
ISTEN KÖZELSÉGE

A fenti rövid mondat az évi igénk 2014-ben. Csodálatos vallomás
és tanúságtétel ez. Ki gondolná, hogy a zsoltáros nem sokkal előbb
még kesergett, sőt – mondhatni – perelt az Úrral! Miközben őt csapá-
sok  érték  és  emiatt  gyötrődött,  kétségek  támadtak  a  szívében.  Mi
haszna  Istennek  szolgálni,  ha  mások,  istentelenségük  ellenére  is,
gondtalanul és gazdagságban élnek? Kifakadt, „látva a bűnösök jólé-
tét”. Hányszor bizonytalanodunk el mi is ugyanígy. Gondjaink, be-
tegségeink, feszültségeink miatt  elkeseredünk, félünk, vádaskodunk
és hatalmába kerít az önsajnálat. Az örökkévalóságra pedig egyálta-
lán nem gondolunk! Amikor meggyengül a hit, akkor a keresztyén ember is úgy viselkedik, mint-
ha Isten távol volna, sőt „meghalt” volna. Önmaga körül kezd forogni, miközben talán bizonygat-
ja, hogy ennek ellenére azért ő „jó keresztyén”.

Isten közelségében viszont helyesen kezdünk látni: helyünkre kerülünk mi magunk, és helyére
kerül minden. Fölismerhetjük, hogy Urunk nem hagy cserben, és sokkal többet tartogat számunkra
a földi javaknál. Sőt, Ő maga „a legfőbb jó”! Nem csupán ideig-óráig, hanem örökre.

Isten közelsége: kegyelem. Mi nem tudjuk kierőltetni, hogy az Ő közelébe jussunk. Ezért meg-
térni is csak akkor lehet hozzá, amikor Ő közeledik hozzánk. „Keressétek az URat, amíg megta-
lálható! Hívjátok segítségül, amíg közel van!” (Ézs 55,6) – hangzik a sürgetés és a hívás. Az isteni
biztatás pedig ez: „Közel van az ÚR mindenkihez, aki hívja, mindenkihez, aki igazán hívja” (Zsolt
145,18). Úgy kerülhettem Isten közelségébe én is, hogy előbb össze kellett törnie szívem kemény-
ségét,  ellenállását,  önféltő makacsságát.  Le kellett  mondanom bensőm minden csalárdságának,
képmutatásának és tisztátalanságának takargatásáról, és akkor élhettem át:  „Közel van az ÚR a
megtört szívűekhez” (Zsolt 34,19a). Isten bűnbocsátó kegyelmének és éltető közelségének a titka
és alapja ez: „Most pedig Krisztus Jézusban ti, akik egykor »távol« voltatok, »közel« kerültetek a
Krisztus vére által. Mert ő a mi békességünk...” (Ef 2,13-14a). 

Ahhoz viszont, hogy az Úr közelében maradjunk, szükséges a hit hálás engedelmessége, mely a
próbákban is megújul! Egy sokunk által nagy áldással forgatott áhítatos könyvből idézek: „Isten
hívő gyermekei azonban nem vesztik el bizalmukat akkor sem, ha várakozásuk és kívánságuk el-
lenére történnek is a dolgok. Nem hagyják abba a neki való szolgálatukat, még ha látszólag kemé-
nyen és kegyetlenül bánik is velük. Isten szeretetét a lelkük megmentésében tapasztalták meg. Is-
ten Jézusban nekik adta a szívét és ők is odaadták a magukét. Úgy néznek reá, mint gyermek az
atyjára. Tudják, hogy Isten a javukat akarja, még ha nem is értik Őt meg mindjárt. …És ha életük

„De nekem olyan jó Isten közelsége!”
(Zsolt 73,28a)
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sötét óráiban talán kétségek támadnak is bennük, mint Aszáfban, a 73. zsoltár írójában, mégsem
szakadnak el Istentől, hiszen nélküle nem élhetnének. Ellenkezőleg: a sötétben még szorosabban
fogódznak bele. Szorongó kételyeiket a hit »mégis« szavával győzik le. Belső nyomorúságaikkal
az imádság szentélyébe mennek, és ezt mondják az Úrnak: De én mégis, mindenkor veled mara-
dok!” (Carl Eichhorn: „Isten műhelyében” – 268. old.) 

