
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Az Úr így felelt: Elvonultatom előtted egész fenségemet és kimon-

dom előtted az ÚR nevét. Kegyelmezek, akinek kegyelmezek, és irgal-

mazok, akinek irgalmazok.” (2Móz 33,19) 

 

Azokkal a Szentírás magyarázókkal értek egyet, akik a következő három 

szempontot tartják fontosnak az ige megértéséhez: 1) A teljes Szentírást figyelembe kell venni egy 

vers vagy egy szakasz megértéséhez, a Szentírás önmagát magyarázza. 2) Mivel az egész Szentírás 

középpontjában Jézus megváltó személye áll, rajta keresztül értjük meg az egyes részeket. 3) A 

Szentlélek vezet el a teljes igazságra. Ezeket a szempontokat tartom most is szem előtt, amikor az 

Útmutató július havi igéjéről írok. 

 

A bibliai vers második felét Pál apostol idézi a Római levélben: „Könyörülök, akin könyörülök, 

és irgalmazok, akinek irgalmazok ”, az apostol még hozzá teszi: „Ezért tehát nem azé aki akarja, és 

nem is azé aki fut, hanem a könyörülő Istené.” (9,15-16) Vagyis, hogy amit Isten akar a világgal, 

megváltani /kiváltani/ a sötét rettenetes uralom alól, és ami az emberrel kapcsolatos terve: kiváltani 

a bűn, a halál és az ördög hatalmából, az semmiféle emberi teljesítménnyel nem lehetséges. A fen-

ségében, hatalmában, szentségében, jóságában megbántott Isten elképesztő, felfoghatatlan szeretet-

teljes irgalommal tekint a halálban menetelő emberre. 

Természetesen lehet kötözködni, és sok ember, keresztyének is ezt teszik. Vagyis úgy tekintenek 

Istenre, mint egy szeszélyes önkényúrra. De Isten nem az, amit az emberek gondolnak róla. Bár 

elrejtőző Isten Ő, de kijelenti magát. Ő az, amit magáról mond, az, aki Jézus Krisztusban tárja fel 

személyének legbelső valóságát, irgalmas, mentő szeretetét. A fenti, ószövetségi igevers megérté-

séhez ott kell állni Mózessel az égő csipkebokor előtt, leoldott sarukkal, a rabszolga alázatával, /Pál 

magáról azt mondja, Jézus Krisztus rabszolgája./, akkor már az Ószövetségben látjuk az élő, sze-

mélyét feltáró Istent, aki öröktől fogva mindörökké VAN, ÉL!!! 

 

Ez a rendkívüli, csodálatraméltó Isten akinek irgalma, hogy nem akarja a bűnös halálát, halálra 

adja Egyszülöttét, hogy általa, Jézus Krisztus által kihirdesse minden kegyelmet kérőnek: „Megbo-

csáttattak bűneid.” Ez ingyen van. De ez a feloldozás, ez a bocsánat akkor marad érvényben, ha 

szívből megbocsátunk mindazoknak, akik vétkeztek ellenünk. Talán azt is lehet mondani, Isten ke-

gyelmes kijelentésére az én aláírásom az, hogy megbocsátok azoknak, akik ellenem vétkeztek. 

 

Bozorády Zoltán 

 

 

XXV. évf. 3. szám 

2016. július 
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BESZÁMOLÓ 

a 2016. május 25.-i presbiteri gyűlésről 

 

Az áhítat és imaközösség után a presbitérium meghallgatta 

1. Az egyházmegyei elnökség tájékoztató beszámolóját 

2. Az orgona mögötti kiállítótér tartalommal való megtöltése terveit 

3. A lévai gyülekezet június 4-5-i látogatásának összegzését 

4. Tájékoztatót a nyíregyházi evangélikus oktatási intézmények együttműködési lehetőségeiről 

 

Ezek után döntött : 

a Túróczy Zoltán Evangélikus Óvoda és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola  

 2015. évi zárszámadásának jóváhagyásáról 

 2016. évi költségvetésének jóváhagyásáról 

 Pedagógiai programjának módosításáról 

 a Házirend módosításáról és 

 az SZMSZ módosításáról. 

