyzem meg, hogy az ilyen idıre szokták 
azt mondani, hogy ítéletidı. Találó kife-
jezés.) 

Ma péntek van, szeptember 4-e, 1530 
Odakint ragyogóan süt a nap, 25o C lehet. 
Az idıjárás-elırejelzés szerint az éjszaka 
ér el minket egy hidegfront. Azt nem tu-
dom, hogy a hideg Isten válasza-e a me-
legekre, azt viszont tudom, hogy a fenti 
Igék mindenképpen azok, ahogy ez is az: 
 

„Ezért a férfi elhagyja apját és anyját, 
ragaszkodik feleségéhez, 

és lesznek egy testté.” 1Móz 2,24 
Tehát a homoszexualitás nem termé-

szetes, nem a genetikának tulajdonítható, 
és tehetnek ellene azok, akik benne van-
nak. 

Ezt üzeni nekik Jézus ma és holnap: 
„Bizony, bizony, mondom néktek, hogy 
aki bőnt cselekszik, az a bőn szolgája. A 

szolga pedig nem marad a házban örökre: 
a fiú marad ott örökre. Ha tehát a Fiú 
megszabadít titeket, valóban szabadok 

lesztek.” Jn 8,34-36. 

Ámen! 
Bally István 

(2009 09. 04.) 
Megjelent: 2009. szept. 19-én az Emmaus Hírlevélben. 

 
 
 

EGY UTAZÁS HATÁSA ÉLETEMRE 
 

Apai részrıl római katolikus, anyai részrıl református vallású, hívı családban szület-
tem. Nıvéremmel és bátyámmal együtt római katolikus szertartás szerint kereszteltek meg, 
minden vasárnap délelıtt misére mentünk, hittanra jártunk és annak rendje és módja sze-
rint eljutottunk az elsı áldozásig. Amíg apai nagymamám velünk élt, a vasárnapi misét 
semmiképpen sem lehetett „kihagyni”. Nagymamánk elköltözése után egyre kevesebbszer 
mentünk templomba, de töretlenül hittem Istenben, az imádkozásról sem „szoktam le”, s 
bármi is történt velem, mindenben az isteni gondviselést véltem felfedezni. 

Egyedül az eredendı bőnnel nem tudtam mit kezdeni, azzal, hogy egy ártatlan, ma 
született gyermek bőnben fogant, és bőnös ember lesz belıle!? Hogyan lehetne az én édes-
anyám bőnös, aki soha senkit nem bántott, aki éjt nappallá téve dolgozott értünk, aki min-
denrıl lemondott azért, hogy nekünk a legszükségesebbet elıteremtse!? Ezt az egyet nem 
tudtam elfogadni, s annál jobban igyekeztem a magam felfogásában Istennek tetszı mó-
don, a parancsolatokat megtartva élni abban a biztos hitben, hogy ezen az úton is üdvös-
ségre juthatok. 

Bőneim felismerését és megvallását, egy váratlan utazás hozta el számomra. A mun-
kahelyem szervezésében részt vehettem egy izraeli tanulmányúton, amire nagyon nagy vá-
rakozással készültem. Egy hónappal az indulás elıtt kórházba kerültem súlyos hasnyálmi-
rigy gyulladással, s nemcsak az utazásom, hanem még az életben maradásom is veszélybe 
került. Tizenegy napon keresztül nem ehettem, nem ihattam semmit, naponta négy liter in-
fúziót kaptam, alaposan lefogytam, és úgy tőnt, már reményem sem lehet az utazásra. A 
nehéz napokban a Bibliát olvastam, és sokat imádkoztam Istenhez a mielıbbi teljes 
gyógyulásomért, s azért is, hogy –mindennek ellenére– megláthassam a Szentföldet.  
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Mindkét kérésem teljesült: két hét után elhagyhattam a kórházat, és szigorú diéta betar-
tása, s folyamatos gyógyszerszedés mellett mégis elutazhattam Izraelbe. A hivatalos prog-
ramokat, intézménylátogatásokat követıen részt vehettem a szentföldi zarándoklaton, ami 
végül mégsem váltotta valóra vágyakozásomat, a Jézussal való ”találkozást”. Az Angyali 
Üdvözlet, a Születés és a Szent Sír Templomában járva, a Via Dolorosán végigmenve 
egyetlen alkalommal sem éreztem igazi megrendültséget, hogy azokon a szent helyeken 
járok, ahol kétezer évvel elıttem Jézus is járt, s ez nem kis szomorúsággal töltött el. Csa-
lódottságot és ürességet éreztem. 