Isten előtt elcsöndesedve, Ászáf belátta: „Ha keseregne a szívem, és sajogna a bensőm, akkor
olyan ostoba és tudatlan volnék veled szemben, mint az állat. De én mindig veled leszek, mert te
fogod jobb kezemet. Tanácsoddal vezetsz engem, és végül dicsőségedbe fogadsz” (Zsolt 73,21-
24). Ha őszintén keressük az Urat, ezt a bizonyosságot ajándékozza nekünk is: megváltottai szá-
mára már most az Ő közelsége a legjobb, és ennek lesz boldog beteljesedése örökké!

Adámi László

FÓRUMBESZÉLGETÉS

Ki személyes életemben Jézus?

A fenti kérdés is elhangzott 2014. február 12-én a gyülekezeti teremben tartott fórum-
beszélgetésen a felügyelőjelöltekhez.

Mint arról a gyülekezeti tagok már korábban is értesülhettek, egyházközségünk – a tisztújítás
során 2012. március 11-én újraválasztott – felügyelője, Veczán Zoltán 2013. december 7-én le-
mondott tisztségéről. Lemondásáról az egyházközség presbitériumát és az igazgató lelkészt levél-
ben értesítette.

Az új választás előkészítésére a jelölőbizottság 2014. január 16-án ülést tartott, és ezzel egy
időben kitűzték a felügyelő-választó közgyűlés időpontját: 2014. február 16-ára.

A gyülekezeti tagok január 29-ig adhattak le jelölést az új felügyelő személyére. Összesen hét
személyre érkezett jelölés, közülük hárman mondtak igent a jelölés elfogadására. Sallai Gábor,
Martinovszky István és dr. Bálint Zoltán.

A három jelölt bemutatkozására fórumbeszélgetés keretében került sor, február 12-én, szerdán,
közvetlenül a 17 órai istentisztelet után. Fontos kérdéseket fogalmaztak meg a fórumbeszélgetésen
részt vevők, melyek közül csak néhányat említünk:

• Mi a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség három legfontosabb betöltendő küldetése? 
• Mi a három legfontosabb megvalósítandó feladata?
• Mennyi időt kívánnak szánni a tisztség betöltésével járó munkára?
• Mit jelent számukra - személyes életükben - Jézus Krisztus?
• Vállalják-e, hogy hitéletük épülése érdekében időnként csendes héten vesznek részt?
• Van-e állásfoglalásuk arról, hogy a „Kultúra ápolása jegyében” milyen célokra lehet rendel-

kezésre bocsátani a Nagytemplom épületét?
Felügyelőjelöltjeink a kérdések többségére felkészülten,  kiegyensúlyozottan reagáltak;  s a cik-
künk elején feltett kérdésre a feleletet, az új felügyelő bemutatkozását a Hírmondó következő szá-
mában olvashatjuk.

Veczánné Repka Jolán
Másodfelügyelő

A 2014. február 16-ára összehívott közgyűlés nagy többséggel Dr. Bálint Zoltánt válasz-
totta az egyházközség felügyelőjének. Szolgálatára Isten áldását kérjük. (a szerk.)
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„Áldjad, lelkem, az URat,
és ne feledd el, mennyi jót tett veled!”

A 103. zsoltárral búcsúztunk dr. Loós Tibor testvérünktől, aki 1924. július 19-én született
Szarvaskenden. Orvosi hivatása révén került Nyíregyházára. Alapító tagja volt a Hírmon-
dónak, szolgálatát a szerkesztő bizottságban 22 éven át – haláláig –, hűségesen végez-
te. Életének 90. évében hívta haza Teremtője. Temetése 2014. február 14-én volt az
Északi Temetőben. A Hírmondó az alábbi cikkekkel emlékezik rá.

