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Készüljünk a Vőlegény – az Úr – elé, mert eljön! 
 

Késvén a vőlegény, mindannyian elszunnyadának és aluvának.   (Máté 25,5) 
 

Uram! 

Menyegző készült, és tíz leányka ünneplőbe 

öltözötten, kezében égő lámpással a vőlegény elé 

vonult az éjszakában. Én egyformának látom őket. 

Még ott is, amikor az útfélen – várakozás közben – 

leülnek. Mind a tíz elbóbiskol. Te meg tudod 

különböztetni őket. Ötüket „eszesek”-nek mondod, 

ötüket meg „bolond”-nak. Ez a különbség az 

éjszaka sötétjében is napnál világosabb lett, amikor 

– a történet szerint – „a vőlegény késett”. Itt dőlt el, 

melyikük vesz részt örömmel a menyegzőn, és 

melyikük reked künn görcsös sírással. Az öt balga 

szűz nem háríthatta a felelősséget a késlekedő 

vőlegényre. Ők voltak a felelősek – ezt bizonyítja 

mellettük az öt „okos” szűz. 

Uram! 

Az üdvösség örömét mindenkinek meghirdetted. Részt kapok-e belőle, az akkor válik el, 

amikor – valami okból – késel. Ha késel, amikor betegségben szenvedek, vagy megtört 

vagyok, reményvesztett az éjszakám, ha küzdelmek között állok. Kibírom-e? 

Ha nem – akkor nem Te vagy a felelős. Így engedd megfontolnom példázatodat. 

Bölcs szívet adj nekem, Uram! 
 

Adjatok nekünk a ti olajatokból, mert a mi lámpásaink kialusznak.              (Máté 25,8) 
 

Uram! 

A tíz szűzről mondott példázatod egyik mondatával szólítasz meg ma. Tanulságát napom 

útravalójának szánod. Szavad figyelmeztetés: nem lehet mások hitéből élni. 

A balga szüzek tévedése olyan gyakran ismétlődik az életben. A gyermekek azt hiszik, 

joggal várhatják Isten áldását, mert hiszen elődeik hosszú sorban és még szüleik is hitben 

jártak. Egész nemzedékek is gyakran próbálnak meg annak a hitnek a gyümölcseiből élni, 

mely az őket megelőző nemzedékek életét termékenyítette meg. Szokásos gondolkozás ez: a 

másik küzdjön – de enyém legyen küzdelmének áldása. 

A hit az emberi lélek drága gyermeke. Úgy is születik meg, mint a gyermek. Nehéz 

vajudások között. A hit születésének vívódásai alól senkinek fölmentést nem adsz. Mert így 

válik a hit az ember odaáldozhatatlan kincsévé. 

Uram! 

Példázatod tanítása szerint Te a menyegző örömével közelítesz. ... Személyes hitre segíts el 

engem, Megváltó Uram! 
 



Vigyázzatok, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok, amelyen az Embernek Fia eljő! 
(Máté 25,13) 

Uram! 

Evangéliumellenes elméletekben sűrűn olvastam ezt a vádat: Te visszajöveteled bizonytalan 

ígéretével megbénítottad híveidet. Földi hivatásukban lustává tetted őket. Mint minden 

veled szemben való ellenségeskedésnek, úgy ennek sincsen igaza. A bizonytalanságnak 

lehet bénító hatása. Szokott is lenni. Csak, ha jól megforgatom eszemben, főként pedig 

szívemben ezt az ígéretedet, akkor uralkodó hangjának nem a bizonytalanságot érzem. 

Csupán visszaérkezésed napja, órája bizonytalan. De mi jelentősége lehet ennek ahhoz a 

rendíthetetlen bizonyossághoz képest, amelyet Te – az igazság Ura – olyan hangsúlyosan 

megadsz! Az egyháztörténelem tapasztalata elnémíthatatlan tanú. Amely korokban híveid 

hitük lángoló mécsesével várták biztos ígéreted beteljesülését, azokban a korokban értek 

meg a földön is a munka legértékesebb gyümölcsei. Ezt a tételt az ellenpróba is igazolja. 

Uram! 

Ne engedj eljöveteled időpontján okoskodnom. De hozzámjöveteled bizonyosságával 

szabjad meg embertársaimhoz való viszonyomat. Szeretnélek úgy várni, amint tanításodban 

sokszor mondottad: józanul, ébren, munkában. A Te szolgálatodban. 

Ordass Lajos 
Ordass Lajos: Útravaló c. könyvéből – HARMAT - OLBK (Budapest) 2001, 401-403. old. 

