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Az asszonyok húsvét hajnalán nem találták az Úr Jézus testét. Jól 
jellemzi a bibliai üzenetet gyakran visszájára fordító modern ko-
runkat, hogy néhány éve James Cameron Oscar-díjas filmrendező 
bombasztikus alkotása, a Jézus elveszett sírja című fikciós produk-
ció szerint viszont igenis megtalálták Jézus testét, pontosabban 
földi maradványait. A bizarr állítás szerint a filmben bemutatott 
kődobozok, osszáriumok egyebek mellett Jézus és Mária Magdalé-
na (!) emberi maradványait rejtik, vagyis a „hollywoodi evangélis-
ta” nem kevesebbet mond, mint hogy Jézus nem támadt fel, ha-
nem örökre a sír foglya maradt. Illetve mégsem örökre, hiszen a 21. 
század elején egy producer és egy rendező volt szíves napvilágra hozni a csontokat. Mi azonban 
nem e két burjánzó fantáziájú üzletemberre, hanem két másik férfira figyelünk, akik Lukács 24,4 
szerint „fénylő ruhában” jelentek meg a temetőkertben, és ezt mondták: „Miért keresitek a hol-
tak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt”. 
 A holtak vagy az élők között keressük Jézust? 
 Az asszonyok eredetileg illatszereket és drága keneteket készítettek, vagyis azért mentek a 
sírhoz, hogy bebalzsamozzák Jézust. Mert ők is elfogadták Uruk halottá nyilvánítását. Nem akar-
tak mást, mint konzerválni az ő testét. Élete utolsó prédikációjában Keken András Deák téri lel-
kész idézte fel Molnár Ferenc Útitárs a száműzetésben című novelláját. A főhős nem tudott el-
szakadni meghalt feleségétől, annak holttestét dupla falú fémkoporsóba tette, és bárhová ment, 
mindenhova magával vitte. Az áldott emlékezetű lelkipásztorral együtt kell kérdeznünk: mi nem 
koporsóban hordozunk magunkkal egy halott Krisztust? A mi Krisztusunk valóban él? Vagy csak 
emlék, akit koporsóban, halottként viszünk magunkkal? 
 Jézust a holtak között keressük, ha csupán a történelem egyik nagy személyiségét látjuk ben-
ne. Vagy ha megragadó metaforái és példázatai miatt a költőt látjuk benne. Vagy éppen a sza-
badság bajnokát. A moralitás örök példáját. 
 Ha viszont Jézust Urunknak és Megváltónknak tartjuk, akkor az élők között keressük őt. És 
akkor máris mozdul a lábunk, hogy a feltámadás hírét másokhoz is elvigyük. El kell futni hozzájuk, 
ahogy az első húsvét hajnalán az asszonyok tették. 
 Testvérem, ugye lendül már a lábad, hogy elindulj másokhoz a feltámadás hírével? 

Dr. Fabiny Tamás 

  

 

„Miért keresitek a holtak között az élőt?  
Nincsen itt, hanem feltámadt.” (Lk 24, 5-6) 
 

HOL KERESSÜK JÉZUST? 
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Már az 1520-as években voltak olyan lelkészek, akik Budán és más városokban a reformáció szel-
lemében prédikáltak. Közülük többen személyesen Luther és Melanchthon tanítványai voltak 
Wittenbergben. Az új hit kezdeti eredményes terjedése után azonban az erőteljes ellenreformá-
ció következtében kisebbségbe szorultak a protestánsok. 
 

Ebben a helyzetben sokat jelent, hogy a Lutheránus Világszövetség közel 75 millió evangé-
likusával ünnepelhetünk közösen. A 2017-es jubileumi év témáját is a májusban esedékes namí-
biai nagygyűlés mottója nyomán határoztuk meg: „Isten kegyelméből szabadon szolgálni”. Ezzel 
egyrészt utalunk a lutheri sola gratia tanítására, másrészt felidézzük a reformátor egyik leghíre-
sebb iratának, A keresztyén ember szabadságáról című munkának két híres tézisét: A keresztyén 
ember mindenkitől szabad – a hit által. A keresztyén ember mindenkinek szolgája – a szeretet által. 
 

