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Szeretettel köszöntöm a kedves Olvasót bibliaolvasó Út-

mutatónk karácsony 1. napjára kijelölt újszövetségi Igéjével.  
Magunk mögött hagyva az ádventi vasárnapokat, családja-

ink, nemzetünk, városunk utcái is ünneplőbe öltöztek. Hetek óta 
erre a szép ünnepre készültünk. A kérdés azonban az, hogy ho-
gyan ünnepelünk, mit, azaz Kit ünnepelünk karácsonyra készül-
ve? Kinek az érkezését várjuk? 

Életünk tele van külsőséggel, sokak számára az ádvent, az 
ádventi koszorú, és a karácsony nem más, mint külsőség, pedig 
az a fontos kérdés, hogy ki áll a középpontban ezen az ünnepen? 
Hiszen Valakinek az eljöveteléről kellene szólnia ennek az ün-
nepnek, de sajnos az Ajándékozóról az ajándékozottra tevődött 
a hangsúly. Nem az Ünnepeltet ünnepeljük, nem az Ünnepelt 
kerül a középpontba, hanem az ünneplő. Egy példával élve olyan 
ez, mint amikor egy születésnapi parti nem az ünnepeltről szól, hanem minden másról: az ün-
neplőkről, a hangulatról, hangulatfokozókról, az ajándékokról. Ennek nem kellene így lennie! 
Lássuk meg ádventnek, karácsonynak a lényegét, s az, Akit ünnepelünk, méltó helyre kerüljön. 
Ő nem csupán egy Jézuska akar lenni, hanem értelmet akar adni ünnepünknek. Vele valóban 
ünnep lehet a karácsony. Vele valóban másként lehet ünnepelni. 

Szomorú valóság, hogy a családok a szeretet ünnepére a csatabárdot egy-egy napra elás-
sák, próbálják szőnyeg alá söpörni a feszültségeket, a sértéseket, a bántásokat, de a „szeretet 
ünnepe” elmúlásával ugyan úgy folytatódik minden, ahogy előtte volt. Sokaknál ki van írva a 
házukra „tiszta udvar, rendes ház”, de sokan a poklok poklát élik át a falakon belül. Sokaknál 
azért nem ünnep az ünnep, mert nem a lényegről szól. 

Olyan jó lenne, ha ebben az időszakban egy picit el tudnánk csendesedni, végig tudnánk 
gondolni, ki áll ünnepünk középpontjában? Kit ünnepelünk? Egyáltalán miért ünnepeljük? 

Adja Isten, hogy a „szeretet ünnepére” való készülődésünkben lássuk meg, hogy a szere-
tet nem csupán néhány napig kell, hogy tartson, nem a külsőség az igazán fontos, hanem az, 
hogy mi az ünnepünk lényege. Kiről szól az, amit ünnepelünk. Ezért mondja Isten: „De amikor 
eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát…”. 

Lássuk meg, hogy megajándékozottak vagyunk, s vegyük észre ebben az ünnepi forga-
tagban az Ajándékozót, aki „úgy szerette a világot, hogy egyszülött Fiát küldte a világba, hogy 
éljünk (ünnepeljünk) Őáltala.” 

Zsarnai Krisztián 

 

„Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét” 

(Jn 1,14) 
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A presbitérium ismét nagy létszámban (kb. 90%) vett részt az ülésen.  
A gyűlés megnyitása után azonnal rátértünk az intézményvezetőink részére adandó 

megbízásra és az óvoda (iskola) alapító okirata rendkívüli módosításának előkészítésére. Ezt 
a tervezett felújítási munkálatok teszik szükségessé, hogy a Luther téri óvodás csoport még 
a tanév folyamán átköltözhessen a Közép utcai épületbe.  

Megköszönve az eddig végzett szép, eredményes és hitvalló munkát, a presbitérium 
újból megbízta Kovácsné Mráz Ágnest az óvodavezetői feladatok ellátásával 2022. augusz-
tus 31-ig. 

A presbitérium általánosságban egyetértett a Sallai Gábor presbiter által a „Valóság-
kutatók klubja” című dokumentumban megfogalmazott új irányokkal, melyek célja, hogy 
egy újszerű misszió formájában olyan rétegeket is megszólítson, akik a hagyományos isten-
tiszteleti formában nem elérhetők. A presbitérium javaslata azonban hangsúlyozta, hogy e 
szolgálatot kicsiben kell elkezdeni, minél hamarabb, és a civil szervezeti formát csak a kez-
deti eredmények ismeretében lehet létrehozni. 