Köszönjük a presbitereknek a majdnem teljes létszámban való megjelenést és aktív részvéte-

lét. 

Dr. Bálint Zoltán felügyelő 

 
Mint arról korábbi számunkban hírt adtunk, gyülekezetünk pályázatot 
nyert arra, hogy az orgona mögötti térben kiállítóteret rendezzünk be, 
ahol egyházközségünk múltját, a tirpák hagyományokat, őseink doku-
mentumait, a róluk készült képeket, festményeket, régi tárgyakat, ruhá-
kat, szőtteseket mutathatunk be. 
Ezért ismételten kérjük gyülekezetünk tagjait, hogy próbálják a saját és 
a nagyszülők padlását átkutatni ilyen tárgyak felfedezése érdekében, 
és ajánlják fel azokat kis evangélikus múzeumunk számára véglege-
sen, vagy kölcsönbe. Ezeket a tárgyakat a körzeti lelkészeknek lehet 

átadni, vagy a lelkészi hivatalba behozni, ahol nyilvántartásba vesszük őket. 
 
Kérem, járuljanak hozzá, hogy gazdag tartalommal tölthessük meg a kiállítóteret őseink 
emlékére és Isten dicsőségére. 

BZ 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Kérés  

minden 

gyülekezeti 

taghoz 

 

TESTVÉRGYÜLEKEZETI LÁTOGATÁS FINNORSZÁGBÓL 
 

Július 27-én 16 fős csoport érkezik gyülekezetünkbe Kajaaniból Antti Minkkinen lelkész és 

Heimo Haverinen ifjúsági munkatárs vezetésével. 

Július 31-én vasárnap a Nagytemplomban a 10 órakor kezdődő istentiszteleten Antti 

Minkkinen hirdeti Isten igéjét. 
 

A finn vendégek itt tartózkodásuk alatt egyházközségünk fiataljaival közösen készül-

nek szolgálatra, és ezt a műsort augusztus 1-jén, hétfőn 18 órakor láthatjuk a gyülekezeti 

teremben, a Luther téren. 

Minél nagyobb számban várjuk erre az alkalomra gyülekezetünk tagjait, és szeretettel kérjük 

testvéreinket, hogy süteménnyel vagy üdítőitallal járuljanak hozzá a vendéglátáshoz. 
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KONFIRMÁCIÓI ÜNNEP 

 

Az úrvacsora nemcsak egy emlékvacsora, hanem annak 
jele, hogy Jézus Krisztus, mint Megváltó, feláldozta magát 
a kereszten a bűneinkért. A kenyér értünk megtört testét, a 
bor értünk kifolyt vérét szimbolizálja. 
 

Csaknem kilenc hónapos felkészülés után konfirmandusaink má-

jus 28-án, szombaton adhattak számot a Bibliáról, Luther Márton 

Kis Kátéjáról és az egyházról szerzett tudásukról, majd másnap az ünnepi istentiszteleten először 

élhették át a bűnbocsánatot, Urunk testének és vérének vételében. 

 

A konfirmált fiatalok névsora: 

 

Adámi László (a 3-as körzet lelkésze) - Babicz Dóra, Babicz István Norbert, Barakonyi Ákos, 

Droppa Patrik, Grexa Zalán, Helebrand Emese, Kovács Orsolya Eszter, Kovács Roland, Nádasi 

Tamás, Németh Tamás József, Pomucz Boglárka Krisztina, Zvara Viktória. 