Egyházunk reformációi emlékbizottságának elnökeként szívből remélem, hogy híveink so-
kat olvassák Luther Márton ma is aktuális műveit. Ezért is jelentetjük meg folyamatosan A Luther 
Válogatott Művei 12 részesre tervezett sorozat újabb és újabb köteteit. Megvásárolható, de akár 
a nyíregyházi lelkészi hivatalból is kikölcsönözhetők azok a kötetetek, amelyek a reformátor pré-
dikációit, leveleit, imádságait, asztali beszélgetéseit és egyéb írásait tartalmazza. 
 Ahogy egykor a könyvnyomtatás nagy lendületet adott a reformáció tanainak elterjeszté-
séhez, úgy ma az elektronikus fejlődés járulhat jelentős mértékben ehhez. Ennek a felismerésnek 
jegyében indult el egy átfogó digitalizálási program, a Magyar Evangélikus Digitális Könyvtár és a 
Magyar Evangélikus Bibliográfia címmel. 
 Az Evangélikus Élet, valamint egyházunk hivatalos honlapja (www.evangelikus.hu), továb-
bá rádiós és televíziós műsoraink folyamatosan kínálnak színvonalas anyagokat a reformáció té-
makörében. Érdemes a www.reformacio500.hu honlapot is rendszeresen felkeresni: meg fognak 
lepődni, milyen bőséges kínálattal találkoznak! 

A tematikus évek profiljának megfelelően rendszeresen pályázatokat írunk ki gyülekeze-
teknek és egyházi iskoláknak. 
 Csaknem teljesen elkészült már a Richly Zsolt animációs rendező és Lackfi János író által 
fémjelzett, Luther Márton életéről szóló rajzfilmsorozat is. 
  
Mindannyiunk öröme, hogy Budapesten, a Deák téren vadonatúj formában megnyílt az Evangéli-
kus Múzeum, benne az interaktív reformációi kiállítással. Ha valaki a fővárosba utazik, ne mulasz-
sza el e hitet és ismeretet egyaránt növelő tárlat megtekintését. Április 26-tól pedig – az állami 
Reformáció Emlékbizottság szervezésében – a Nemzeti Múzeum reformációi nagykiállítása is lát-
ható lesz. Itt hívjuk fel a figyelmet arra, hogy október 31-én a Papp László Sportarénában tíz-
ezer embert várnak a központi reformációi ünnepségre. A reformáció emlékév evangélikus zá-
ró alkalma pedig Márton-napon, november 11-én lesz Budapesten, a Deák téri templomban. 
 Legfontosabbak azonban az egyes gyülekezetek és intézmények helyi programjai. Legyen 
áldás a nyíregyházi alkalmakon! 

Dr. Fabinyi Tamás, püspök 
  

EGYHÁZUNK ÉS AZ 500 ÉVES REFORMÁCIÓ 
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Beszámoló a presbitérium 2017. március 29-ei üléséről 
 

Az ülés két legfontosabb napirendi pontja a következő volt: 
1. A Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség 2016. évi gazdálkodásáról szóló beszámolójának 

elfogadása. 
2. A Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség 2017. évi költségvetésének elfogadása. 

A presbitérium a zárszámadást ellenszavazat nélkül, a 2017 évi költségvetést 3 tartózko-
dással elfogadta. 

3. A Túróczy Zoltán Evangélikus Óvoda és Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
óvodájában a csoportok számát a presbitérium négy csoportban határozta meg, a beiratko-
zás időpontját pedig április 24-25-ére engedélyezte. 

 
Az egyebekben Dr. Kovács L. Attila igazgató lelkész bemutatta a reformációi pályázat keretében 
frissen kiadott nagyon érdekes könyvet A reformáció öröksége a tirpákok körében címmel. A 
könyv a 2016. október 22-én a gyülekezeti napon, és korábban elhangzott előadások írott válto-
zatait tartalmazza Kovács L. Attila, Kujbusné Mecsei Éva, Bene János, Szabó Sarolta, B. Pristyák 
Erika, Bánszki Hajnalka, Bodnár Zsuzsanna, Csoma József, Henzsel Ágota és Illyés Gábor tollából. 
A tirpák hagyományok, életvitel, iparosok, hitélet, iskolák és a reformáció hatásai szinte megele-
venednek szemeink előtt az írások nyomán. 
A könyv a Lelkészi Hivatalban kapható. 

Dr. Bálint Zoltán felügyelő 
 

Búcsú Veczán Zoltán volt gyülekezeti felügyelőtől 
 
Isten örök szeretetében megnyugodva tudatjuk a gyülekezet tagjaival, hogy Veczán Zoltán 
testvérünk életének 59-ik évében megtért teremtő Urához. Búcsúztatása 2017. április 7-én 
volt a Nagytemplomban. Veczán Zoltán 1995 - 2006-ig volt a III. körzet felügyelője. 1999 – 
2000-ig a gyülekezet gazdasági vezetője volt. Az egyházközség összgyülekezeti felügyelői 
tisztségét 2007. október 28-ától 2013. december 7-ig töltötte be. Zoltán hosszú időn keresz-
tül oszlopos tagja volt a gyülekezet énekkarának. Köszönjük Urunknak mindazt az áldást, 
amit rajta keresztül adott családjának és gyülekezetünknek. Isten vigasztalását kérjük a gyá-
szoló családtagok számára. 