Veres Jánosné, a III. körzet felügyelője beszámolt a vargabokori imaház felújítási 
munkálatairól. Elmondása szerint 2018 pünkösdjére már minden szépen felújított állapot-
ban és energia- hatékonyan fog működni. 

Az egyházközség 2001-ben 2 millió forint támogatást kapott a Magyarországi Evangé-
likus Egyháztól a kálmánházi infrastruktúra fejlesztésére, melyet azonban 2004-ben az Eöt-
vös utcai parókia felújítására fordított. A presbitérium megszavazta, hogy az V. körzet kéré-
sére az eredeti összeg inflációval növelt értékét - 3,5 millió forintot - fogja visszafizetni rész-
letekben, melyből az első részt, 2 millió forintot a 2018-as költségvetésből fog megfinanszí-
rozni. A teljes összeg kifizetése után a fent említett összeggel kapcsolatban több követelés 
nem lesz. 

A presbitérium ezek után tájékoztatást hallgatott meg a 2018. március 31-ig tartandó 
tisztújító választások folyamatáról. 

Dr. Bálint Zoltán 
 
 
Mint azt korábban már hírül adtuk, Istennek hála, 2018-ban felújításra kerül a Nagytemp-
lom teljes belső felülete (fal, ablak, fa és vas szerkezetek), a gyülekezeti ház, az óvoda és a 
borbányai templom, és kisebb javítások is történnek. Az óvoda kiviteli tervei már készen 
vannak, a gyülekezeti ház kiviteli tervei és a borbányai változtatások tervei engedélyezésre 
várnak. A kivitelezők meghívását nyílt versenytárgyalásra az Országos Egyház fogja végezni. 

 
 
 
  

„Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas” (Zak 9, 9b) 
 

ISTENTŐL GAZDAGON MEGÁLDOTT KARÁCSONYI ÜNNEPET ÉS 
BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK MINDEN KEDVES TESTVÉRÜNKNEK 

 

A gyülekezet elnöksége  A Hírmondó szerkesztősége 

Beszámoló a presbitérium 2017. december 5-ei üléséről 
 

HÍRADÁS a Nagytemplom és a gyülekezeti ház felújításáról 
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A Nagytemplom belső díszítőfestésének terveit Gróh István (1867-1936) készítette 
1909-ben, és azok megvalósítását ugyancsak ő végezte főiskolai diákjaival 1910-ben, 10 hó-
nap alatt. Gróh István fiatal korában a nyíregyházi evangélikus főgimnáziumban, majd 1896-
tól a budapesti Iparművészeti Főiskolán tanított. A protestáns hagyományoknak megfelelő-
en csak építészeti és növényi díszítő elemek, valamint bibliai szimbólumok alkotják a kom-
pozíciót. A bibliai jelképek páronként kaptak helyet az oltár feletti, a szószék feletti és az or-
gona feletti boltozaton. Ezeket a jelképeket fogjuk bemutatni a Hírmondó lapjain. 

A szószék feletti boltozaton kétszer két bibli-
ai jelképet láthatunk, szimmetrikusan elhelyez-
ve, egymással átellenben. 
1. Nyitott könyv olajmécsessel. A 119. zsoltár 

105. versét juttatja eszünkbe: „Lábam előtt 
mécses a te igéd, ösvényem világossága.”Az 
istentisztelet legfontosabb eleme az igehirde-
tés. Az igét a Szentírás alapján hirdetjük. Az 
igehirdetés célja nem a gyönyörködtetés sok-
kal inkább az életre vezető utat kell, hogy 
megvilágítsa nekünk.  

2. Kőtáblák kereszttel. A két kőtábla a Tízparancsolatra, a kereszt Jézus Krisztus áldozatára 
emlékeztet. Isten igéje ugyanis egyfelől törvény, amelyet a Tízparancsolat foglal össze, 
másfelől pedig evangélium, azaz örömhír, amelynek középpontjában Krisztus keresztje 

áll, mert ott a kereszten történt megváltásunk. 
Egyedül Krisztus áldozatáért van reménységünk 
az üdvösségre. Az evangélikus teológiai gondol-
kodásban különös hangsúly került arra, hogy a 
törvényt és evangéliumot meg kell különböztetni 
egymástól, de nem szabad szétválasztani. A kettő 
együtt képezi az Ige teljességét. Az evangélium 
csak a törvény hátterén evangélium. Így szoktuk 
mondani: a törvény Krisztushoz vezérlő meste-
rünk. Lásd: (Gal 3,19-24.)  
Érdekes, és nem véletlen a szószék melletti bibliai 
idézet, bár rövidre szabottsága miatt nehezen 