 

ÉÉvvffoorrdduullóókk  
 

Idén volt 40 éve annak, hogy Ordass Lajos püspök úr meghalt (1978. augusztus 
14-én). Hűséges, hitvalló, imádkozó életére emlékezve közöltük a fenti három 
részletet Útravaló című áhítatos könyvéből ebben az ünnepi körlevélben.  

Túróczy Zoltán püspök úr életére, ébresztő, evangélizáló szolgálatára pedig 
születésének (1893. október 23.) 125. évfordulója kapcsán emlékeztünk ezévben. 

Isten igéje így biztat és int: „Emlékezzetek meg a ti előljáróitokról, a kik szólották 
néktek az Isten beszédét, és figyelmezvén az ő életök végére, kövessétek 
hitöket. Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz.” (Zsid 13,7-8 / Károli-ford.) 
 

 

ÁÁddvveennttii  eevvaannggéélliizzáácciióótt  
 

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

„Mi lesz velem?” 
címmel 

 

2018. december 19-től 21-ig (szerdától péntekig), esténként 17 órai kezdettel 
 

MM aa ll ii kk   PP éé tt ee rr   KK áá rr oo ll yy  nyírteleki evangélikus lelkész szolgálatával 

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

Gyermekek karácsonya! 

 

Vargabokorban 2018. december 22-én, szombaton – Veres Jánosék házánál, 16 órától 

Borbányán   2018. december 23-án, Ádvent 4. vasárnapján – de. ½ 10 órától  
 

Karácsonyi istentiszteletek 
 

2018. 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 



2018. december 26-án, Karácsony II. ünnepén 

 

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

Ludastón   – a kápolnateremben – du. 15 órakor, úrvacsorával 
 

Óév esti istentisztelet 2018. december 31-én 
 

Borbányán   – az evangélikus templomban – du. 16 órakor 
 

Újévi istentisztelet 2019. január 1-jén
 

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

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

KKöörrzzeettii  hhíírreeiinnkk  
  

Az istentiszteleteket és a heti bibliaórákat a megszokott rendben tartottuk idén is. Rendezetten 
folyik körzetünk területén az evangélikus hitoktatás, és elindult újból a konfirmációi fölkészítés, 
jelenleg 6 gyermekkel (közülük hárman Borbányán járnak iskolába). Néhány különleges eseményről 
és fejleményről adunk hírt most itt. Az ÚR építse Szentlelkével gyülekezetét közöttünk! 
 

Borbánya 
Borbányán, a templomkertben 2018. augusztus 13-17. között Adámi Márta, Kertészné Iványi 

Ágnes, Fintorné Kiss Virág és Elek Péter szolgálatával zajlott a gyermekek 5 napos „Örömhír-
klubja”. Az Úr Jézus 5 „Én vagyok” igéjét vették sorra a bibliai tanításban, amihez kapcsolódott az 
ének, a játék és a kézműves foglalkozás. Idén főleg az „anyaóvós” gyermekek vettek részt a 
foglalkozásokon. Isten áldása kísérje hittanáraink, gyermekmunkásaink fáradozását! 

November 25-én „családi” istentiszteletet tartottunk – első alkalommal – a borbányai 
templomunkban. Szervesen illeszkedett az istentisztelet rendjébe a gyermekek bibliai tanítása (és 
rajzos foglalkoztatása) a vasárnap evangéliumi igeszakasza alapján, Adámi Márta szolgálatával, akinek 
Hódi Eszter is segítségére volt. Örültünk a 11 gyermek és szüleik jelenlétének. Minden hónap 4. 
vasárnapján szeretnénk ezután ilyen alkalmakat tartani!  

A borbányai templom telkére építendő gyülekezeti terem és vizes blokk terveinek további kidolgozása 
kapcsán májusban megtörtént a talajmechanikai vizsgálat, június elején pedig az építésügyi helyszíni 
szemle is. Ennek nyomán megkapta az egyház az építési engedélyt; július folyamán pedig az 
elektromos és gépészeti tervek is elkészültek. Szomorúságunk azonban, hogy most mégsem 
valósulhat meg ez az építkezés, mert az előzőleg számított összegekhez képest sokkal nagyobb lesz a 
Luther téri gyülekezeti ház felújításának és a Nagytemplom belső restaurálásának a költsége. 

Május 1-től szeptember 30-ig Bartha Péter tartotta rendben a borbányai templomkertet, a 
templomban pedig Molnár Lászlóék, majd Petrilla László szolgálatára számíthattunk! Október 1-jétől 
ismét Petrilla László vállalta a templom körüli teendőket: köszönjük hűséges fáradozását! Október 
10-én Gyukics Péter fotóművésszel voltunk a templomban. A világítás fölkapcsolása közben füstölni 
kezdett az elektromos vezetékek kötése a templom villanyórája fölötti dobozban (amely csak 15-20 
cm-re van a deszkamennyezettől)! Hála Istennek, azonnal sikerült lekapcsolni az áramot, és így nem 
gyulladt ki a templom!!! Október 12-én Kardos József villanyszerelő megjavította a tűzveszélyes 
kábelcsatlakozást, de megállapította, hogy teljes vezetékcserére lesz szükség hamarosan! 