 
Anyakönyvi hírek 

 

Keresztelések: „Bizony az Úr ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom...” 
Kovács Krisztina, Zelenák Zora, Pivnyik Bertalan, Tóth Amarilla. 
 

Halálozások: „Boldogok a halottak akik az Úrban halnak meg…” 
Jenei János Jenő (52), Keszthelyi István (84), Oláhné Brezina Ilona (94), Sztreborny József 
(70), Jászai Ágnes (48), Bottyán Béláné Aradi Erzsébet (77), Gyebrószki István (79), dr. 
Margitics Imréné Miskovics Mária (90), Gulyás Mihály (87), Csernák Andrásné Ruzsinszki 
Julianna (83), Veczán Zoltán (59). 

Közreadta: Horváth Csabáné 
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BEMUTATJUK A NYÍREGYHÁZI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG KÖRZETEIT 
A Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség 1753-ban jött létre, amikor 300 szlovákajkú evangéli-

kus család telepedett ide Károlyi gróf hívására, Petrikovics János csizmadiamester szervezésével. 
A Nagytemplom alapkövét őseink 1784. március 25-én rakták le és szorgalmas munkával nagy ál-
dozathozatallal két és fél év alatt fel is építették: 1786. október 22-én felszentelték. Ez volt az 
egyetlen  temploma a nyíregyházi evangélikusoknak a 20. század derekáig, amikor a város külön-
böző részein, illetve környékén kisebb templomokat kezdtek építeni és további istentiszteleti he-
lyeket kialakítani. Az utóbbi évtizedekben a gyülekezet bizonyos részei leszakadtak a nagytemp-
lomi gyülekezet testéből és önálló egyházközséggé szerveződtek. Ma a nagytemplomi gyülekezet 
négy körzetből áll és négy gyülekezeti lelkészi állást tart fenn. A Nagytemplom mellett még a kö-
vetkező istentiszteleti helyekkel rendelkezik: borbányai templom, Széna téri Kistemplom, 
kálmánházi templom, vargabokori imaház, rozsrétszőlői imaház, mandabokori közösségi ház. A 
körzeti határok a nagytemplomtól sugarasan indulnak a város pereme felé, és lefedik a település 
minden részét két kivétellel: a kertvárosi rész a hozzá tartozó bokortanyákkal önállósult, valamint 
az Emmaus templom és szeretetintézmény környéke ugyancsak önálló gyülekezetként működik. 

A Nagytemplomnak nincs saját körzete. A Nagytemplom mindenkié, minden körzet tagjai láto-
gatják a nagytemplomi alkalmakat, és minden körzet viseli fenntartási költségeit. A körzetek nem 
önálló szervezetek, hanem közös gazdálkodás és adminisztráció fogja össze azokat, az egyház-
község Luther téri Lelkészi Hivatala vezetésével. 

A Nagytemplomban minden vasárnapon és egyházi ünnep alkalmával tartunk istentiszteletet 8 
órától és 10 órától. A 8 órakor kezdődő istentiszteleten mindig tartunk úrvacsoraosztást is. A hó-
nap első és harmadik vasárnapján és ünnepnapokon, ádventben és böjtben pedig minden vasár-
nap a 10 órakor kezdődő istentisztelet után is van lehetőség úrvacsoravételre. A 10 órakor kez-
dődő istentisztelettel párhuzamosan külön foglalkoznak hitoktatóink a gyermekekkel a gyüleke-
zeti házban. A gyermekek szüleikkel együtt a templomban gyülekeznek és részt vesznek az isten-
tisztelet elején, majd a főének alatt kísérjük át a gyermekeket a gyülekezeti házba. A nagytemp-
lomi szolgálatokat a gyülekezet négy lelkésze felváltva végzi, alkalom adtán az iskolalelkészek is 
besegítenek. 

Iskolaidőben minden hétfőn reggel a Túróczy Zoltán Evangélikus Általános Iskola, dél körül pe-
dig az Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium tart hétkezdő áhítatot, illetve istentiszteletet a 
Nagytemplomban. 

Hétközi alkalmainkat a Luther téri gyülekezeti házban tartjuk: szerdán és csütörtökön 8 órakor 
reggeli áhítatra várjuk híveinket. Szerdán este 18 órakor (télen 17 órakor) esti istentiszteletet tar-
tunk, vasárnap este 18 órától (télen 17 órától) esti áhítaton vehetnek részt az érdeklődők, azután 
pedig az énekkar tartja próbáját. Húsvéttól októberig rendszerint a hónap 3. vasárnapján este 18 
órától zenésáhítatra hívjuk az érdeklődőket. A zenés áhítatokat a Nagytemplomban tartjuk, ame-
lyeken elsősorban orgonaművészek és énekkarok mutatják be a legszebb egyházzenei műveket 
liturgikus keretben. 