érthető, sőt félreérthető: „Tudakozzátok az írásokat, mert nektek úgy tetszik, hogy azok-
ban örökéletetek vagyon.” Jézus szemrehányásként mondta a zsidóknak: „Ti azért kutat-
játok az Írásokat, mert azt gondoljátok, hogy azokban van az örök életetek: pedig azok ró-
lam tesznek bizonyságot, és mégsem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen.” (Jn 
5,39.) Ez a felirat tehát arra figyelmeztet minket, hogy a Szentírás tanulmányozása, az 
igehirdetés nem öncélú foglalatosság. Az élő Igére, Jézus Krisztusra kell, hogy mutasson, a 
Jézus Krisztushoz vezető utat kell, hogy megvilágítsa az emberek számára. 

Kovács László Attila 

SZIMBÓLUMOK A NAGYTEMPLOM BOLTOZATÁN 
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„Mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk.” 
(Zsid 10, 39) 

 
 

Különleges ünnepségsorozat részesei vagyunk. Kerek évforduló, 500 éves a reformáció. 
Ragyogó, színvonalas, népes ünneplések mindenfelé. Elgondolkodtam, mennyi ideje tartó 
munka, izgalom, imádság van mindezek mögött. Mennyi kutatás. Könyvek, játékok, filmek ké-
szültek, itt nálunk és szinte az egész világon. Mennyi méltatás, elismerés és mennyi kritika. Hol 
tartunk és hova tartunk? Ady Endre írta: „Kell, hogy röviden kikeressük a szép szavak rengete-
géből a beszédnek a lelkét.” Ő a francia Akadémiára gondolt, én Wittenbergre és Kálmánházá-
ra, az 500 éves és a 75 éves évfordulóra. 

Az ünnep, a mi ünnepünk, a kálmánházi templom ünnepe része, következménye az év-
századokkal korábban történteknek. 

November 5-én a délelőtti istentiszteleten emlékeztünk arra, ami 1942. november 8-án 
történt, az ünnepi istentiszteletre, a díszközgyűlésre, a templom felszentelésére. Az igehirdetés 
szolgálatát Szalay Tamás nyugalmazott lelkész végezte a Zsidó levél 10, 39 alapján. Szavain át-
ragyogott a gyülekezet iránti szeretet, felelősség, a küldő ÚR iránti hűség, engedelmesség, 
imádat és a hála, hogy az ÚR annak idején 
néhány évi szolgálatra Kálmánházára irányí-
totta. A bevezető liturgiában és az úrvacsora 
szentségének kiszolgálásában a gyülekezet je-
lenlegi lelkésze, Zsarnai Krisztián és három, 
egykor Kálmánházán is szolgáló nyugdíjas lel-
kész vett részt. 

Különleges ajándékról gondoskodott Isten 
erre az alkalomra. Egy könyv is került az ün-
nepi asztalra: Nagy Tamás alapos kutatómun-
káját és Kiss János a mát, az utókornak is őrző 
fényképeit tartalmazza. A címe: Evangélikusok Kálmánházán. Bemutatója november 4-én volt a 
kálmánházi Kultúrházban. Köszönjük. Az istentisztelet végén néhány mondatban a szerző az 
ünnepségre készült könyvéről szólt. Legyen áldás a munkán és a munkálkodókon! 

A kálmánházi templom tornya 1949. október 30-ára készült el. Kaptunk abban az évben mi, 
gyerekek Gyulán egy „szorgalmi lapot”, ma is őrzöm. Rajta templom, ige (1Pét 2,5) és ez a 
mondat: „Minden egyes óra célja: hogy élő kő légy.” 