 
Sztankó Gyöngyi (a 4-es körzet lelkésze) - Bakai Vivien, Banu Ákos Dominik, Barbócz Dávid, 

Barta Bence, Barta Tímea, Barzó Gergő, Bogár Zsolt, Bóka Dávid Bence, Dandóczi Dominik 

Gergely, Kovács Annamária, Ohnsorge Tamás Krisztián, Ohnsorge Roland, Ohnsorge Vivien 

Andrea, Siska Bettina, Szabó Adrián Renátó, Torkos Anetta Fanni. 

 
Zsarnai Krisztián (az 5-ös körzet lelkésze) - Asztalos Antónia, Barzó Eszter, Barzó Csenge, Bogár 

Eszter, Brtka Henrietta, Csajbók Bence, Ferencz Bálint Gábor, Fehér Zsombor, Gofa Petra, 

Gönczy Fanni, Hegedűs Axel Márk, Kertész Ibolya, Kertész Mariann, Konyári Bálint Boldizsár, 

Kotricz Jázmin, Kukucska Ákos Benedek, Laskay Eszter, Mató Dávid, Márföldi Csendike, Onder 

Róbert Dániel, Palcsák Gréta, Petics Marcell Soma, Szabó Ákos, Turóci Marcell, Vaskó Dávid. 

 

 
 

A konfirmandusok nevében Kovács Annamária mondott köszönő és köszöntő szavakat, 

a jubiláló konfirmandusok közül pedig dr. Endreffy Ildikó szólt a gyülekezethez. 

 

Az alábbiakban gyülekezetünk felügyelőjének útravaló gondolatait közöljük: 

 

„És most, oh Jákób, így szól az Úr, a te Teremtőd, és a te alkotód, Izráel: Ne félj, mert megváltot-

talak, neveden hívtalak téged, enyém vagy!” (Ézs 43.1) 

 

A mai napra aktualizálva ugyanez a vers így hangozhat: 

És most Eszter, Dani, Zsófi, Zsombor, Bernadett, Ákos, Boglárka, Tamás, így szól az Úr, a te 

Teremtőd, és a te alkotód: „Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy!” 
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Te az Úré vagy, Ő pedig a tiéd. Erről szólt a keresztség, és erről szól a keresztségben kapott 

elkötelezettség megerősítése, a konfirmáció. A tegnapi nap folyamán mind a három konfirmációi 

vizsgán nyilvánvalóvá vált, hogy mindenki tudja mit jelent a konfirmáció szó. Megerősítés. Az Úr, 

a te teremtőd megerősíti azt, hogy név szerint ismer téged, hogy a megváltást rád is kiterjeszti, hogy 

sajátjának tekint. Te pedig megerősíted azt, hogy az Ő útján, az Ő vezetése alatt akarsz járni, az Ő 

utasításait akarod követni. Ez így általánosságban, egy ünnepi istentiszteleten jól hangzik. Azt is 

mondhatnám, hogy könnyű ilyen körülmények között ilyen ígéreteket tenni. De holnap az iskolá-

ban, a játszótéren, a sportpályán mi lesz ezekből az ígéretekből? Hogy fogod használni az iskolában 

a szépen elkészített puskákat? Hogy fogod lehülyézni az osztálytársadat vagy a tanárodat? Vagy 

hogy fogsz szeretettel válaszolni annak, aki erőszakosan arrébb lök, és hogy fogsz békét teremteni 

a veszekedők között? A hited megerősítése, a Jézussal való kapcsolatod való életben történő reali-

zálása a mai döntésed alapján holnap kerül kipróbálásra. 

 

Kívánom, hogy győztesen kerülj ki ezekből a próbatételekből. És van egy jó hírem. Ezeket a 

próbákat nem egyedül kell megharcolnod, Jézus mindig melletted áll, és segíteni fognak azok a 

barátaid is, akik ugyanúgy, mint te, Jézus útján akarnak járni. S hogy hol találod meg ezeket a 

barátokat? Hát itt a gyülekezetben, az istentiszteleteken és az ifjúsági órákon. Keresd a lehetőséget 

és csatlakozz hozzájuk. 

