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A hatalmas Isten – ember! 
 

Minden versengés nélkül nagy a kegyességnek eme titka: Isten megjelent testben, 
megigazíttatott lélekben, megláttatott az angyaloktól, hirdettetett a pogányok közt, hittek 
benne a világon, felvitetett dicsőségben.    (1Tim 3,16) 

 
Nevetséges, hogy a felséges egy-Isten emberré legyen, s egy személyben egyesüljön 

teremtő és teremtmény. Az ész teljes erővel tiltakozik az ilyesmi ellen.  

Itt megrekednek a „bölcs” gondolatok, melyekkel az eget csapkodó ész Istent 

világkormányzó fenségében szeretné kifürkészni. Ehelyett az egész világot otthagyva 

Bethlehembe kell sietnem, ahol istállójászolban egy kisded fekszik. Bizony hideg zuhany ez 

az észnek. 

Ne firtasd a kifürkészhetetlent. De amit nem tudtál kikutatni, éppen az ereszkedik 

szemed elé, mikor e gyermeket látod anyja ölében. Emberré lett, aki egészen úgy született s 

élt, mint a többi. Ugyanaz a testalkata s életműködése, mint más emberfiának. Bizony 

senkinek se ötlenék eszébe, hogy ez a teremtmény maga a teremtő. Hol az a bölcs, aki 

valaha is kigondolhatott volna ilyesmit? Az észnek itt megalázkodva kell vakságát 

bevallania. Hogy amikor Isten dolgait az égbe tolakodva merészeli mérecskélni, ugyanakkor 

nem veszi észre azt, ami a szeme ügyében van.   
 

Óh, csudálatos változás,  

Az Úr szolgává lett,  

S abból reánk szabadulás,  

Üdvösség eredett. 

 

Az Ige testté lett 
 

És monda az angyal nékik: Ne féljetek, mert imé 
hirdetek néktek nagy örömet, mely az egész 
népnek öröme lészen: mert született néktek ma 
a Megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid 
városában.    (Lukács 2,10-11) 

 
Ezen a kis „néktek” szócskán újjongnunk kellene. Mert nem holmi fatuskónak, vagy a 

köveknek mondja ezt az angyal, hanem az embereknek. Nem is csupán egy-kettőnek, hanem 

az egész népnek. Mit kezdjünk hát vele? Kételkedjünk továbbra is az Isten kegyelmében? 

Mondogassuk, hogy Péter és Pál örülhet a Megtartónak, de nékem szegény bűnösnek e 

drága kincshez nincs jogom?! De ha nem a tied, akkor hát kié? Tán bizony a ludak, récék és 

tehenek kedvéért jött a Krisztus? Nézz rá! Ha valami más teremtményen akart volna 

segíteni, akkor annak a képében jött volna el. Ő azonban ember Fia lett. 



 
Kié legyen hát ez a gyermek, ha nem miénk, embereké?! Az angyalok nem szorulnak rá, 

az ördögöknek nem kell. Mi azonban rászorulunk, aminthogy értünk lett emberré. Úgy illik 

hát, hogy örömmel vegyük, ahogy az angyal mondja: „Született néktek  a Megtartó.” Nem 

nagyszerű és dicső, hogy ilyen örömhírt hoz embernek angyal az égből? S újjongó 

angyalezrek bíztatnak, hogy mi is örvendezzünk s hálával vegyük e nagy kegyelmet?! Írjuk 

hát a „néktek” szócskát lángbetűkkel a szívünkbe s Megtartónk születését fogadjuk 

örömmel.  
 

Mennyből jövén az angyalok, 

Tőlük hallák a pásztorok, 

Hogy egy kis gyermek született, 

Amint nektek ígértetett. 

Luther Márton 
(JER, ÖRVENDJÜNK KERESZTYÉNEK! Luther írásaiból mindennapi áhítatra – Budapest, 1990; 35. és 37. oldal) 
 

Ádventi evangélizációt 
 

tartunk a borbányai evangélikus templomban  (Nyíregyháza, Kállói út 94.) 
 

„Az én Uram, az ÚR jön hatalommal” 

címmel 
 

2017. december 18-tól 20-ig (hétfőtől szerdáig), esténként 17 órai kezdettel 
 

A d á m i  L á s z l ó  körzeti lelkész szolgálatával 

************************************************************************** 
 

Gyermekek karácsonya! 