Engedjék meg, hogy köszöntsem – ha utólag is – „a Krisztus körül összegyűlt testvéreket” 
ott a kálmánházi templomban. Nemcsak a helybelieket, a környékről érkezőket is. Nemcsak az 
evangélikusokat, hanem minden más felekezetűt is. Nyugdíjas éveink alatt rendszeresen hor-
dozzuk imádságainkban a gyülekezetet, kérve kegyelmes Urunkat, hogy adjon áldást, ébre-
dést és megújulást a gyülekezet életére. „Mint újszülött csecsemők a hamisítatlan lelki tejet 
kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre, mivel megízleltétek, hogy jóságos az Úr. 
Járuljatok őhozzá, mint élő kőhöz, amelyet az emberek ugyan megvetettek, amely azonban Is-
ten előtt „kiválasztott és drága”; ti magatok is, mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá, szent 
papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus ál-
tal.” (1Pét 2,2-5) 

Bozorády Zoltánné ny. lelkész 

A KÁLMÁNHÁZI TEMPLOM 75 ÉVES ÉVFORDULÓJA 
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KITEKINTŐ 

 
 

Különböző gyülekezetekből, országokból és kontinensekről gyűlt össze mintegy 120 
idegen ember azon a hideg, esős novemberi hétvégén a bajor misszió fellegvárában, még-
sem kellett sok idő, hogy imádságban társakká, testvérekké váljunk. Erre a konferenciára 
olyan közösségek képviselőit hívták meg, akik anyagilag és imádságban támogatják a 
Mission EineWelt (Világmisszió) számos országra kiterjedő, a szenvedő, nélkülöző, Istent 
nem ismerő vagy hitükért üldözött emberekért végzett szolgálatát, Jézus Krisztus által. Zol-
tán és én a Magyar Evangélikus Külmissziói Egyesülettel fennálló, 
több évtizedre visszatekintő kapcsolat alapján - melynek keretében 
egy kongói árvaház működéséhez járulunk hozzá - voltunk a meghí-
vottak között. 

A tapasztalatok cseréje, az örömök és gondok megosztása igazi 
kitekintést nyújtott a világba. Sok egyéb között, hallhattunk gyüleke-
zetek alapításáról, az árvák közt folyó misszióról, az egyházak szere-
péről a börtönök embertelen világában, és megdöbbentő filmet lát-
hattunk a keresztény – iszlám konfliktusról.  

Abban a különleges élményben is részünk volt, hogy újra talál-
kozhattunk számos misszionárius kollegával, akikkel Pápua Új-
Guineában együtt szolgáltuk Urunkat. 

A konferencia záró istentisztelete egyben másik rendezvényso-
rozat kezdete is volt: ezzel az alkalommal indult az idei „Peace 
Decade” (A béke tíz napja). A „béke lángját” haza is hozhattuk, hiszen megosztották a részt-
vevőkkel, annak szimbólumaként, hogy ki-ki környezetében, személyes életében adja to-
vább, terjessze Isten békességét, tegyen bizonyságot az igazi Világosságról. Adja Urunk, 
hogy így legyen, új esztendőnk minden egyes napján. 

Bálintné Kis Beáta 

 
 
 
  

Partnerség a misszióban – konferencia Neuendettelsauban 
 

Október 31-én, a reformáció 500 éves évfordulóján együtt ünnepeltünk református testvére-
inkkel Nagytemplomunkban, ahol dr. Gaál Sándor református esperes hirdette Isten igéjét. Az 
esti alkalomra fáklyás menetben – több százan –, énekelve vonultunk az istentisztelet színhe-
lyére a református templomtól, miközben a Kossuth szobornál, a város főterén megállva, zsol-

tárokkal dicsértük Urunkat a reformáció örökségéért. 
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„EZREK AJKÁN EGY SZÍVVEL” – AZ 500. ÉVFORDULÓN 

 
Mindennek megvan a rendelt ideje. A „belső szobánkban” való magányos elcsende-

sedésnek, és az „ezrek ajkán egy szívvel” felcsendülő éneknek, a közös hálaadásnak, Isten 
dicséretének is. Ez utóbbit tapasztalhatták meg mindazok, akik október 31-én részt vettek a 
reformáció 500. éves évfordulójára rendezett ünnepségsorozat csúcspontjaként rendezett 
nemzeti megemlékezésen, Budapesten a Papp László Sportarénában. 

A csodálatos látványtervű színpadon tartalmas igehirdetések hangzottak el, számos 
énekkar és előadóművész színvonalas műsorát láthattuk, ünnepi beszédet mondott minisz-
terelnökünk, és az emberi erőforrások minisztere valamint Gáncs Péter püspökelnökünk is. 

A nap folyamán a tízezres tömeg, a Jelenések könyvének hangulatát idézve úgy érez-
hette, hogy – ifjak, középkorúak és vének – már Urunk előtt állva, egymásba karolva Neki 
éneklünk, és Őt dicsérjük szakadatlanul. 