 

Így válhatsz a gyülekezet tagjává. Így lesz a konfirmáció nem egy folyamat vége, hanem egy új 

lehetőség kezdete. Legyen Isten áldása ezen az új kezdeten. 

 

Áradjon rád az Áldás: 

Isten gazdagsága és hűsége 

Isten ereje és vigasztalása 

Isten öröme és irgalmassága 

 

Áradjon rád az Áldás: 

 hogy azzá légy, akinek 

Ő szeretne látni téged 

hogy teljesíthesd azt, 

amit küldetésként rád bízott 

és Isten öröméből élj 

 

Áradjon rád az Áldás: 

 hogy növekedjél az Ő szeretetében 

 hogy életed belesimuljon 

 terveibe és szándékaiba 

 és Isten támaszod legyen 

 minden nehéz pillanatban 

 

Áradjon rád az Áldás: 

 hogy felismerd Őt mindenben, 

 ami emberi, törékeny és töredékes 

 hogy megmutasd Őt emberségedben 

 és áldás légy sokak számára 

 

Járjon veled a Kegyelem, 

ma és életed minden napján 

és töltse be szívedet Isten nagy békességével. 

 

(Részlet Varga Gyöngyi Áldáskönyv című kötetéből) 

 

Július 12-én a Nagytemplomban a délelőtti istentiszteleten 55 kisdiák kapott oklevelet, 
mert elvégezték a VISZ (Vasárnapi Iskolai Szövetség) által szervezett un. Levelező Klubot. 

 
A hitoktatók és pedagógusok ily módon azokat a gyermekeket próbálják elérni az evan-

gélium üzenetével, akik nem tudnak részt venni a vasárnap délelőtti gyermekfoglalkozá-
sokon, de az írásban kapott bibliai történeteken alapuló feladatokat szívesen megoldják. 
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BEMUTATKOZNAK EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HITOKTATÓI 2. 
 

Bellus Szilviának hívnak, 35 éves vagyok, egy 6 éves kisfiú édesanyja. Tősgyökeres evangélikus 

családból származom. Édesapám Bellus József az 5-ös körzet presbitere 

volt, mint ahogy nagyapám is. Már kora gyermekkorom óta kapcsolatban 

vagyok az Úrral. Legelőször Felsősimán a Major utca egyik kis házában 

tartott házi istentiszteleten hallottam az Úr jóságáról Bozorády Jutka néni 

tolmácsolásában. Nagyon szerettünk idejárni már gyermekként is. Jutka 

néni mindig gondolt a gyermekekre egy-egy kis igés kártyával. (Azóta 

több száz darabos igés kártya gyűjteményem lett, melyet azóta is folya-

matosan bővítek.) 

A Kölcsey Ferenc gimnázium humán tagozatán végezetem, majd utam a 

Nyíregyházi Tanárképző Főiskolára vezetett, ahol hittanár- történelem 

szakos tanárként végeztem dicsérettel. Mindig is tanár szerettem volna 

lenni, így megszerezetem még egy földrajz tanári és etika diplomát is. 

2004 óta tanítok hittant az egyház keretein belül, ez évben 30 órám volt hetente. Nagyon lelkesek 

és érdeklődőek a hittan iránt a gyermekek, így öröm velük együtt dolgozni. Nagy kegyelme az Úr-

nak, hogy az a munkám, amit a legjobban szeretek csinálni. Mandabokorban végzek gyermekmun-

kát és nagyon örülök, hogy ebbe a közösségbe tartozhatom, mert példaértékű az itt élő emberek 

segítőkészsége és önfeláldozó szeretete. Baba-mama klubot is vezettem 2 évig mind a benti, mind 

a mandai gyülekezetben. Segédkezek még a családi napok szervezésében és lebonyolításában. Je-

lenleg a napközis tábor szervezési feladatai kötnek le. Szeretek emberekkel, kisgyermekekkel fog-

lalkozni és az Urat szolgálni minden körülmények között.  