A hét folyamán több bibliakör is tart alkalmat délutánonként a gyülekezeti házban, pénteken 
fél ötkor pedig ifjúsági órára várjuk a már konfirmált fiataljainkat. A konfirmációi előkészítőt pe-
dig októbertől május végéig tartjuk több csoportban megegyezés szerinti időpontban. A központi 
alkalmak közül még kiemeljük az ádventi, évkezdő, böjti, nagyheti és reformációi igehirdetési so-
rozatokat (hétfőtől péntekig), amelyeket délutánonként 18 órától (télen 17 órától) tartjuk a gyü-
lekezeti házban. 
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Dr. Kovács László Attila vagyok, a barcasági Négyfaluban 
születtem 1958-ban, és a Hosszúfalu-Fűrészmezei evangélikus 
templomban kereszteltek meg, ott is konfirmáltam, lelkésszé 
is ott szenteltek fel 1982-ben, ahol édesapám végezte lelkészi 
szolgálatát. Teológiai tanulmányaimat a Kolozsvári Protestáns 
Teológiai Intézetben végeztem. Aradon voltam segédlelkész, 
majd 1984-től püspökségi titkár Kolozsváron, 1991-től pedig 
megkezdtem teológiai tanári szolgálatomat (egyházzene, 
liturgika, rendszeres teológia) a kolozsvári protestáns lelkész-
képző intézetben, melynek 1998-2002 között rektora is vol-
tam. Hitvestársam, Erzsébet szintén lelkész, jelenleg a kertvá-

rosi gyülekezetben végzi szolgálatát. Két fiút kaptunk ajándékba. 2008 őszén, nehéz vívódás után 
elfogadtuk a nyíregyházi gyülekezet hívását. Azóta Isten kegyelméből Nyíregyházán végezzük lel-
készi szolgálatunkat Isten dicsőségére, és remélhetőleg a gyülekezet épülésére. 

Elérhető vagyok e-mailen: kovacs.lattila@lutheran.hu; mobilon: 20/824 3915; illetve a Luther 
téri Lelkészi Hivatal 4. sz. irodájában. 

Az I. körzet határai: A Nagytemplomtól kiindulva Délen: Széchenyi út a vasút nyomvonaláig, 
majd a vasút a Rákóczi útig, Acél u. Keleten: Bocskay út, László út, Hunyadi út, Pazonyi út. Észa-
kon pedig: Westsik Vilmos út, Csaló köz. Ide tartozik tehát a belváros és Bujtos jelentős része, 
Jósaváros, Hímes és a repülőtér környéke. 

Az I. körzet istentiszteleti helye az 
Széna tér 6. száma alatt található ún. 
Kistemplom. 60-80 személy befoga-
dására képes, és jól fűtött helyisé-
gekkel és vizesblokkal is bír. 1953-
ban szentelték templommá. Koráb-
ban iskola és tanítólakás céljait szol-
gálta. Még az államosítás előtt isten-
tiszteleti hellyé minősítették eleink, 
így megmaradhatott az egyházközség 
tulajdonában. A Kistemplomban 
minden vasárnap és egyházi ünnep-
napon 11 órától tartunk istentiszte-
letet, a hónap 2. és 4. vasárnapján és 
ünnepnapokon, valamint ádventben 
és böjtben minden vasárnapon úrvacsoraosztással egybekapcsolva. Minden csütörtökön 17 órá-
tól (kivéve július és augusztus hónapokat) bibliaórára hívjuk az érdeklődőket. A bibliaóra elma-
rad, ha a Luther téri gyülekezeti házban igehirdetési sorozatot tartunk (ádventi, évkezdő, böjti, 
nagyheti és reformációi sorozat), illetve az ökumenikus imahét alkalmával. Az I. körzet lelkésze 
istentiszteletet tart minden szerdán 10 órától az Etel közi öregotthonban és minden hónap első 
hétfőjén ugyancsak 10 órától a Csaló közi szociális otthonban. 
  

Evangélikus Kistemplom 

I. KÖRZET 
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Adámi László vagyok. Nógrád megyében, Diósjenőn születtem és a 

nógrádi evangélikus templomban kereszteltek meg, 1955-ben. Életem 
később Pest megyében folytatódott. Konfirmációm, Krisztushoz talá-
lásom, lelkésszé avatásom (1978) és házasságkötésem (1980) is Duna-
keszin történt. Lelkészként Pilisen, majd Nyáregyházán szolgáltam; 
több mint két évtizedes ottani szolgálat után hozott Isten 2001-ben 
családommal Nyíregyházára. Feleségemmel hitbeli egységben 7 
gyermeket - köztük egy fogyatékos leánykát - nevelhettünk föl. Egyik 
meghatározó igém: „Mert nem önmagunkat hirdetjük, hanem Krisztus 

Jézust, az Urat, önmagunkat pedig mint szolgáitokat Jézusért.” (2Kor 4,5) 
 

A körzet területének behatárolása, hozzátartozó települések: Nyíregyháza területén belül - a 
Szent István és a Bocskai utcák közötti belvárosi résszel indulva, majd az Inczédy sor-László utca 
vonalától kiszélesedően - Borbánya, Oros, Örökösföld, valamint a nyugati oldalon Antal-, János- 
és Vargabokor tartozik hozzánk. Az Egyházközségünkhöz sorolt 43 településből pedig 39 találha-
tó a III. körzet területén, ezek közül Nagykálló (Ludastóval együtt) és Nyírbátor azok a városok, 
ahol rendszeresen tartunk istentiszteleteket, ill. Nagykállóban heti bibliaórát is.  