Dr. Loós Tibor Isten ajándéka volt a nyíregyházi evangélikusság számára.
Orvosi hivatásában nagy megbecsülés övezte városunkban. Tudományos tevékenységét elis-

merte a tudós társadalom. Gyógyító munkája elsősorban a gyermekek felé irányult.
Sok kiváló adottsággal rendelkező ember volt. Rendkívül művelt, olvasott, a zenét és egyéb

művészeti ágakat ismerő, több nyelven beszélő személyiség. Nyíltszívű, közvetlen egyéniségével
nagy szolgálatot tett gyülekezetünknek. A Csizmazia Sándor által elkezdett finnországi kapcsola-
tok építésének folytatója, kiteljesítője volt. A Scherer Károly würtenbergi evangélikus lelkész által
felajánlott  kapcsolatok  kiépítésének  fáradhatatlan  munkása.  Áldozatot  is  vállalt  e  kapcsolatok
fenntartása érdekében. Széleskörű ismertsége és műveltsége alkalmassá tette arra, hogy a gyüleke-
zetbe érkező külföldiekkel megismertesse városunkat és hazánkat. A vendégeknek színvonalas ki-
rándulásokat és kultúrprogramokat biztosított.

Szívélyessége rendkívüli volt. Mindenki jól érezte magát társaságában. Keresztyén életvitele a
polgári kort képviselte. Az egyház iránti szeretete indította arra, hogy több cikluson át vállaljon
presbiterséget az egyházközségben, és igazgatótanácsi tisztséget az Emmausban.

Életének két szakaszára különösen is hálásan emlékezem. Az egyik igazgatótanácsi munkája.
Az Emmaus építése során sokat segített pozitív hozzáállásával,  körültekintő, bölcs tanácsaival.
Neki is nagy érdeme volt abban, hogy megérkezhettünk az 1983-as szentelési ünnepséghez. A má-
sik, földi életének utolsó hónapjaiban tanúsított mély, őszinte bűnbánata. Ránehezedett annak ter-
he, hogy miért is nem tett többet családjáért. Együtt imádkozva kértük Isten irgalmát és szeretteit
Isten szeretetébe ajánlottuk. 

Dr. Loós Tibor testvérünk, reménységünk szerint megbékélve ment mennyei Atyánkhoz. Mi
pedig hálát adunk Istennek az ő életéért és egyházszeretetéért és Urunk vigasztalását kérjük a gyá-
szoló családnak. Elhunyt testvérünk utolsó napjainak könyörgéséhez csatlakozva imádkozunk a
hozzátartozókért.

Tisztelettel emlékezik:
Bozorády Zoltán

Egy szerkesztőtárs emlékére

Dr. Loós Tibor életéről, tudományos és orvosi munkájáról a helyi újságban és hírközlő szer-
vekben megemlékeztek. Gyülekezetünkben végzett sokrétű, áldott szolgálatáról e lapunk hasábja-
in is olvashatunk.
Most ez utóbbi tevékenységének egy kis szeletéről szeretnék írni.

A Hírmondó szerkesztőségének munkájában a kezdetektől az utolsó, karácsonyi számig oda-
adó hűséggel vett részt. Én magam több mint egy évtizede vagyok a szerkesztőbizottság tagja.
Addig csak, mint hűséges gyülekezeti tagot, és unokáim drága „doktor bácsiját” tisztelhettem sze-
mélyében. Ettől kezdve új oldaláról ismertem meg. Meglepett, hogy milyen szakavatott ismerője
volt a magyar nyelvnek, mondatszerkesztésnek, a helyes ragozásnak, a legmegfelelőbb kifejezés-
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módnak. Érdekes, hogy ő, aki csaknem anyanyelvi szinten ismerte a német nyelvet, a leadott cik-
kek javítása során mindig harcolt a németes fordulatok ellen.