 

Borbányán   2017. december 16-án, szombaton, a templomban 14-től 16 óráig 
Vargabokorban 2017. december 17-én, vasárnap, Veres Jánosék házánál (!) 14 órától 

Borbányán   2017. december 24-én, Ádvent 4. vasárnapján – de. ½ 10 órakor 

gyermekek szolgálata és megajándékozása az istentiszteleten 
 

Karácsonyi istentiszteletek 
 

2017. december 25-én, Karácsony I. ünnepén 

 

Nagykállóban  – a református templomban – de. 8 órakor, úrvacsorával 

Borbányán   – az evangélikus templomban – de. ½ 10 órakor, úrvacsorával 

Vargabokorban  – Veres Jánosék házánál (!) – du. 15 órakor, úrvacsorával 
 

2017. december 26-án, Karácsony II. ünnepén 

 

Borbányán   – az evangélikus templomban – de. ½ 10 órakor (úrvacsorával)  

Ludastón   – a kápolnateremben – du. 15 órakor, úrvacsorával 
 

Óév napi – vasárnapi – istentisztelet 
2017. december 31-én 

 

Borbányán   – az evangélikus templomban – de. ½ 10 órakor 
 

2018. január 1-jén 

 

Borbányán   – az evangélikus templomban – de. ½ 10 órakor,  úrvacsorával 

************************************************************************** 



Körzeti híreink 
 

Körzeti alkalmaink: az ünnepi és vasárnapi istentiszteletek (Borbányán több keresztelő 

is!), a bibliaórák és egyéb alkalmak a szokott rendben folytak az elmúlt időszakban. Itt 

most csak néhány különleges körzeti eseményről és fejleményről szeretnénk hírt adni, 

melyek sorából idén kivételesen kimaradt a pünkösdhétfői vargabokori csendesnap. 

1) Vargabokorban 2017. július 10-14. 

között Adámi Márta és Hódi Eszter illetve 

utolsó nap Belyus Bea hittanáraink Istennek 

emberek életében végzett munkáját 

bemutató 5 napos „Örömhír-klubot” 

tartottak gyermekeknek, „Szuperhősök” 

címmel, bibliai alakok, valamint 

reformátorunk, Luther Márton és több 

misszionárius élettörténete alapján. 

2) Borbányán 2017. augusztus 1-5. között 

Kertészné Iványi Ágnes VISZ-munkatárs, Adámi 

Márta, a székesfehérvári Klucsik Dániel és még 

néhány gyülekezeti fiatal szolgált „Az egyetlen 

út” című 5 napos klub alkalmain. Igen, az 

egyetlen út Istenhez Jézus Krisztus maga; Ő tud 

győztessé tenni bűn, Sátán és halál hatalmával 

szemben! Örömünk, hogy sok gyermek hallhatta 

az „5 napos klubok” játékos és komoly foglal-

kozásai során is az evangéliumot! 

3) „A hívő élet ajándékai”: ez volt a címe Végh Tamás ny. református lelkipásztor 

igehirdetés-sorozatának a nyíregyházi evangéliumi Aliansz őszi evangelizációján, a 

református templomban. Urunk „nyitott ajtót” adott (vö. Jel 3,7) az örökkévaló kegyelem 

evangéliumának köztünk ezekben a napokban megint: körzetünkből is többen részt vettek 

ezeken az estéken. 

4) Ugyancsak többen részt vettek velünk szeptember 30-án az EKE (Evangélikusok 

Közössége az Evangéliumért) kispesti csendesnapján. A főtéma ez volt: „Kicsoda a 

megigazító Isten”. A körzet lelkipásztorának ezzel a súlyos témával kellett szolgálnia ezen 

az alkalmon: „A haragvó Isten” Ő, aki csak Fia áldozatáért fogadhat magához (Jn 3,36b)! 

5) Nagykállóban október 29-én tartottuk a református templomban a közös evangélikus-

református ünnepi istentiszteletet, a Reformáció indulásának 500 éves jubileuma 

alkalmából. Igehirdetéssel Bodnár Máté református helyettes lelkész szolgált, a 46. zsoltár 

alapján, az úrvacsorai liturgiát Repelik Eszter református beosztott lelkésznő végezte, 

előadást pedig Adámi László tartott, „A reformáció hajnalhasadása – Luther 95 tételének 

jelentősége” címmel. 

6) Elindult újból a konfirmációi fölkészítés 10-12 gyermekkel, és az evangélikus hitoktatás 

továbbra is rendezetten folyhat szinte mindenütt a területünkön. Isten áldása kísérje 

hitoktatóink és gyermekmunkásaink fáradozását is!  

7) Vargabokorban nyáron elkezdődtek az imaház épületén a munkák: megtörtént a tető 

lemosása, az ablakok cseréje és acél összekötő rudak beépítése az imaterem falainak – a 

tető nyomásával szembeni – megerősítésére. A befejezés azonban várat magára. A 

továbbiakban – úgy tűnik – szükséges lesz a bejárati ajtók cseréje is. A kapott, illetve még 

várt támogatások mellett már közel 600.000 Ft adomány is befolyt gyülekezeti tagjainktól, 

hogy megvalósulhasson az épület hőszigetelése, fűtésrendszerének rekonstrukciója stb. 