 
Istentiszteleti helyek, istentiszteletek időpontja: 

Körzetünk központi istentiszteleti helye az 1951-ben fölszentelt borbányai (kb. 80-90 ülőhelyes) 
templomunk, ahol minden vasárnap és nagyünnepeinken ½ 10-kor tartunk istentiszteletet. 
Vargabokorban áll az 1990-ben 
fölszentelt imaházunk: itt (ill. télen 
olykor házaknál) minden hónap 2. 
és 4. vasárnapján, valamint Kará-
csony és Húsvét 1. napján tartunk 
istentiszteletet du. 15 órakor, Pün-
kösdhétfőn pedig általában 
csendesnapot. 
Nagykállóban a református gyüle-
kezeti teremben vannak istentisz-
teleteink minden hónap 1. és 3. va-
sárnapján de. 8 órakor, nagyünne-
peink 1. napján pedig a református 
templomban. 
Ludastón a (róm.kat.) kápolnate-
remben a hónap 1. vasárnapján, 
ünnepeken pedig megbeszélés sze-
rint tartunk istentiszteletet, du. 15 
órakor, Nagypénteken 18 órakor. 

Borbányai evangélikus templom 

III. KÖRZET 
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Nyírbátorban októbertől júniu-
sig vannak evangélikus istentisz-
teleteink, a hónap 3. vasárnap-
ján, 17 órától, a református gyü-
lekezeti teremben.  
Körzeti alkalmak: 
A lelki élet szempontjából na-
gyon fontosak az imaközösség-
gel összekapcsolódó bibliaórá-
ink. A III. körzetben ilyen heti 
bibliaórát tartunk Nagykállóban 
(ref. gyülekezeti terem) minden 
kedden 17 órától és a borbányai 
közösségbe járók számára há-
zaknál péntekenként 16 órától. Rendszeres evangéliumi női bibliaóra van nálunk a parókián (Lu-
ther tér 12), csütörtökön de. 10 órától. 
Gyermek-alkalmakat a körzetünkben - a rengeteg iskolai és óvodai hittanórán kívül - az ünne-
pek táján tartunk Vargabokorban és Borbányán, valamint nyaranta mindkét helyen „5 napos 
klubot” a Vasárnapi Iskolai Szövetség programja alapján. Konfirmációi óráinkra (melyeket a Lu-
ther téri központi gyülekezeti házban tartunk) a város belső területein kívül Borbányáról, 
Örökösföldről, Orosról, János- és Vargabokorból, Nagykállóból, sőt Napkorról is járnak jelenleg 
konfirmandusok. Karácsonykor meg szoktuk ajándékozni az istentiszteleteken résztvevő gyer-
mekeket ünnepi csomagokkal.  
 

Egyéb információk a körzet életével kapcsolatban: 
A körzetnek nemcsak lelkészi vezetője van, hanem körzeti felügyelője is: Veres Jánosné, Zsuzsa 
testvérünk személyében (aki a vargabokori imaháznak is gondját viseli). 
Az egész gyülekezet számára fontos események körzetünkben az évenkénti pünkösdhétfői 
csendesnapok Vargabokorban: Isten sok áldást készített ezeken az alkalmakon!  
Nagykállóban hosszú évek óta közösen tartunk reformációi istentiszteletet a reformátusokkal. 
Karácsony küszöbén minden évben van Borbányán 3 napos ádventi evangélizációnk.  
Körzeti presbitereink és a „gyülekezeti mag” tagjai őszinte aktivitással vesznek részt az Isten igé-
jére figyelő közösség építésében: személyes felelősséget és szolgálatot vállalva nemcsak a dologi 
természetű feladatokban, hanem hívogatással, számontartással, személyes bizonyságtétellel is 
segítve a környezetükben emberek Krisztushoz találását és hitben való növekedését. Vannak 
testvérek, akik rendkívül fogékonyak mindarra, ami az ÚR igéjének mélyebb megértését hozza: 
szívesen utaznak komoly lelki tartalommal bíró rendezvényekre is, mint amilyenek a kerületi 
missziói napok, vagy az EKE (Evangélikusok Közössége az Evangéliumért) csendesnapjai, 
csendeshetei. Rendszeresen részt veszünk az evangéliumi aliansz szervezésű evangélizációkon. 
Ami a külső feltételeket illeti, a vargabokori imaház korszerűsítése után nagy szükségünk volna a 
borbányai templomunknál is további alkalmas helyiség(ek) és vizesblokk megépítésére!!! 
Évente kétszer - Húsvétra és Karácsonyra - kiadjuk az Ébresztő című körzeti körlevelünket: a be-
vezető igemagyarázat mellett tájékoztatást adunk benne az aktuális híreinkről, feladatainkról. 
  