Hazaindulásunk elıtt látogatást tettünk a Jeruzsálemben lévı Yad Vashemben, ahol 
többek között a II. Világháború során elpusztított zsidó gyermekeknek állítottak emléket. 
Az épület félbetört oszlopokkal szegélyezett bejárata a föld szintje alá vezetett, ahonnan 
egy sötét helyiségbe érkeztünk. Nem láttunk semmit, csak fölöttünk mintha csillagokkal 
borított fekete égbolt lett volna, és egy monoton hang sorolta egymás után a megölt gyer-
mekek nevét, életkorát és születési helyét, vég nélkül tovább, és tovább. Egymást sem lát-
tuk, s azt sem, hogy hová lépünk, görcsösen kapaszkodtunk menet közben egy hideg vas-
korlátba, s megszőnt számunkra minden más érzékelés, egyedül a hideg őrt érzékeltük, a 
szeretet nélküliséget, az elkövetett bőn iszonyatát. Idegenvezetınk elmondta, hogy amit mi 
csillagos égboltként érzékeltünk, az egyetlen gyertya fénye volt, amit tükrök ezrei vertek 
vissza, és egy végtelenített szalagról több, mint 800.000 gyermek adatát hallottuk. 

Kiérve a terembıl nem tudtam visszatartani a hangos sírást, mert végre megértettem, 
miért bőnös az ember. Hiszen akik elkövették, azok is ártatlan gyermekként születtek, va-
lahol mindannyian családanyák, családapák, nagyszülık voltak. Végre rádöbbentem, és 
felismertem, hogy én sem vagyok bőntelen. Ezekért a bőnökért szinte magam is felelısé-
get éreztem! Azóta más szemmel nézem a bőnt, magamat és másokat, és a szeretettel vég-
zett szolgálatban megtaláltam Istentıl kapott életcélomat. 
 Márk Borbála 

 
 
 

A ZEMPLÉNI – HEGYEKBE KIRÁNDULTAK A 
A LUTHER RÓZSA NYUGDÍJAS EGYESÜLET TAGJAI 

 
Az ıszt ezúttal sem hagytuk kirándulás nélkül eltelni. Október 11-én, vasárnap reggel 

indultunk útnak egy nagy autóbusszal. 
Elıször Erdıhorvátiba mentünk, ahol részt vettünk az istentiszteleten, és két 

Tranoscius énekkel köszöntöttük református testvéreinket. Itt várt minket Jósvay Lászlóné 
Emmike, aki korábban évtizedeken át gyülekezetünk és énekkarunk hőséges tagja volt. 
Nagy szeretettel fogadott minket otthonában is, amit ez úton köszönünk. 

Innen átmentünk a Hutákba, ahol néhány órára kibéreltünk egy turistaházat. Itt meg-
ebédeltünk, pihentünk majd sétáltunk. A szemerkélı esı sem szegte kedvünket. A jó leve-
gı, a gyönyörő táj látványa, Isten iránti hálára indította szívőnket. 

Délután visszamentünk Erdıhorvátiba. Ez a település híres arról, hogy egyes péksége-
iben finom perecet sütnek. Bevásároltunk e finomságokból, majd Tolcsvára indultunk, 
ahol megtekintettük a bormúzeumot, és egy vinotékában megkóstoltuk a híres nedőt is. 

A nyugdíjas klub tagjai minden hónap utolsó keddjén, délután 3 órakor talál-
koznak a Luther téri gyülekezeti teremben, ahová szeretettel várunk új tagokat is! 