 

8) Borbányán a templom telkére építendő gyülekezeti terem és vizes blokk terveit elkészí-

tette munkatársaival Rezsőfi Ágnes építész-tervező. A Nyíregyházi Evangélikus Egyház-

község számára a Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Irodáján keresztül biztosított 

minisztériumi (EMMI) támogatásból kellene ennek a fejlesztésnek is megvalósulnia (a 

Nagytemplom belső restaurálása és az óvoda, meg a gyülekezeti ház átalakítása mellett).  

Sajnos, valószínű, hogy csak az I. ütem, a vizesblokk építhető meg ebből a keretből. Pedig 

nagy szükségünk volna egy megfelelő – gyermek- és felnőtt-bibliaórák, közösségi össze-

jövetelek megtartására alkalmas – gyülekezeti teremre is itt. A 2012. óta folyó borbányai célú 

adomány-gyűjtésünk összege (amely benne rejlik az Egyházközség gazdálkodásában) jelenleg 

már a 2 millió Ft-ot közelítheti. (Igaz, ennek egy része úgy tekinthető, mint utólagos 

visszapótlása azoknak a kiadásoknak, melyeket 2011-ben az Egyházközség a borbányai 

templomunk legszükségesebb javítására és a kerítés megépítésére fordított.) 

9) Borbányán a templom körüli szolgálatot az elmúlt hónapokban fölváltva vállalták hétről 

hétre gyülekezeti tagjaink! A templomkert rendben tartásában különösen is kivette részét 

Molnár László és Petrilla László. Nyáron új fűnyírót is szereztünk be. 2017. december 1-től 

2018. március 31-ig ismét vállalta a feladatokat Petrilla László! Hála az ÚRnak minden 

szolgálatért! 
 

Személyes lelkipásztori beszámoló 
 

Fogyatékos leánykánkat, Zsuzsikát, április 22-én, szombat éjjel elvitte Istenünk ebből a világból (27 
éves múlt). Betegségével is az ÚR áldása volt ő családunk számára. Május 5-én 11 órakor volt a 
temetése Nyíregyházán, a Korányi úti ravatalozóból. Köszönjük sok testvérünk támogató és 
bizonyságtevő mellénk állását. Jézus Krisztus a mi vigasztalónk! 
A Reformáció 500. jubileumi évében (a nagykállói ünnepségen kívül) több alkalommal szolgálhattam 
református gyülekezetekben is előadásokkal, igehirdetéssel: Kállósemjénben csendesnapon, 
Fényeslitkén az Evangéliumot Minden Otthonba akció kapcsán, Mátészalkán a Biblia Szövetség 
csendesnapján. „Sola fide – egyedül hit által” címmel június 27-én előadást tartottam a Biblia 
Szövetség teológiai konferenciáján Pécelen, s ugyancsak volt szolgálatom a Biblia Szövetség péceli 
reformációi hitvalló csendesnapján, 2017. október 14-én, „Megigazításunk örömüzenete a kereszt 
evangéliuma” címmel. Előadást tarthattam itthon, a Luther téri gyülekezeti teremben is a lutheri 
reformációról egyrészt az Erdélybe készülőknek, másrészt az érdi evangélikus kiránduló csoportnak. 
A Kölcsey TV 2017. október 31-i Híradójában hallható, látható volt a reformációi összeállítás (4:30 
perctől 7:30 percig), melyben – dr. Gaál Sándor református esperes mellett – magam is nyilatkozhat-
tam (a riport-fölvétel során Zsid 13,7-9a igéjét is idéztem, de ez már nem került be a közvetítésbe). 
Családi keresztelők kapcsán igehirdető vendégszolgálataim voltak 2017. június 25-én az 
angyalföldi (1Jn 3,13-18 alapján), november 25-én pedig a csömöri evangélikus templomban. 
Utóbbi helyen az Úr Jézus szava így biztatott minket: „Ne félj, te kicsiny nyáj, mert úgy tetszett a 
ti Atyátoknak, hogy nektek adja az országot!” (Lk 12,32).  
Olyan hatalmas dolog átélni igehirdetőként, ahogy az ÚR „itt és most” adja igéjét, és mindazt, ami 
bennem előtte – szorongó, szorongató készülésben – kavargott, ott és akkor rendezi. Utólag is csak 
letenni tudom az Ő kezébe mindazt, ami szolgálataimban elhangzott.           Adámi László 

 
 

Istentől áldott ádventi időt és karácsonyi ünnepet kívánunk!  
Alkalmainkon az ÚRral való találkozásra szeretettel hívunk és várunk mindenkit! 

 

Adámi László   †   Veres Jánosné 

   lelkipásztor       körzeti felügyelő 
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