Vargabokori evangélikus imaház 
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Sztankó Gyöngyi vagyok, Nyíregyházán születtem, a Nagytemplomban kereszteltek, konfirmál-
tam, itt avatott lelkésszé Dr. Nagy Gyula püspök. 

1980. 08.01-től (37 éve) szolgálok a Nyíregyházi Evangélikus Egy-
házközségben mint lelkészi munkatárs, majd másodlelkész és 1988-
tól a 4. körzet lelkésze. 2006-2009 igazgatólelkész, 2006-2012 kö-
zött esperesként szolgáltam. 
Tagja vagyok az Oktatási, Rendezvényszervezési munkacsoportok-
nak az evangélikus Kossuth gimnázium Igazgató Tanácsának.  
Szolgálatomat nagy szeretettel és hűséggel végzem Isten dicsősé-
gére.  
„VEZÉRIGÉM”: „Mindenre van erőm abban (Krisztusban) aki meg-
erősít engem” (Fil 4,13) 

 
 
Istentiszteleti helyek, alkalmak időpontja: 
Rozsrétszőlő 
Minden vasárnap 900 órakor istentisztelet, ahol a hónap második vasárnapján úrvacsora. 
Minden va-
sárnap 900 
órakor gyer-
mek bibliaóra. 
A hónap 1. 
csütörtökjén 
1730 bibliaóra 
(Evangélikus 
Gyülekezeti 
Ház, Hajlás u. 
40.). 
Kistelekiszőlő 
A hónap 
2.csütörtök 
1800 órakor 
bibliaóra Fillér 
u. - családi 
házban. 
Ünnep előtt 
úrvacsorai is-
tentisztelet. 
Újfehértó 
A hónap 3. vasárnapján 1030 órakor a református templomban istentisztelet. 

Rozsréti gyülekezeti ház 

IV. KÖRZET 
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Császárszállás 
A hónap 4. vasárnapján 1100 órakor istentisztelet (Közösségi ház) 
A hónap 1. és 3. hétfőjén 1500 órakor házi bibliaóra Butykasoron 
Ünnep előtt úrvacsorai istentisztelet 
Nyíregyháza 
Minden 2. és 4. héten hétfőn 1600 órakor bibliaóra (Bartók Béla u. 23.) 
Ünnep előtt úrvacsorai istentisztelet 
Minden héten kedden 1700 órakor bibliaóra (Gyülekezeti Terem) 
Minden pénteken 1630 órakor ifjúsági óra (gyülekezeti terem) 
Havonta bibliaóra a nyíregyházi börtönben (női), vasárnap 1630 órakor 
Luther-Rózsa Nyugdíjas Klubban változó időpontban: istentisztelet úrvacsorával, bibliaóra 
Konfirmációi előkészítő minden pénteken 1400 óra gyülekezeti terem (októbertől-május végéig) 
Minden 2. hétben a rozsréti gyülekezeti házban csütörtök: 1400 órakor. 
 

Egyéb szolgálataim, alkalmaink: 
A körzet presbiterei és képviselő-testület tagjai közül sokan jelentős szolgálatot vállalnak külön-
böző alkalmainkon és rendezvényeinken. A körzet felügyelője Tar Jánosné, akire mindig lehet 
számítani. 

A gyermek és ifjúsági munkához kapcsolódóan rendszeresen tartunk Olcsván csendeshetet. A 
rozsréti imaházban pedig tavaly napközis tábort is szerveztünk. Ezt a szolgálatot Dr. Bálintné Kis 
Beáta képviselő-testületi taggal végezzük. 

A rozsréti gyülekezeti házban minden évben megtartjuk az ádventi estéket, ahol intézménye-
ink fiataljai szolgálnak, lelkészei igét hirdetnek, pl.: evangélikus óvodások, a Kossuth Lajos gimná-
zium diákjai, az Élim Szeretetotthon lakói, a Luther Márton kollégium tanulói. Minden alkalom 
szeretetvendégséggel fejeződik be. 

Rendszeresen tartunk ádventben kreatív bibliaórákat, hittanosokkal, gyülekezeti tagokkal kö-
zösen készítjük a karácsonyi dekorációkat. 