M. J. 
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GYERMEKOLDAL 
 

„Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára megáll a por 
fölött, s ha ez a bıröm lefoszlik is, testemben látom meg az Istent. Saját 

magam látom meg ıt, tulajdon szemeim látják meg, nem más, bár 
veséim is elhalnak bennem.” (Jób 19,25-27) 

 
Találkozni Jézussal 

Egyszer néhány görög így fordult Fülöphöz: „…látni akarjuk a Jézust.” (Jn 12,21 
Károli-ford.) De nemcsak ennek a néhány görögnek fogalmazódott meg a szívében a vágy, 
hogy látni kívánják az Úr Jézust, hanem egy kislánynak is, aki egy kis faluban élt, itt Ma-
gyarországon. Kis Kató a nagymamájától hallott elıször Jézusról. Ámulatba ejtette ıt az 
Úr Jézus személyisége, halála és még inkább feltámadása. Így Katókának szíve vágya lett, 
hogy találkozzon az Úr Jézussal. 

12 éves volt, amikor azt a feladatot kapta hitoktatójától, hogy gondolkodjon el a bőnein. 
Nagyon komolyan vette a feladatot: papírt és tollat ragadott, és elkezdte leírni a bőneit. 
Minden bőnét, ami csak eszébe jutott, azt is, amit nagyon szégyellt, amit soha senkinek 
nem mondott el. Amikor már semmi sem jutott az eszébe, rémület fogta el, mert a papír 
(ami nem egy kis cetli volt) teljesen tele volt írva! 

-Most mi lesz? – kérdezte magától, és hatalmas könnycseppek gördültek végig az arcán.  
-Ha mától egyetlen bőnt sem követnék el, ami persze ki van zárva – gondolta –, és min-

dig azon fáradoznék, hogy jót tegyek, akkor sem tudnám törleszteni ezeket! Zokogva bo-
rult a papírra. Én sohasem láthatom meg Jézust! 
Ekkor szelíden megszólalt egy hang a szívében: Ezért haltam meg. A bőneidért, hogy ta-
lálkozhassunk! 

-Értem? Igen! Értem halt meg Jézus! – derült fel Katóka arca. És csak annyit tudott mon-
dani boldog örömmel, könnyektıl csillogó szemmel: Köszönöm Jézusom, hogy ennyire 
szeretsz! Köszönöm Neked! 
Kicsi Kató akkor odaadta a szívét az Úr Jézusnak: Azt teszel az életemmel, amit csak 
akarsz, csak soha el ne hagyj, mert találkozni akarok Veled, – mondta –, és gondolatait 
versbe foglalta. 

Kis Kató felnıtt, és Kati néni lett belıle, de ma is a leghıbb vágya, hogy szemtıl–
szembe állhasson szeretett Jézusával! Tudja, hogy ez be is következik, de nem azért, mert 
olyan jó kislány volt, hanem azért, mert az Úr Jézus kereszthalálában magára vette a bőne-
inket. A gyerekeknek arról beszél, hogy az Úr Jézus a testté lett, szentséges Isten, akitıl 
azonban bőneink elválasztanak. De aki hiszi, hogy Jézus érte is meg halt érte a kereszten, 
annak kegyelembıl, hit által, az Úr Jézus üdvösséget ajándékoz. Így bizalommal várhatja 
az Úrral való találkozást! 

Kedves Gyerekek! Ha találkozni szeretnétek az Úr Jézussal, ne dédelgessétek bőneite-
ket, hanem imádságban tárjátok fel Isten elıtt azokat, kérjétek az Úr Jézus bocsánatát, és 
engedjétek át életetek irányítását Neki! 
 

ÁLLANDÓ ALKALMAINK:  
Gyermek-bibliakör (3-14 év): Minden vasárnap 10 órától a Lelkészi Hivatalban. 
(Igaz történet alapján az oldalt szerkesztette és közreadta:  

Hajagos-Tóth Katalin – Kati néni) 
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Vizi István 
TÉGY MINDENT ISTEN KEZÉBE 

 
Tégy mindent Isten kezébe! 
Ne kérdezd Tıle, mit ad cserébe, 
hisz Tıle kaptad földi életed 
és megváltásod elvégeztetett.  
Csak szent kezébe tedd le mindened: 
a fájó múltat, súlyos terheket,  
lelkedet gyötrı átkos bőnöket,  
jelenidıdet, minden percedet. 
Kezébe tedd le, amíg teheted. 
S mit hoz a jövı? Nem is sejtheted, 
nem kell, hogy tudjad: tudja Istened. 
Most arra kérlek Jézus nevében: 
tégy mindent Isten kezébe! 