Nem szerette a felesleges szószaporítást és gondolati ismétlést. Javító tollával kihúzta a túlzot-
tan „ájtatos”, az átlagos olvasó számára nehezen értelmezhető szavakat, kifejezéseket. Véleménye
megfellebbezhetetlen volt, nem azért, mert azt megkövetelte, hanem mert mindnyájan beláttuk,
hogy neki van igaza.

Rendkívül pontos volt abban is, hogy ha megígért egy határidőt a cikkek átnézésére, azt min-
dig betartotta. Az utolsó számba kerülő anyagokat már a betegágyán javította.

A szerkesztőbizottsági üléseken hűségesen részt vett, kedves humora, közvetlensége beragyog-
ta ezeket az alkalmakat.
Nagyon fog hiányozni!
Áldom Istent, hogy ismerhettem, szerethettem, tisztelhettem.

Demcsákné Balczó Ildikó

BÚCSÚZNAK A DENKENDORFIAK

Mi is gyászolunk. A Denkendorfi Keresztyén Ifjúsági Egyesület rézfúvós zenekara (Posaunenc-
hor) jó barátját, a teljes Denkendorfi Evangélikus Egyházközség pedig elhunyt testvérét, Loós Tibort
gyászolja. Mély együttérzésünket fejezzük ki feleségének és kedves családjának.

Loós Tibor személyes elkötelezettségével és nyitottságával, valamint a nyíregyházi evangélikus
gyülekezethez való kötődésével, kapcsolatokat, utakat épített olyan emberek között is, akik e nélkül
ismeretlenek maradtak volna egymás számára. Ezzel életüket gazdagította, és hitében mindkét felet
erősítette.

A Würtenberg tartományban lévő Denkendorfi Evangélikus Egyházközség, és az ősi Nyíregyházi
Evangélikus  Egyházközség  közötti  személyes,  baráti,  testvéri  kapcsolatokban  alapvető  és  egyben
meghatározó, tevékeny szerepe volt.

Gondolatainkban, tevékenységének eredményeképpen – mint kapcsolataink állomásait –, sok - sok
emléket őrzünk:
- 1990-ben egy levélváltással kezdődött a denkendorfi kapcsolat.
- Már a következő évben, 1991-ben a pozánkórusunk – egy templomi koncertre – az akkori karmester

Alfred Fetzer vezetésével Nyíregyházára látogatott.
- 1993-ban – mint vendégek és szolgálók – jelen voltunk az Emmaus Szeretetotthon felszentelésén.
- 1996-ban a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség delegációja látogatott hozzánk Denkendorfba.
- 2001-ben szintén együtt örülhettünk az evangélikus általános iskola visszaadásának ünnepségén.
- 2003-ban  a  Nyíregyházi  Evangélikus  Egyházközség 250 éves  nagy jubileumán vehettünk részt,

mely egybeesett az akkor 10 éves Emmaus Szeretetotthon évfordulójának ünneplésével. Mindezek
az emlékek gondolatban összekötnek bennünket a most elhunyt barátunkkal, Loós Tiborral.

Köszönjük a mindenható Istennek, hogy megismerhettük őt, és életünk egy részében közös úton
járhattunk vele. Tiszteletre méltó emlékét megőrizzük.

Tudjuk, hogy ő már a mi Istenünk megmentő, szerető kezében van. Vigasztalásunk a Biblia bi -
zonysága a Jelenések könyvéből a 14. rész 13. verséből „…Boldogok a halottak, akik az Úrban hal-
nak meg…”

Fordította és a temetésen felolvasta: Sallai Gábor
Denkendorfi barátainak megbízásából:

Karl Westermann
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EGY FUTBALLSZTÁR JÉZUSRA MUTATÓ ÉLETE

Ha nem tudod, hogy ki ő, akkor elárulom neked, hogy a híres focistának, Kakának ez a
polgári neve. Becenevét legkisebb öccsétől kapta, aki dadogott, és nem tudta egyszerre
kimondani a Ricardo nevet, mindig csak addig jutott: Ri-ka-ká. Innen a Kaká név. Va-

lójában nem vagyok futballrajongó, de az egyik keresztfiam szereti a focit, így találkoztam ennek a
szimpatikus fiatalembernek az élettörténetével. Szeretném, ha te is megismernéd Kaká Jézusra mutató
életét.