Hálásak vagyunk a rozsréti gyülekezeti házért, amit 1994-ben szentelt fel D. Szebik Imre püs-
pök úr. Istentiszteleteket, bibliaórát, nyári tábort, hittanórát tarthatunk itt. A rozsréti iskolában 
1989-től rendszeresek a hittanórák. 2016-ban a hittanos gyerekekkel az országos hittanverse-
nyen harmadik helyezést értünk el. 

 
A gyermekek, fiatalok szolgálata különböző alkalmakon - Rozsréten és máshol-, Isten dicsősé-

gét szolgáló áldott órák. 
Minden év októberében a gyülekezeti ház szentelésének évfordulóján hálaadó gyülekezeti na-

pot tartunk: vendéglelkész, énekkar és más szolgálók részvételével. 
Az ökumenikus alkalmakon rendszeresen szolgálok. 
A lelkészi munkám során sok örömöt és áldást jelentenek a különböző bibliakörökben végzett 

szolgálatok, - az imaközösségek és igei beszélgetések. A gyermek és ifjúsági munka mindig új él-
ményt és Isten csodálatos munkájának megtapasztalását jelenti számomra.  

 
Hálás vagyok Istennek, hogy több évtizede, első szolgálati helyemen munkálkodhatok Isten di-

csőségére embertársaim üdvösségére. 
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Zsarnai Krisztián vagyok. Budapesten láttam meg a napvilágot 

1979. augusztus 23-án. Van egy húgom, aki 5 évvel fiatalabb, mint 
én. 1992-ben kerültem kapcsolatba a pesterzsébeti gyülekezettel, 
ti. édesanyám kérésére ebben a gyülekezetben konfirmáltam. A 
gyülekezet közössége annyira megragadott, hogy maradtam az if-
júsági körbe, de még nem ismertem az Úr Jézust személyes Meg-
váltómként. 1995-ben, Tóalmáson egy ifjúsági héten szólított meg 
Isten Igéje a Jelenések könyve 3,16-ból: „Így mivel langyos vagy, 
és sem forró, sem pedig hideg: kiköplek a számból”, s akkor meg-
vallottam bűneimet és új életet nyerhettem Jézus Krisztusban. Az 
akkori elképzeléseimet (autószerelőnek tanultam) Isten felülírta, s 
az evangélikus teológiára vezetett az Ézsaiás könyve 40,31-ben ta-
lálható Ige által 1999-ben. Itt ismerhettem meg feleségemet, s kö-

töttük össze az életünket 2006-ban. 2007-ben szentelt fel bennünket Dr. Fabiny Tamás püspök 
úr, és helyezett mindkettőnket Nyíregyházára, az V. körzet területére, ill. feleségemet az evangé-
likus általános iskolába, mint iskolalelkészt. Isten eddig négy gyermekkel ajándékozott meg és 
szolgálhatunk örömmel a gyülekezet közösségében. 

 

A körzet kb. behatárolása, hozzátartozó települések: Nyíregyházától D-Ny-i irányba fekvő te-
rület tartozik az V. körzethez. Kálmánháza, Felsősima, Bálintbokor, Mandabokor településeken 
vannak rendszeres alkalmak, de gyülekezeti tagok élnek Lóczibokor, Szélsőbokor, Újtelekbokor, 
Kordovánbokor és Alsóbadur bokortanyákon is. Közel 1100 ember él az V. körzet területén, akik 
névtárunkban szerepelnek. 

 

Istentiszteleti helyek, istentiszteletek időpontja: 
Mandabokorban (Alsóbadúri úti Imaház): 
1. vasárnap 1000 Úrvacsorás istentisztelet 
2. vasárnap 1000 istentisztelet az ifjúság szolgálatával 
3. vasárnap 1000 Családi Isten Tisztelet (CsIT) 
4. vasárnap 1000 Laikus istentisztelet 
Az istentisztelettel párhuzamosan gyermekórát is tar-
tunk. 
Kálmánházán (Kossuth u. 29. Templom): 
Minden hónap 1. és 3. vasárnapján 830 istentisztelet. 
Minden héten hittanóra az óvodában és az iskolában. 
Bálintbokorban (Dankó családnál [háznál]): Minden 
hónap 2. vasárnapján 800 CsIT 
Felsősimán (Furulya u. Régi Iskola): 
Minden hónap 3. vasárnapján 1300 CsIT 
Minden héten hittanóra az óvodában 
Az Istentisztelettel párhuzamosan gyermekórát is tar-
tunk. Evangélikus templom, Kálmánháza 

V. KÖRZET 
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Körzeti alkalmak Mandabokorban: 

Minden hónap 2. hétfőjén 1000 baba-mama kör, minden hónap 2. és 4. szerdáján 1800 bibliaóra, 
minden pénteken 1630 kisifi, 1700 imaalkalom, 1800 nagyifi. 
Böjti és ádventi sorozatok, evangélizációk (2017. május 18-21.), napközis táborok (3-12 évesek 
részére [2017. július 17-21]), ifjúsági táborok (2017. július 9-14. Sima), Családi nap (2017. szept-
ember 9.) 
 

