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Az elektronikus könyvet írta, 

szerkesztette és összeállította: 

 

 

GARAI  ANDRÁS 
 

A lutheri reformáció kezdete  

500. esztendejében; 

Nyíregyháza, 2017.  

 
https://www.garainyh.hu/ 

 

Az alapváltozat folyamatosan frissül;  

a legutolsó módosítás: 2021. 03. 13. 

Tartalmazza az Evangélikus Útmutató, a Die Losungen  

és a Pfarramtskalender 2021. éves bibliai igéit is! 

https://www.garainyh.hu/kep/Jn6,68-69.pdf 

 

 

Konkrét oldal keresése és megnyitása az E-könyvben 

A PDF formátumú E-könyv bármelyik oldalának fejlécében megtalálható a szöveg keresése című, (Ctrl+F kombinációval is 

megnyitható) nagyitó ikon. Erre kattintva, a felnyíló Keresés ablakba írjuk be a kiválasztott és megnyitni kívánt oldal kódját; 

azaz: * jel/ szóköz/ a két számjegyű oldalszám 00-tól 99-ig/ vagy a mellékleteknél: M0, M1, M2, M3/ végül enter. A felugró 

oldal jobb felső sarkában megtaláljuk a keresett oldal sorszámát. Áldott böngészést, olvasást kívánok ezen a 125 lapon! G. A. 

 

Figyelem! Tisztelt Látogató! Ennek az E-könyvnek minden anyaga szabadon, térítésmentesen olvasható, másolható és 

letölthető; de csak a következő három feltétel teljesítése esetén: 1 * Az írott anyagon semmilyen változtatás nem lehetséges! 

2 * A letöltés helyén fel kell tüntetni a forrást, legalább a honlap címét: https://www.garainyh.hu/! 3 * Kereskedelmi 

forgalomba nem kerülhet, a megosztásért pénzt nem lehet kérni! Az ÚR Jézus így figyelmeztet: „Ingyen kaptátok, ingyen 

adjátok!” (Mt 10,8) És ezt a küldetést adta mindenkori követőinek: „Hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek!” 

(Mk 16,15) S ha így cselekszel; Isten megígérte: „Megáldalak, naggyá teszem nevedet, és áldás leszel!” (1Móz 12,2) 

Tisztelettel, köszönettel és keresztyén testvéri szeretettel: Garai András 

Életem igéje: „Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened! Megerősítelek, meg is segítelek, sőt 

győzelmes jobbommal támogatlak.” (Ézs 41,10) ...sőt az ÚR JÉZUS KRISZTUS a te Támogatód - Aki az Isten jobbján van... 

JEGYZETEK  *                     #OrokEletBeszede 
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