A vérbeli focidrukkerek a világ egyik legjobb focistájaként tartják őt számon. Kaká jól cselez, in -
telligens és rendkívül jól ráérez a gólhelyzetekre. Ennek ellenére visszafogott, minden találata után az
ég felé emeli a kezét. „Köszönetet mondok Istennek, amiért velem van. Tudom, hogy bármire képes
vagyok, mert mögöttem ott az Isten. És ez a tudat erőt ad”- vallotta a World Soccernek adott interjú-
jában. Gyerekkorában először nem is focizni, hanem teniszezni szeretett volna. Kimagasló tehetségére
csak később figyelt fel a tornatanára, és az ő tanácsára íratták be Kakát egy futball szakiskolába. De
nem volt töretlen az élete. Tizennyolc évesen a Sao Paulo junior csapatában edzett, amikor egy csúsz -
dázás során súlyos baleset érte. A vízbe érkezéskor lefejelte a medence alját, és eltört az egyik csigo -
lyája. Kis híján tolószék lett ennek a balesetnek a vége. A gyógyulásra nem volt túl sok esély, az or-
vosa nyíltan megmondta, hogy alig kerülte el a bénulást! De Kaká egész családja hívő keresztény, így
a baleset első napjától kezdve ők is, és barátaik is rendszeresen imádkoztak a gyógyulásáért. Míg sze -
rettei érte imádkoztak, addig Kakát gyötrő gondolatok kínozták, de végül testben és lélekben megerő-
södve került ki ebből a próbából. A nyomorúságban életét átadta Istennek, megtért. Gyógyulása
után pedig megkeresztelkedett. Lábadozása alatt határozta el azt is, hogy mindent megtesz azért,
hogy bekerüljön a válogatottba és részt vegyen a világbajnokságon. De igazán ismertté akkor vált,
amikor 2001-ben, a Rio – Sao Paulo között zajló bajnokságon az ő két góljával nyert a Sao Paulo
(mert eddig még sosem nyertek ezen a tornán). Ezt követően Kaká egyre hangosabb sikereket ért el a
futballpályán: 2003-ban szerződtette az AC Milan, 2006–2007-ben csapatával megnyerte a Bajnokok
Ligáját, és a FIFA az év labdarúgójának választotta. Jelenleg a Real Madrid játékosa. 2014 januárjá -
ban belőtte 100. gólját.

Hiteles maradhat-e az élsport világában bárki, aki hívő? Vajon megfér-e egymással a hit és a sztá-
rokat kísérő rajongás? Kaká a hírnevére mindig is úgy tekintett, mint Isten áldására, amely lehetőséget
adott neki, hogy rengeteg embernek beszéljen Isten szeretetéről. Egy ízben így fogalmazott: „Mert le-
het, hogy a gólokat én rúgom, de a tehetségemet és a lehetőséget onnan, fentről kaptam.” A pályán
tanúsított viselkedése is eltér az átlagtól: imádkozva lép a pályára, nem káromkodik, és soha nem vesz
részt a játékosok közötti összezördülésekben.

Kaká a magánéletében is példamutató. Fiatalon, 2005-ben vette feleségül Caroline Celicót, és egy
interjúban büszkén vallotta meg, hogy mindketten tisztán vágtak neki a házasságnak. 2008-ban meg-
született kisfiúk, 2012 tavaszán pedig a lányuk. Hosszú távú tervei is hitével kapcsolatosak: azt nyilat -
kozta, hogy szívesen lenne lelkész. „Nagyon szeretném és élvezném ezt a munkát. Az ehhez vezető út
azonban meglehetősen nehéz, hiszen mély ismeretekre kell  szert  tennem teológiából,  illetve szinte
mindent tudnom kell a Bibliáról. A mai világban nem könnyű a több mint ezer éve leírtakat alkalmaz-
ni, de egy lelkésznek éppen az a dolga, hogy a Biblia tanításait aktualizálja” – mondta Kaká, akinek a
hitvallása így szól: „Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít” (Fil 4,13).