 

Viszontlátásra –  
Isten hozott! 

 
 
 
 
 
 

ELNÖK-PÜSPÖK VÁLTÁS EGYHÁZUNKBAN 
 

„Tekinettel arra, hogy (…) 2018. május 24-én betöltöm hatvanhetedik életévemet, és egy-
házunk törvényes rendje szerint nyugdíjba vonulok, elnök-püspöki tisztségemről 2017. nov-
ember 24-ével lemondok” – írta a nyíregyházi származású Gáncs Péter a Zsinat számára be-
nyújtott levelében. A tisztségre a Zsinat dr. Fabiny Tamást választotta meg. 

Mind a távozó, mind az újonnan hivatalba lépő püspök életére és szolgálatára Isten 
áldását kérjük. 
 
 

Györfi Mihály Pro Caritate díjban részesült 
Györfi Mihály, a nyírteleki Filadelfia Evangélikus Egyházközség lelkésze november 8-án, a 

gyermekvédelem, a fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációja, 
és a hátrányos helyzetben lévők támogatása érdekében végzett kiemelkedő szakmai tevé-
kenysége elismeréseként Pro Caritate díjat vehetett át Magyarország Kormánya nevében 
Balog Zoltántól, az emberi erőforrások miniszterétől a Szociális Munka Napja és a gyermek-
védelmi törvény 20. évfordulója alkalmából rendezett programsorozat záróeseményén, Bu-
dapesten az Uránia Nemzeti Filmszínház Dísztermében. 

A rangos szakmai elismeréshez gyülekezetünk lelkészeivel, tisztségviselőivel és tagjaival 
együtt a Hírmondó Szerkesztőbizottsága is őszinte örömmel gratulál, és életére, szolgálatá-
ra további sok áldást kíván! 
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Sinkó Gábor Vilmos vagyok, szeptembertől a Kossuth Lajos gimnázium iskolalelkésze-
ként szolgálok. Nyíregyházára feleségemmel, Sinkó-Szabó Lillával érkeztünk, akivel az idén 
nyáron kötöttünk házasságot. 

Pest megyéből származom, Vác környéki faluból, Zebegény-
ből. Feleségem nyugatról, egy Sopron közeli településről, Harkáról 
érkezett. Az evangélikus teológián ismerkedtünk meg, ő jelenleg 
ötödéves a lelkész szakon. 

Gyermekkoromban a váci gyülekezethez tartoztam. Közép-
iskolai tanulmányaimat Aszódon végeztem. Érettségi után a Károli 
Gáspár Református Egyetemen tanultam történelem szakon, majd 
óraadó történelem tanárként dolgoztam a zebegényi általános is-
kolában két évig. Közben a váci gyülekezet énekkarában és ifjúsági 
munkájában is részt vállaltam segítőként. 

A második tanévben egy ötödik osztályos történelemórán, 
amikor a gyerekekkel a keresztyénség kialakulását vettük, meg-
kérdezték, hogy én mit gondolok a keresztyénségről? Hiszek-e Istenben? Azt válaszoltam, 
hogy igen, de ez nem a történelem óra anyaga, ezt beszéljék meg hittan órán. De ők nem 
hagyták magukat lerázni, és tovább kérdeztek. 

A tanóra ezzel a beszélgetéssel zajlott le, és amikor a tanáriban beírtam a naplót, ak-
kor éreztem, hogy ezzel a dologgal, vagyis a hitről szóló beszélgetéssel tovább kell foglal-
koznom. Így kaptam meg az elhívásomat a lelkészi szolgálatra. 

A következő héten beadtam a jelentkezésemet a Hittudományi Egyetemre. A nyír-
egyházi iskolalelkészi munka az első szolgálatom lelkészként. 

 
MODERN SPORTLÉTESÍTMÉNYEK A KOSSUTH GIMNÁZIUM UDVARÁN. Műfüves labda-

rúgópályán, műanyag burkolattal ellátott kosárlabdapályán, rekortán futócsíkon és egy sza-
badtéri kondi parkban is sportolhatnak mostantól a Kossuth gimnázium diákjai. 

A gyerekek nagyon örülnek annak, hogy a régi salakos és betonozott pályákat lecserélték. 
A beruházás 72 millió forintba került, ebből az összegből a vizesblokkokat is felújították. A 
költségek több mint felét az evangélikus egyház állta. Az elmúlt évek során a gimnáziumban 
több komoly fejlesztés valósult meg, többek között korszerűsítették a fűtésrendszert, és 
megszépültek a tantermek is. 