Hagyj mindent Isten kezében! 
Mit Néki adtál, bízd Rá egészen! 
„Az Úrra hagyjad minden útadat,” 
Ó add át Néki teljes önmagad! 
İ számon tartja minden dolgodat, 
ne vedd kezedbe ismét sorsodat! 
Hadd tartson kézben mindent hő Urad! 
Attól ne félj, hogy neked nem marad. 
aki így véli, szegény, balgatag… 
Ne félj, csak higgy Jézus nevében, 
hagyj mindent Isten kezében! 

Végy mindent Isten kezébıl! 
Jót akar néked egész szívébıl. 
Fogadd el tıle a jót, a szépet,  
belsı nyugalmat és békességet, 
áldást, kegyelmet, szent reménységet, 
de vedd át azt is, ami fáj és éget: 
nyomorúságot vagy betegséget, 
mert ebbıl fakad a kipróbált élet. 
Gyúljon ajkadon hála, dicséret, 
szárnyaljon szerte ujjongó ének! 
Tégy bátran vallást Jézus nevérıl,  
végy mindent Isten kezébıl! 

 
 
 

HÍREK A LUTHER MÁRTON KOLLÉGIUMBÓL 
 
Október 11-én a Nagytemplomban a délelıtti istentiszteleten a Luther Márton Kollégi-

um tanárai és diákjai is jelen voltak. Az intézményt nyolc éve mőködteti az evangélikus 
egyház. 

Martinovszky István –az otthon igazgatója–, tájékoztatta a gyülekezetet a kollégium-
ban lakó tanulók számára szervezett rendszeres programokról, valamint az ott folyó hit– és 
kulturális életrıl. 

A diákotthonban 130 diák lakik, többségük a Kossuth gimnázium tanulója, de vannak 
köztük, akik a város más középiskoláiba járnak. 

A rövid ismertetı után a kollégisták elıadásában verseket és énekeket hallhattunk. 
Köszönjük szolgálatukat és a felkészítı tanárok munkáját. Jó volt együtt ünnepelni az 

Úr napját. 
 

A túloldalon örömmel adjuk itt közre egy olyan tanulónak a sorait, aki „honfog-
lalóként” az elsık között költözött a 2001 ıszén megnyílt kollégiumba. 
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Nagyon hamar otthonra leltem a kollégiumban 10 évesen. Elsı évben végzıs diákok-
kal kerültem egy szobába, akik mint „pótmamik” kísértek figyelemmel a tanévben és se-
gítségemre voltak. 

Minden év hozott valami újat. Megtanultam közösségben élni, önállónak, megértınek 
lenni, és a békesség miatt elnézni bizonyos dolgokat. „Minden dolgotok szeretetben men-
jen végbe.” Ez egy kollégista életében nagyon fontos, hiszen egymásra vagyunk utalva. A 
mi közösségünk nem szokványos, nem hasonlítható az un. nagy kollégiumokhoz, mert mi 
szinte egy nagy családot alkotunk, és törekszünk arra, hogy segítsük egymást. 

Közrejátszik ebben a „lelki táplálék” amit kapunk. A nyolc évemet egy táborozáshoz 
tudnám hasonlítani, amikor félve indulok az idegenbe, de azután olyan jól érzem magam, 
hogy félve gondolok arra, ha véget ér.  

Mudri Kitti, Kossuth gimnáziumi tanuló 8/12. 
 

ANYAKÖNYVI HÍREK  
 
Házasságkötések: „Amit Isten egybekötött, ember el ne válassza...” 