„…minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről, a világosság Atyjától száll alá, aki-
ben nincs változás, sem fénynek és árnyéknak váltakozása.” (Jak 1,17)

Írta és az oldalt szerkesztette: Hajagos-Tóth Katalin
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KÓRHÁZI LELKIGONDOZÓI SZOLGÁLAT

Melich Mihály vagyok. 2013. szeptember 1-jével a Jósa András Megyei Oktatókórház lelki-
gondozói szolgálatára  hívott  meg a Hajdú-Szabolcsi  Evangélikus Egyházmegye presbitériuma.
Ezt megelőzően kilenc évig a Kölcsei Evangélikus Egyházközségben gyülekezeti munkatársként
szolgáltam.

Nyíregyháza nem ismeretlen számomra, hiszen családi, és gyülekezeti vonatkozásban is erős a
kötődésem.

A különféle szolgálati területeken szerzett tapasztalatok láttatták meg velem, hogy emberi lé-
tünk egyik velejárója a szenvedés, ami sokszor áldást hozhat, ha közben Isten valóságos jelenlétét
tapasztaljuk meg benne. Különösen fontossá válhat a Biblia útmutatása: „Az Úr enyhülést ad be-
tegágyán, jobbulást ad neki, valahányszor betegen fekszik.” (Zsolt 41,4)

A kórházi lelkigondozói szolgálat alapvető célja, hogy ott legyen mindazok mellett, akik külö-
nösen is rászorulnak Isten vigasztalására, útmutatására, hogy erőt merítsenek belőle. Erre Jézus
Krisztus szeretete kötelez.

A feladat többrétű. Vannak istentiszteleti, illetve bibliaórai alkalmak, mind a két kórházi intéz-
ményben. Elengedhetetlen a betegek rendszeres látogatása, igény esetén lelkigondozói beszélgeté-
sek, kérésre szentségek kiszolgáltatása és kazuális alkalmak végzése. Itt sokszor nagy segítség a
hozzátartozók jelzése, a mielőbbi kapcsolatfelvétel.

Igei alkalmaink a következők:
Sóstói úti kórházban rendszeres alkalmak

Minden hónap 2. vasárnapján: 15 órakor istentisztelet a Pulmonológia O. ebédlőjében (I. em.).
Minden hónap 2 és 4. keddi napján: 16 órakor bibliaóra az Addiktológia Osztályon.
Minden hónap 2. és 4. csütörtöki napján: 14 órakor bibliaóra a Pszichiátriai Osztályon.

Szent István utcai kórházban rendszeres alkalmak
Istentiszteletek: Heti rendszerességgel: péntek 16 órakor, Szülészeti tömb 3. emelet Reumatológi-
ai Osztályon.
Vasárnap: 16 óra Sebészeti tömb 5. emelet Haematológiai Osztályon.
Minden hónap 2. és 4. csütörtöki napján: 16 órakor a Rehabilitációs Osztályon.
Minden hónap első és utolsó vasárnapján: 15 órakor a III. Belgyógyászati Osztályon.
Minden hónap 3. vasárnapján: 15 órakor a Neurológiai Osztályon.

Ezúton is szeretettel kérem evangélikus hittestvéreimet, hogy akinek hozzátartozója kór-
házba kerül, keressen bizalommal a 06/20 824-2306 telefonszámon, vagy a melich.misi@cit-
romail.hu e-mail címen.

Erős vár a mi Istenünk!