Az iskolában 516 diák kezdte meg a 2017/2018-as tanévet. 

 
A Luther Márton Evangélikus Kollégium énekkara 2017. október 6-án fellépett a Nagy-

templomban az aradi vértanúk tiszteletére rendezett városi ünnepségen. 

A kollégium három diákja: Nagy Anita, Pallay Róbert és Pinte Bálint október 13-án egy Lu-
ther Mártonról szóló színdarabban szerepelt az evangélikus általános iskola csendesnapján. 

November 8-a és 15-e között ismét megrendeztük a Luther-hetet, melyen idén részt vet-
tek a Kossuth gimnázium, valamint az evangélikus általános iskola tanárai és diákjai is. A há-

BEMUTATKOZIK ÚJ ISKOLALELKÉSZÜNK 
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rom intézmény tanulói közösen nézték meg a Lutherről szóló rajzfilmet, Luther korabeli ru-
hákba öltöztek, projektmunkát készítettek, és vetélkedőn is összemérték tudásukat. 

A kollégium fennállásának 25. évfordulóját ünnepeltük november 23-án. Rendezvényün-
kön részt vettek a korábbi igazgatók, dolgozók, jelenlegi és öregdiákok is. Az énekkar és a 
zenekar mellett fellépett egy azeri házaspár, akik zenés műsorral kedveskedtek. 
 

 
 
Hírek az általános iskolából 

Örömteli hangulatban telt december 5-én délelőtt a közös verseny ovisainkkal. Már ha-
gyomány, hogy „mikulásvárásképpen” együtt mozognak elsőseink és a nagycsoportos ovi-
sok. Minden versenyző és szurkoló 
ajándékkal tért haza. 

Ebben a tanévben ez volt a har-
madik alkalom, hogy óvodások lá-
togattak el hozzánk. Először októ-
berben a szüleiket elkísérő leendő 
elsősök láthatták iskolánk tanulói-
nak műsorát a szülői tájékoztató 
előtt. Ezt novemberben a rajzpá-
lyázat díjkiosztása követte. 

Számos nyíregyházi óvodából 91 
pályamunka érkezett. Nagy öröm-
mel fogadták az ovisok 4. osztályos 
tanulóink meseolvasását. Számos 
közös programunk egyikeként versenyen szerepeltek diákjaink, melyet a Kossuth gimnázi-
um szervezett. További képek intézményünk honlapján: www.evangelikusisk.hu tekinthetők 
meg. 
  

„Ádventi hírnök, friss fe-
nyőág, lobog az első 
gyertyaláng! Karácsonyt 
várva lázban a Föld, iste-
ni gyermeket köszönt. Uj-
jong a szívünk, dalra 
gyúl, nincs már messze az 
Úr.” 
Így zengett kis óvodása-
ink éneke az idén is, az 
első gyertya meggyújtá-
sának ünnepén, a gyüle-
kezeti teremben. 
A gyülekezet apró aján-
dékkal kedveskedett a ki-
csinyeknek. 
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GYERMEKEKNEK 
 
Keresd meg a ka-
rácsonnyal kapcso-
latos szavakat! A 
megmaradt be-
tűkből megtudod, 
hogy kiről kell 
szólnia az Ünne-
pünknek. 
 

PÁSZTOR, BIBLIA, BETLEHEM, CSILLAG, CSENG, ÁLOM, 
REMÉNY, JÓHÍR, HERÓDES, RINGAT, PALOTA, ANYA, ÁCS, MIRHA (Fentről lefelé, balról jobb-
ra és jobbról balra is haladhatsz.) 
 
 

 

A reformáció 500. évfordulója alkalmából rengeteg tárgy, alkotás született, amiken ke-
resztül emlékezhetünk az 500 évvel ezelőtti eseményekre, vagy magára Luther Mártonra. 
Többek között megjelent egy evangélikus, magyar fejlesztésű 
társasjáték is, mely nemcsak a gyerekeknek szól, hanem az 
egész családnak, sőt felnőtt baráti társaságok is előveszik, ját-
szanak vele. A játék egyik legfontosabb ismérve, hogy nem kell 
hozzá ismerni Luther Márton életét.  A hittantanárok előszere-
tettel viszik be az órákra, mert a játék oktat, játszva tanít, a 
gyerekek észre sem veszik, hogy mennyi tudás ragad rájuk. 