Kukucska Zsolt és Juhász Ildikó, Szána Zoltán és Kovács Réka, Hugyecz Mi-
hály és Juhos Szilvia,   Dankó László és Subert Tünde, Garai László és Barát 
Márta, Fehér Róber és Szikora Emese, Miskolczi Róbert és Szabó Renáta, 
Jávorszki Péter és Lippa Andrea, Pásztor Soma és Ambrusz Eszter, Kosina And-
rás és Nagy Rita, Szilágyi Sándor és Bukovinszki Edit Beáta, Szabó Attila és 
Molnár Orsolya, Gere Gábor és Gerhard Beáta, Bellus Tibor és Kukucska Edit, 
Bánhegyesi Gergely és Bodnárik Eszter, Halász Gábor és Dusa Gabriella, 
Koleszár Balázs és Nyámándi Lilla. 

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

Lippa Kitti, Mucsi Emese Réka, Mendler Márton, Kiss Balázs Attila, Juhász 
Henrietta, Szalomie Péter Levente, Hegyes Tifani, Dézsi Tamás Vilmos, Berecz 
Attila Márk, Nagy Réka Panna, Kóka Nóra Luca, Gégény Andrea, Ádám 
Armandó, Povazsanyecz Adrienn, Lecsı Levente, Somogyi Zsolt, Balázsi Lász-
ló, Varga Róbert, Varga Tamás, Hegedős Rozina Angelika, Steványik Balázs, 
Csató-Csernák Katica, Incze Ivett, Katkó Milán. 

Felnıtt: Serfızı Judit 
Konfirmált: Serfızı Judit 

Halálozások: „Boldogok a halottak akik az Úrban halnak meg…” 
Pivnyik Mihályné Bodnár Ilona (78), Gál Sándor Tibor (68), Bánfi Attiláné 
Szabó Eleonóra (77), Nagy Józsefné Kucsa Julianna (79), Zsíros Istvánné Drop-
sza Mária (77), Nagy Gyuláné Siska Erzsébet (79), Kóka János (68), Bachát 
László (88), Kapeller Lırinc (76), Egri Zsolt (48), Csákányi József (74), 
Szugyiczki István (70), Fazekas Józsefné Vidoven Zsuzsanna (90), Kántor 
Balázsné Kurbely Mária Zsuzsanna, (56), Varga Mihály (79), Gyurcsán Mihály 
(80), Maróti Mihályné Gyurján Julianna (80), Morauszky István (84), Varga Ti-
bor József (55), Nagy Istvánné Povazsanyecz Julianna (80), Téglási Istvánné 
Racskó Mária (71). 

  Közreadta: Horváth Csabáné
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K öszönjük orgonamővészeinknek, dr. Kovács László Attilának és Kiss Zoltánnak, vala-
mint lelkészeinknek is, hogy felújították Nagytemplomunkban a havonta egy-egy vasárnap 
már korábban meghonosodott orgonazenés áhítatokat. 

Köszönjük, hogy számos más feladatuk mellett nemcsak az orgonamővek méltó in-
terpretációjára nem sajnálták a gyakorlási idıt, hanem a megszólaltatott szerzıkrıl és el-
hangzó mővekrıl nyomtatott ismertetıt is közreadtak. 

Ezeken a templomi estéken, a zenés istentiszteleteken van a hangsúly. Jó ott együtt 
lenni, énekelni és imádkozni. 

Reméljük, hogy egyházközségünk anyagi helyzete lehetıvé teszi, hogy jövıre is foly-
tatódjanak ezek a nyár-esti istentiszteleti alkalmak. Köszönjük. 

 

���� ÓRAIGAZÍTÁS! ���� 
Október 25-én áttértünk a téli idıszámításra! 

E naptól kezdve, a Nagytemplomban és a gyülekezeti teremben tartandó esti 
istentiszteletek, és bibliaórák kezdési idıpontja 18 óráról 17 órára módosul. 

 
NOVEMBERI EL İZETES 

Gyülekezeti alkalmak, ahová mindenkit szeretettel várunk 
November 6-7-8-án, pénteken, szombaton este 18 órakor, vasárnap 1100 -kor 

evangélizációs igehirdetést tart Kálmánházán SZÉLL BULCSÚ kispesti evangé-
likus lelkész. 