Nagyon fontosnak tartom, hogy segítsük embertársainkat, adakozzunk nem csak pénzzel, hanem 

idővel, odaszánással, és odafigyeléssel. Mindenkit arra bátorítok, hogy saját gyülekezetében meg-

találva a saját helyét szolgáljon az Úrnak vigadozva és örülve gyülekezetét építve. „Mert az ő al-

kotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre előkészített 

az Isten” (Ef.2.10) 

 
Kósa János vagyok, 1951-ben Nagycserkesz Bundásbokorban születtem sokgyermekes evangéli-

kus családban. Miskolcon vájár szakmát tanultam, de csak pár évet dolgoztam a föld alatt. Két  év 

sorkatonai szolgálat után a 2.sz.Postán helyezkedtem el Nyíregyhá-

zán. Munka mellett a Nyíregyházi Kossuth Lajos Gimnáziumban 

érettségiztem. 1976-ban Isten hűséges társsal, Dóka Irénnel, majd ké-

sőbb 2 gyermekkel, Jánossal és Zsuzsannával ajándékozott meg. 

1991-ben költöztünk ki Felsősimára, ahol Bozorády Zoltánné lelkész 

igehirdetései által hívott el az Úr az Ő szolgálatára. ”A hit hallásból 

van" (Róm10,17).  Előbb kántorizáltam, az énekek tanulásában 

Kárpátfalvi Erzsike néni segített. Később lelkészem, Jutka néni ige-

hirdetői szolgálatok végzésére is felkért. A Nyíregyházi Evangélikus 

Egyházközség 1996-ban hitoktatói munkával bízott meg. 2000-ben 

az Evangélikus Hittudományi Egyetemen hittanár szakon diplomát 

szereztem. 20 éve hirdetem Isten örömüzenetét. Jézus Krisztustól ta-

nulva igyekszem a rám bízott gyermekeket tanítani az Ő követésére, 

a gyülekezetbe való beépülésre.”Akié a Fiú, azé az élet!” (1Jn 5,12) 
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MISSZIÓI KONFERENCIA PILISCSABÁN 

 
FORRÁSHOZ VEZETNI A SZOMJAZÓKAT 

 

Isten rendjében van a mi szabadságunk ebben az elszabadult világban. Nem szögelgetni kell az 

elromlott életeket, hanem rámutatni Arra, aki teljesen újat tud adni a régi helyett. Szükséges, hogy 

a világ megismerje az Igazságot, rajtunk, keresztényeken keresztül. Ez a misszió. Nem különleges 

dolog, csupán a szó és a tett egysége, az, ahogy keresztényként élünk a családunkban, gyülekeze-

tünkben, iskolában, munkahelyen, vagy éppen távoli törzsek között – mindig ott, ahová Isten állított 

minket. 

Így foglalhatnám össze dióhéjban annak a három napnak a végtelen gazdag mondanivalóját, amit 

a missziói konferencián töltöttünk. Számos témáról tanulhattunk, mint például a családon belüli 

erőszak, láthattuk Urunk hatalmát az alkoholtól való szabadulásban,  

A misszió palettája nagyon színes. A lényeg, hogy felmutassuk azt a szabadságot, amit Isten kínál 

nekünk a bűntől és a Sátán hatalmától, hogy a tiszta forráshoz vezessük a szomjazókat. 

A „fogyunk, fogyunk” szomorú, Isten hatalmát korlátok közé szorító siránkozás helyett sok más 

között hallhattunk a tevékeny misszióról és a gyülekezetek növekedéséről Dél-Koreában, Kenyában 

és Mozambikban, ahol az Apostolok Cselekedeteiben olvasottak napjaink valóságává válnak: „Az 

Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel.” (ApCsel 2,47) 

Van-e hitünk a növekedésben, a növekedéshez? 