HÍREK AZ EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLÁBÓL

 Tanulóink az elmúlt időszakban vidám hangulatú farsangi mulatságokon vettek részt. A ki-
sebbek ötletes jelmezekkel készültek a felvonulásra, a nagyobbak vidám jeleneteket adtak elő.
Örömmel láttuk a szülők lelkesedését is, akik gondoskodtak a tanulók számára finom sütemé-
nyekről és üdítőitalokról.

 Januárban  Indonéziából  két  egyetemi  hallgató  érkezett  hathetes  gyakorlatra  iskolánkba,
hogy az angol nyelvoktatást segítsék. Játék és szabadidős foglalkozásokat is tartanak. Eközben
a gyerekek megismerhetik e távoli egzotikus ország földrajzát, kultúráját, az itt élő népek szo-
kásait, hagyományait, a hallgatók pedig lelkesen tanulják a magyar nyelvet.
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 Istennek hála érte, nagy az érdeklődés a 2014/15-ös tanévben induló első osztályaink iránt.
Február 19-étől március 26-áig iskolába hívogató, játékos képességfejlesztő foglalkozáso-
kat tartunk szerdánként, egymást követő hat alkalommal. A felvett tanulók beiratkozására
április 1-jén és 2-án kerül sor. A beiratkozás feltételeiről az intézmény honlapján (http://evan-
gelikusisk.hu/), vagy személyesen lehet érdeklődni a Luther utca 7. szám alatt.

 Az iskola, támogatást nyert az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) védett egyházi
épületek állagmegóvására szánt pénzalapból. A kapott összeget saját intézményi és egyéb or-
szágos egyházi forrásból kívánjuk kipótolni. A teljes beruházás várhatóan kb. 7 millió Ft-ból
valósul meg a nyár folyamán.

Kocsisné Sárossy Emőke
igazgató

ANYAKÖNYVI HÍREK

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

Szarka Máté, Szarka Flórián, Gere Nóra, Varga Dávid Zalán, Sipos Miklós, Drenyoszki Hanna
Viktória, Adorján Vanda, Biri Patrik, Schmidt Linda, Kornyitás Maximilián, Kurucz Bálint,
Balogh Zsófia.

Örömmel adjuk hírül a gyülekezetnek, hogy a Zsarnai házaspárt Isten harmadik gyer-
mekkel áldotta meg, aki a Mánuel, Ábel nevet kapta. Szeretettel gratulálunk.

Halálozások: „Boldogok a halottak akik az Úrban halnak meg…”
Kálmán János (89), Rácz Istvánné Kósa Julianna (85), Andrejkovics András János (66), Iványi
Istvánné Magyar Mária (86), Suhajda Jánosné Hraskó Julianna (83), Konyári Béla (66), Pau-
lusz János István (82), Gyebrószki Ilona (85), Garai József  (86), Gégény  Andrásné Bencs Ju-
lianna (66), Thurzó Barnabás Lajosné (80), Tomasovszki János (82), Szekeres Józsefné Sarecz
Mária (78), Estók Lajos Károly (80), Ferencz András (77), Szuhánszki Andrásné Mihalkó Er-
zsébet (75), Labbancz Jánosné Garai Ilona (83), Fehérvári Andrásné  Melich Irén Katalin (66),
Boros János (75), Bárdos Lajosné Rajtik Lenke (93), Gyugos István (88), Hajdu Ferenc (71),
Zomborszki Mihályné  Palicz Julianna (66),  dr. Loós Tibor János (89), Kovács Lászlóné Rő-
zse Julianna (77), Dálnoky Pál (70), Tomasovszki Mihály (82), Garaj Györgyné Gutyán Ilona
(73), Varga Andrásné  Hrivnyák Julianna (84), Kovács Pál András (62), Turcsán Andrásné
Magna Ilona (64), Siska Andrásné Karasz Erzsébet (91).

Közreadta: Horváth Csabáné

GYÜLEKEZETI ALKALMAK, AHOVÁ MINDENKIT SZERETETTEL HÍVUNK ÉS
VÁRUNK!