November 18-án, szerdán 10-12 óra között – a most induló –, baba-mama klubba várjuk 
az édesanyákat kicsiny gyermekeikkel a Luther téri gyülekezeti terembe. A fog-
lalkozást ZSARNAINÉ URBÁN NÓRA lelkész vezeti. Hálásan fogadunk fel-
ajánlásokat (játékot, könyvet, anyagi támogatást). 

November 18-án, szerdán az esti áhítat után 173o-kor Reményik Sándorról szóló: A lám-
pagyújtogató c. könyv bemutatása lesz a gyülekezeti teremben. Minden érdek-
lıdıt szeretettel várunk. 

November 22-én, ÖRÖKÉLET vasárnapján a Nagytemplomban 1000-kor kezdıdı isten-
tiszteleten név szerint is megemlékezünk mindazokról, akik az elmúlt évben 
hunytak el. Ezúton is hívunk és várunk minden hozzátartozót, barátot és isme-
rıst, emlékezzünk együtt imádsággal, bátorítást, vigasztalást merítve Isten igé-
jébıl. 

November 23-27-éig, hétfıtıl-péntekig 17 órai kezdettel ádventi sorozatot tartunk a Kis-
templomban. 

November 29-én, Advent 1. vasárnapján, a templom külsı tatarozásának befejezése al-
kalmából 11 órakor hálaadó istentisztelet lesz a Kistemplomban. 

November 30-dec. 4-éig, hétfıtıl-péntekig esténként 17 órától a gyülekezeti terembe ád-
venti igehirdetés-sorozatra várjuk a testvéreket. 
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DECEMBERI EL İZETES 

 
December 13-án, vasárnap 18 órai kezdettel MÁGA ZOLTÁN hegedőmővész ádventi 

koncertje lesz a Nagytemplomban /városi szervezés/. 
December 18-án, pénteken 18 órakor a Cantemus kórus ádventi koncertjét hallhatjuk a 

Nagytemplomban. 
December 20-án, vasárnap 16 órakor az Evangélikus Általános Iskola dísztermébe, a 

gyermek-bibliakör karácsonyi mősorának megtekintésére várjuk a gyülekezet 
tagjait. Az esti istentisztelet is ezen a helyen lesz megtartva. 

December 24-én, karácsony este, a Nagytemplomban 17 órakor lesz istentisztelet. 
December 25-én, karácsony 1. napján 17 órától karácsonyi zenés áhítat lesz a Nagytemp-

lomban gyülekezetünk énekkarának szolgálatával. 
 
Karácsonykor ünnepi rend szerint tartjuk az istentiszteleteket. 

 
Felhívjuk kedves Olvasóink figyelmét, hogy Ittzés István evangélizációs sorozata, az ÉLIM 
felszentelési ünnepe és a gyülekezeti reformációi esti igehirdetés-sorozat hanganyagai 
meghallgathatók és letölthetık a www.garainyh.hu személyes honlap Hangzó örömhírtár 
rovatából. 

 
Köszönetet mondunk a Hírmondóra szánt adományokért!  

A gyülekezeti újság önkéntes munkával készül, de a nyomdai költség így is 
jelent ısen megterheli az egyházközség kiadását, ezért a ki advány megjele-
nésének támogatására 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 eljut-
tatni. 
A Hírmondó legközelebbi számának tervezett megjelenési idıpontja: 2009. december 21. 

Lapzárta: 2009. december 1. 
A Nyíregyházi Evangélikus Lelkészi Hivatal címe: Luther tér 14. Tel: 508-770 Fax: 508-777 

Hivatalos órák: munkanapokon 9-17 óráig. 
Gyülekezetünk honlapja: http://nyiregyhaza.lutheran.hu  

ahol a Hírmondó is olvasható 
 
 

Szerkesztıbizottság: 
Demcsákné Balczó Ildikó, Dr. Loós Tibor, 

Pelles Ferencné, Závodny Éva. 
Felelıs szerkesztık: Dr. Kovács László Attila, Veczán Zoltán 

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

belsı használatra, ingyenes terjesztésben. 
Megjelenik kéthavonként. 

Készült: Jedlik Kiadó nyomdájában 1100 példányban. 