Bálintné Kis Beáta 

 

 
 

„Énekelni, ha szeretsz, nagyon boldog lehetsz,  

mert az ének égi jó.” (Luther Márton) 

 

RENDHAGYÓ ZENÉS ÁHÍTAT 

 

Négy – a református, katolikus, baptista és evangéli-

kus - felekezet énekkara együtt dicsérte és magasz-

talta Isten nagyságát templomunkban június 19-én. A 

rövid áhítat igehirdetője, Cserés Attila baptista lelkész 

zsoltárolvasása már az elején közelebb emelte lelkün-

ket a Teremtőhöz. 

Az énekkarok egyéni számai is, de különösen a négy 

kórus mintegy száz tagjának felzendülő, fúvós hangszerekkel kísért közös éneklése mélyen meg-

érintette lelkünket. 

Szívünket szeretet és öröm töltötte be egymás, és Isten iránt. Reméljük, folytatódik, és hagyomány-

nyá válik az énekkarok közös éneklése. 

Babicz Pálné, énekkari tag 

 

 
Következő zenés áhítatunkat  

augusztus 21-én 18 órakor tartjuk a Nagytemplomban, amelyen 

Ruppert István orgonaművész lesz a vendégünk. 
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ANYAKÖNYVI HÍREK 

 

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

 

Tényi Noémi, Fehér Emma, Magyar András János, Siska Amira, Szabó Ákos, Siska Erik, 

Rábai Anna, Izsai Máté, Szabó Gréta Dalma, Ast Vivien, Szabó Belián, Varga Marcell, 

Kozma Dániel Zoltán, Tóth Máté Sándor, Turcsán Csenge, Turcsán Gréta, Záhonyi Vi-

vien, Szilvási Laura, Anek Balázs, Anek Ádám, Anek Liliána. 

Felnőtt keresztelés és konfirmáció: Tatár Gergő 

 

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

 

Benkő Szilárd és Bertók Edit, Csomós László és Verdes Réka, Márton Gábor és Nagy 

Zsuzsanna, Cservenák Csaba és Fintor Anett, Pristyák László és Kertész Marianna, Szabó 

Ákos László és dr. Dézsi Edina, Csaba Krisztián és Vathy Andrea, Pálvölgyi László és 

Szekeres Renáta, Zomborszky József és Benke Anita, Tóth Balázs és Szanyi Nikoletta, 

dr. Póka István és dr. Varga Nóra, Varga Krisztián és Turcsán Andrea, Popovics János és 

Szekeres Renáta, Losonczki József és Sebők Krisztina, Pápai Attila és Tóth Orsolya, 

Galló István és Magera Nóra, Baraksó Attila és Puskás Mónika, Krajecz Zsolt és 

Krizsanovszki Ágnes, Szedlár Dávid és Baksa Bernadett 

 

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

 

Kurucz Erzsébet (101), Salai Mihályné Kárászi Mária (85), Barta Béla (86), Kása Jánosné 

Hegedűs Magdolna (83), Sipos Sándor (71), Kazár Józsefné Szikora Erzsébet (90), 

Szekretár Józsefné Hankószki Zsuzsánna (98), Iván Ferencné Krajcsovics Julianna (90), 

Pristyák István (92), Garaj György András (62), Morauszky Józsefné Simkó Mária (90), 

Petriss József (87), Révész István (67), Mátyás János (72), Smid András (73), Takács 

Jánosné Pazonyi Ilona (85), Pálvölgyi Mihályné Bucsku Mária (82), Kovács Gyula (95), 

Gerliczki András (84), Pintér Sándorné Hernádi Julianna (69), Bacsinszki Mihály (55), 

Mezősi Sándor (82), Kerekréti Józsefné Jámbor Erzsébet (90), Szloboda Ferenc (62) 

Közreadta: Horváth Csabáné 

 

 
HÍREK   HÍREK   HÍREK   HÍREK   HÍREK

 
A Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából a Hősök terén közös ünnepséget tartott Nyíregy-

háza és Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Önkormányzata, az 1920. június 4-ei trianoni békeszerző-

dés 96. évfordulóján. 