A szabályról röviden. A játékosok írnokokat alakítanak, és 
kártyák segítségével kell lejegyezniük Luther Márton életét. 
Minden kártyán egy-egy információ szerepel (helyszín, évszám, 
esemény, tárgy), melyeket a megfelelő történetekhez kell le-
rakni, ugyanis a játékban Luther Márton élete 16 fejezetre van 
osztva a születésétől a haláláig. A játékosoknak minden kiját-
szott kártyára rá kell tenniük a saját színű korongjukat, így lehet tudni, hogy melyik játékos me-
lyik kártyát rakta le. Amelyik játékos a legtöbb kártyát játszotta ki egy sorban, ő kapja a legtöbb 
pontot a végén. Azonban vannak különböző akciókártyák, melyekkel megnehezíthetjük ellenfe-
leink helyzetét. Például a „Plágium” kártyával egy játékos társunktól húzhatunk kártyát, a 
„Könyvégetés” kártyával eldobhatunk egy lerakott kártyát. 

A Luther társasjáték fontos eleme, hogy a legendák nem szerepelnek benne, csak a tör-
ténelmi tények. Ebben dr. Csepregi Zoltán egyháztörténeti professzor segített. Az ötletet a já-
ték megvalósításához Czöndör István csővári lelkész adta, az illusztráció Bence Áron szentend-
rei lelkész keze munkáját dicséri. A játékszabály kidolgozásával pedig jómagam és feleségem, 
Bencéné Horváth Noémi töltöttünk el hónapokat, míg elnyerte végleges formáját. 

A játék a gyülekezet iratterjesztésében megvásárolható. 
Bence Domonkos 

P J C S I L L A G 

Á C S Á L O M É Z 

S B E T L E H E M 

Z I N R Í H Ó J I 

T B G Y N É M E R 

O L S E D Ó R E H 

R I N G A T U S A 

P A L O T A N Y A 

Játsszunk Luther Mártonnal! 
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ANYAKÖNYVI HÍREK 

Karácsony-est 
 

Angyal zenéje, gyertyafény – 

kincses kezem hogy lett szegény? 

Nem adhattam ma semmi mást, 

csak jó, meleg simogatást. 

Mi győzött érdességemen? 

Mitől csókolhat úgy kezem? 

Simogatást mitől tanult? 

Erembe Krisztus vére hullt? 

Szemembe Krisztus-könny szökött? -  

kinyúló kézzel kérdezem. 

Áldott vagy a kezek között, 

karácsonyi koldus-kezem. 
Áprily Lajos, Budapest, 1960. december 

 
 
 

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

Tatai Patrik, Sajben Hanna Viktória, Papp Rikárdó István, Ádám Henna Pamela, 
Berki Armand, Ritz-Nagy Arnold, Bellus Annabell, Mazák Péter, Veres Zsófia, Ma-
gyar Mátyás  

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

Tatai János és Sárkány Zenkő Zsófia, Magyar József Zsolt és Merkovszki Éva Juli-
anna 

 

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

Vaskó Sándor (64), Bukovinszki József (64), Sajben Jánosné Markó Mária (85), Se-
bők János (78), Frecska József András (56), Agárdi Tíbor (75), Drosgyik József (66), 
Jakocska László (66), Kresztyankó Andrásné Kósa Julianna (79), Tóth József (86), 
Garai Ilona (78), Palicz Mihályné Markó Ilona (87), Lászlóné Hollik Ágnes (61), 
Helebrant Zoltánné Berki Mária (52), Nagy Miklósné Zajácz Mária (83), Lentvorszki 
Andrásné Gerda Erzsébet (87), Maleczki Sándorné Karasz Julianna (74), Vitószki 
Istvánné Adami Ilona (98), Garaj István (74), Lippa Mihályné Siska Ilona (82), He-
gyes László (67), Miholecz József (67), Chrenkó Mihály (72) 

Összeállította: Horváth Csabáné 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MEGHÍVÓ 
Karácsony 1. napján, december 25-én vasárnap 17 órakor ünnepi zenés áhítatra  

szeretettel hívunk és várunk mindenkit a Nagytemplomban.  
Közreműködik: a gyülekezet énekkara, Ferenczi Karolina (ének), Kiss Zoltán (orgona) 

és dr. Kovács László Attila (orgona, karnagy). 
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A vasárnaponként reggel 8 órakor kezdődő istentiszteletet újév után virágvasárnapig nem a 
Nagytemplomban, hanem a gyülekezeti teremben, a Luther tér 14. sz. alatt tartjuk. 
 