Márc. 8. Északi egyházkerületi ifjúsági nap az evangélikus általános iskolában.
Márc. 10-14-éig, böjti sorozat lesz a gyülekezeti teremben 17 órától.
Márc. 16-án, vasárnap a Nagytemplomban a 10 órakor kezdődő istentiszteleten kerül beiktatásra

az egyházközség újonnan megválasztott felügyelője, Dr. Bálint Zoltán.
Márc. 29-én, szombaton 10-13 óráig húsvéti készülődésre várjuk a gyermekeket szüleikkel együtt

a gyülekezeti terembe.
Márc. 30-án vasárnap a Nagytemplomban a délelőtti istentiszteleten Szarka Tibor teológus hirdeti

az igét. 15 órától a rozsrétszőlői imaházban szolgál.
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ÁPRILISI ELŐZETES

Ápr. 9-12-éig evangélizációs és hitmélyítő alkalmakat szervez az Aliansz közösség. Helyszín és
időpont egyeztetés alatt.

Ápr. 13, VIRÁGVASÁRNAP. A vasárnap reggeli istentiszteleteket e naptól kezdve a Nagytemp-
lomban tartjuk.
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit a 16 órától tartandó ünnepségünkre az evangéli-
kus általános iskola dísztermébe, ahol az evangélikus óvoda és általános iskola valamint
a gyermek bibliakör tagjainak húsvéti műsorát láthatja a gyülekezet. Az ünnepség zárá-
saként lesz megtartva az esti istentisztelet is.

Ápr. 14-16-áig, hétfőtől – szerdáig 18 órától nagyheti sorozatot tartunk a gyülekezeti teremben.
Ápr. 17. NAGYCSÜTÖRTÖK. Istentisztelet úrvacsorával a Nagytemplomban 18 órakor.
Ápr. 18. NAGYPÉNTEK. Istentisztelet a Nagytemplomban 800 és 1000 órakor. Ünnepi zenés áhítat

19 órától a Nagytemplomban. Műsoron: Johann S. Bach: János Passió (részletek)
                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 ÓRAIGAZÍTÁS 
Március 30-án, vasárnap áttérünk a nyári időszámításra. E naptól kezdve, a vasárnapi és szerdai

istentiszteletek 18 órakor kezdődnek a Nagytemplomban és a gyülekezeti teremben.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Köszönjük mindazoknak az áldozatkészségét, akik a 2013. év folyamán adományukkal támogatták
egyházközségünket, és adójuk 1-1%-át felajánlották evangélikus egyházunknak és a „Nyíregyházi

Nagytemplomért” vagy a „Segítség Háza a tirpák utódokért” alapítványoknak.

A Magyarországi Evangélikus Egyház technikai száma: 0035
A „Nyíregyházi Evangélikus Nagytemplomért” alapítvány adószáma: 18801703-1-15

„Segítség Háza a tirpák utódokért Alapítvány” adószáma: 18151053-1-15

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

jelentősen megterheli az egyházközség kiadását,
ezért a kiadvány megjelenésének támogatására adományt köszönettel fogad az

egyházközség.

A Hírmondó legközelebbi számának tervezett megjelenési időpontja: 2014. Nagycsütörtök.
Lapzárta: 2014. április 5.

A Nyíregyházi Evangélikus Lelkészi Hivatal címe: Luther tér 14. Tel: 508-770 Fax: 508-777
Hivatalos órák: munkanapokon 9-17 óráig.

Gyülekezetünk bankszámla száma: OTP 11744003–20001010
Figyelmébe ajánljuk gyülekezetünk honlapját: http://nyiregyhaza.lutheran.hu

Szerkesztőbizottság:
Bálintné Kis Beáta, Demcsákné Balczó Ildikó, 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.
Megjelenik kéthavonként.

Készült: A Grafit Nyomdában 700 pld.-ban.

mailto:nyiregyhazi.hirmondo@lutheran.hu
http://nyiregyhaza.lutheran.hu/
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