 

A történelmi tragédiára emlékezve, a résztvevők a Kossuth gimnázium diákjai által előadott 

Pálcát törtek felette c. irodalmi összeállítást tekintették meg. 

Az igényes műsort Tamás Melinda tanárnő tanította be a fiataloknak. 

 

 



8 Hírmondó július 
  

 

A Magyarországi Evangélikus Egyház pályázatot hirdetett arra, 

hogy ki-ki készítse el a jól ismert Luther-rózsát változatos anyagok-

ból, különféle kézműves technikákkal, saját ízlését, fantáziáját hasz-

nálva. A pályázatra 70 mű érkezett, melyek közül a Nyíregyházi 

Nagytemplom főkapuja előtti téren virágokból és termésekből 

készített, monumentális alkotás lett a nyertes. Megálmodója és 

szervezője Sztankó Gyöngyi lelkész volt, aki Szmolár Judit és a fia-

talok egy csoportjának segítségével valósította meg ezt a szép tervet. 

 

Horváth-Hegyi Áront a sámsonházi gyülekezet megválasztott lel-
készét június 5-én iktatta be Szabó András a Nógrádi Egyházme-
gye esperese. 

Áron aktív tagja volt a nyíregyházi gyülekezetnek. Kezdetben – nagyobb 

testvéreivel együtt – a gyermek-bibliakör, majd az ifjúsági órák vezetésében 

működött közre. A nyári táborozások segítőjeként is mindig számíthattak rá a 

lelkészek. 

A szószékről Jeremiás próféta 1,17. verse alapján hirdette Isten igéjét: 

 „… indulj, és hirdesd nekik mindazt, amit én parancsolok! ...” 

Életére, szolgálatára és családjára Isten áldását kérjük. 
 

 

 

 

 

 

  
 

 

A Nyíregyházi Evangélikus Lelkészi 

Hivatal címe: Luther tér 14.  

Tel: 508-770 Fax: 508-777 

Hivatalos órák: munkanapokon 9-17 óráig 
 

Gyülekezetünk bankszámla száma:  

CIB 11100702-19861274-36000001 

Figyelmébe ajánljuk gyülekezetünk 

honlapját: http://nyiregyhaza.lutheran.hu 

+    +    + 

Köszönet a Hírmondóra szánt adományokért! 
A gyülekezeti újság önkéntes munkával készül, de a nyomdai költség így is jelentősen 

megterheli az egyházközség költségvetését, ezért a kiadvány megjelenésének támogatá-
sára adományt köszönettel fogad az egyházközség.

 
A Hírmondó legközelebbi számának tervezett megjelenési időpontja: 2016.szeptember 16. 

Lapzárta: 2016. augusztus 29. 
 

Szerkesztőbizottság: Bálintné Kis Beáta, Márk Borbála, Pelles Ferencné 

Felelős szerkesztők: Dr. Kovács László Attila, Dr. Bálint Zoltán 

E-mail: nyiregyhazi.hirmondo@lutheran.hu 

Kiadja a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség,  

belső használatra, ingyenes terjesztésben. 

Készült: A Grafit Nyomdában 600 pld.-ban. 

NAPKÖZIS TÁBOR ROZSRÉTEN 

Szeretettel hívjuk a 10-14 éves gyermekeket a rozsréti Evangélikus Gyülekezeti 

Házban szervezett táborba 2016. augusztus 8 – 12, 8-16 óráig 
Díja: 3500. - Ft/fő/hét. Ez egy meleg ebédet is tartalmaz. 

Jelentkezés és információ: Sztankó Gyöngyi lelkésznél 06 20 824 54 29 vagy Bálintné Kis 

Beáta ifjúsági vezetőnél 06 20 824 51 44 
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