Egyéb információk a körzet életével kapcsolatban  
Egyházközségünk közösségének összetétele vegyes korosztályú. A megújuló és erősödő 

gyülekezetek egyik fontos alappillére ez. Az istentiszteleteken kívül, mely a közösségi alkalmak 
csúcspontja, szükségszerű, hogy minden korosztály számára legyen külön lelki program. A 
legkisebbek, a 3 év alatti gyermekek édesanyjukkal baba-mama körön vesznek részt.  Az 
istentiszteleteken természetes az egészen kicsik részvétele is. Nem kell félni a hidegtől, mert 
komfortos, bababarát, meleg környezetet biztosítunk a gyülekezetben. Nem kell aggódni a 
hangoskodástól, mert a baba-mama szobát egy hangszigetelt ablak választja el a szakrális tértől, 
ugyanakkor a technikának köszönhetően hallgatható bent az Istentisztelet, melynek ideje alatt a 
3-12 éves korosztálynak pedig gyermekórát tartunk. Az ifjúság korcsoportjának megfelelően kis-
ifire és nagy-ifire oszlik. 

 
„A teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését.” Róm 8,19. Az elmúlt 

években megtapasztalhattuk, hogy sokan lettek nyitottá Isten Igéje előtt. Ennek köszönhetően 
nőtt a gyülekezetbe járók száma, emberek élete újult meg Krisztusban. Isten sokunk kitartó 
imádságát hallgatta meg, amikor 2010-ben megfogalmazódott a közösségben, hogy szeretnénk 
egy új „lelki hajlékot” az évtizedekig otthont adó művelődési ház helyett Mandabokorban. A 
településen és a környéken közel 450 evangélikus él. Istennek adunk hálát, hogy az „álom” 
valósággá válhatott, amikor gyülekezeti, országos egyházi és uniós forrásból 2012 őszén 
elkezdhettük az építkezést. Mára a közel fél hektáros területet teljesen belakta a közösség. 
Számos program (napközis - és ifjúsági táborok, családi napok és konferenciák, sorozatok, 
gyermek - és ifjúsági alkalmak) keretében éljük meg a lelki és a fizikai építkezést egyaránt. 
Gyülekezetünk V. körzetének 
van honlapja 
(mandabokor.lutheran.hu), 
melyen az igehirdetések 
meghallgathatók, 
elolvashatók. A körzet 
életéről sok hasznos 
információt lehet megtudni, 
fényképeket lehet 
megtekinteni, illetve a körzet 
életéről szórólap is készült, 
melyet minél több emberhez 
szeretnénk eljuttatni. 
  

Mandabokori imaház 
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HÍREK 
Beiratkozás az óvodába 

Nagy szeretettel várjuk az evangélikus gyermekeket, leendő óvodásokat 2017. április 24-25-én, 
8-17 óráig a Közép utcai evangélikus óvodánkba. 

 
Április 16-án HÚSVÉTVASÁRNAP 18 órakor ünnepi zenés áhítat lesz a Nagytemplomban. Közre-

működik a gyülekezet énekkara, Szitha Miklósné (oboa) és Kiss Zoltán (orgona). 
Műsoron: Walter, Hassler, Schütz,Pergolesi, Bach, Händel és Kovács L.A művek. 

Április 23-án vasárnap 18 órakor: A Nyíregyházi Művészeti Szakközépiskola diákjainak és tanára-
inak egyházzenei hangversenyére várjuk az érdeklődőket. 

Május 28-án EXAUDI vasárnapján konfirmációi istentiszteletre hívjuk, nem csak a hozzátartozó-
kat, hanem a gyülekezet tagjait is a Nagytemplomba délelőtt 10 órára. 

 
Kérjük, adójuk 1-1%-ával támogassák egyházunkat és a gyülekezet alapítványait. 

A Magyarországi Evangélikus Egyház technikai száma: 0035 
 

A másik 1 % a következő alapítványainkra adható: 
A „Nyíregyházi Evangélikus Nagytemplomért” alapítvány, 

mely templomunk felújítását szolgálja. 
Adószám: 18801703 -1 -15 

 

„Segítség Háza a tirpák utódokért” alapítvány 
Adószám: 18151053-1-15 

 
 

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

megterheli az egyházközség költségvetését, ezért 
 a kiadvány megjelenésének támogatására adományt köszönettel fogad az egyházközség. 

 

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 

 

 

A Hírmondó legközelebbi számának tervezett megjelenési időpontja: 2017. június 2. 
Lapzárta: 2017. május 18. 

 

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 1200 pld.-ban. 
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