Ünnepi alkalmak a Nagytemplomban: 
December 25. karácsony 1. napján: 800 és 1000 órától tartunk istentiszteletet úrvacsoraosz-

tással. 
1700 órától karácsonyi zenés áhítat lesz. 

December 26. karácsony 2. napján: 800 és 1000 órától tartunk istentiszteletet úrvacsoraosz-
tással. 

December 31. ÓÉV napján 800 és 1000 órától, valamint este 1700 órától tartunk istentisztele-
tet. Éjjel 2345 órakor ÚJÉV – váró áhítatra hívjuk a gyülekezetet. 

 

2017. januári előzetes 
2017. január 1. ÚJÉV napján: 800 és 1000 órától tartunk istentiszteletet úrvacsoraosztással. 
Január 2-6. (keddtől- péntekig) évkezdő igehirdetési sorozatot tartunk a gyülekezeti terem-

ben, minden este 1700 órától. 
Január 7-14. (vasárnaptól-vasárnapig) aliansz imahét. Kezdő és záró alkalom: 1730 órakor a 

városi református templomban lesz. A hétközi alkalmak 1800 órakor kezdőd-
nek, váltakozó helyszínen. 

Január 21-28. (vasárnaptól – vasárnapig) Ökumenikus imahét. Kezdő és záró alkalom az 
evangélikus Nagytemplomban, a hétközi alkalmak a római katolikus, görög ka-
tolikus és református templomban, egész héten 1800 órai kezdettel. 

 

Hetenként ismétlődő állandó gyülekezeti alkalmak téli időszámítás szerint 
Nap Nagytemplomban Gyülekezeti teremben 

Vasárnap 
1000 istentisztelet a hónap első 

és harmadik vasárnapján 
úrvacsorával 

800 istentisztelet úrvacsorával 
1000 gyermek bibliakör (gyülekezés a 

templomban!) 
1700 áhítat 
1730 énekkari próba 

Hétfő  1700 bibliaóra 

Kedd  1700 közösségi óra 

Szerda 
 800 áhítat 

1700 istentisztelet 

Csütörtök  800 áhítat és imaközösség 

Péntek  1630 ifjúsági óra (nyíregyházi ifjúság) 

Gyülekezeti alkalmainkra szóló meghívókat emailben is szívesen elküldjük azoknak, akik-
nek elérhetősége rendelkezésre áll. Ezért kérjük a testvéreket, hogy amennyiben rendel-
keznek emaillel, adják meg címüket a Lelkészi Hivatalban, vagy küldjék el a ba-
lint.nairobi@yahoo.com címre. 
  

mailto:balint.nairobi@yahoo.com
mailto:balint.nairobi@yahoo.com
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Lelkészeink elérhetősége: 
Dr. Kovács László Attila, 1.körzet; Tel: 06 20 824 3915, Email: kovacs.lattila@lutheran.hu 
Adámi László, 3.körzet; Tel: 06 208246833, Email: adami.laszlo@gmail.gmail.com 
Sztankó Gyöngyi, 4.körzet; Tel: 06 20 824 5429, Email: sztankogyongyi@gmail.com 
Zsarnai Krisztián, 5. Körzet; Tel: 06 20 824 9308, Email: evkrisz@gmail.com 

 
Amennyiben valakinek hozzátartozója, ismerőse vagy barátja kórházba kerül, kórházlelké-

szünk, Melich Mihály elérhető a 06/20 824-2306 telefonszámon, vagy a 
misi.melich@gmail.com email címen. 

 
Köszönjük mindazoknak az áldozatkészségét, akik 2017-ben adományukkal támogatták 
egyházközségünket, ill. adójuk 1-1 %-át felajánlották egyházunknak és alapítványainknak. 

 
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: 2018. február 

Lapzárta: 2018. február 10. 
 

Szerkesztőbizottság: 
Bálintné Kis Beáta, Márk Borbála, Pelles Ferencné 

Felelős szerkesztők: Dr. Kovács László Attila, Dr. Bálint Zoltán 
E-mail: balint.nairobi@yahoo.com 

Kiadja a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség, belső használatra, ingyenes terjesztésben 
Megjelenik kéthavonként. 

Készült: A Grafit Nyomdában 1500 pld.-ban. 
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