 

Nagykálló 
Nagykállóban 2018. október 28-án tartottuk a közös evangélikus-református reformációi ünnepi 

istentiszteletet a református templomban. Igehirdetéssel Adámi László szolgált, Jn 8,31-36 alapján: 
Valódi-e a hitünk Jézusban? Csak Ő szabadíthat meg! Az úrvacsorai liturgiát Repelik Eszter 
református lelkésznő végezte, s a református konfirmandusok is szolgáltak az ő vezetésével. Az idei 
évben kivételesen sok (eddig 7!) evangélikus temetésünk volt Nagykállóban: Isten igéje legyen 
foganatos a gyászolók szívében! 



Érpatak 

Az érpataki Önkormányzat részéről kerestek meg minket a nyár 
elején, az évtizedek óta a reformátusok használatában lévő, de a 
mi tulajdonunkban maradt templom szomorú állapotával 
kapcsolatban. Botos Antalné ludastói presbiterünkkel augusztus 2-
án jártunk a helyszínen, és tárgyalhattunk az alpolgármesterrel, 
majd a polgármester asszonnyal. November 12-én pedig Györe 
Balázs egyházmegyei pályázati referenssel és Terdik Csabával 
próbáltuk fölmérni a templom állapotát. Lehetőségünk nyílt ugyanis 
az egyházi épített örökség megóvására kiírt állami pályázatra 
bejelentkezni (önkormányzati és püspöki elvi támogatással) az 
érpataki templomunk megmentése, felújítása céljával. 

 

Vargabokor 
Vargabokorban nyáron nem rendezhettük meg a tervezett ünnepséget, mivel nem fejeződött be 

az imaház rekonstrukciója, bár a szűkös pénzügyi lehetőségek ellenére is jelentős előrehaladás 
volt a munkálatokban. Az ablakok elmúlt évi cseréje után idén a nagyon szép bejárati ajtók is 
helyükre kerültek. A kisterem már használható és fűthető: ősztől itt tartottuk az istentiszteleteket. Az 
elektromos rendszer átszerelése is megtörtént. Viszont a nagy imateremmel és az épület külső 
vakolatával még sok munka lesz: köszönettel vettük és vesszük az adományokat! Ne feledjük: 
minden adakozás, munka és szolgálat csak úgy lehet igazán jó, ha azok, akik végzik, „először 
önmagukat adták az Úrnak” (2Kor 8,5). 2018. augusztus 13-17. között itt is megtarthattuk 
délutánonként a gyermek-evangélizációs 5 napos „Örömhír-klubot”, 11-16 gyermek részvételével. 
Az örömmel bekapcsolódó, nyitott, érdeklődő gyermekek itt inkább a „kisifi” korosztályba tartoznak: 
jó lenne, ha rendszeres alkalmat tarthatnánk nekik (alkalmas ifjúsági vezetővel), és ha 
bekapcsolódnának az istentiszteleti életbe is, családtagjaikkal együtt! Hála Istennek a felnőttek 
kitartó kis gyülekezetéért, Veres Jánosné körzeti felügyelőnk és a többiek állhatatos szolgálatáért! 

 

Személyes lelkipásztori beszámoló 
Nehéz próbákon vitte keresztül az ÚR családunkat a nyár elején, egyik unokánk betegségével, de 
elmondhatjuk: „Bizony, javamra vált a nagy keserűség” (Ézs 38,17). Családi ünnepek (esküvő, 
keresztelő) kapcsán igehirdető vendégszolgálataim voltak 2018. július 7-én és 8-án (lelkésszé 
avatásom 40. évfordulóján!) a kispesti, október 14-én pedig a pásztói és sámsonházi evangélikus 
gyülekezetekben. Szeptember 16-án részt vettünk egykori szolgálati helyemen, Nyáregyházán a 
református-evangélikus közös templom 125. éves jubileumán, ahol igei köszöntést is mondhattam. 
Szeptember 19-én a Lelkészi Munkaközösségben Ordass püspök úrról tartottam megemlékező 
előadást; a Lelkipásztor folyóiratban pedig októberben jelent meg Túróczy püspök úrról szóló 
írásom, „Az igehirdetők ébresztője” címmel. Feleségemmel és más családtagjainkkal együtt több 
más egyházi ünnepen is jelen voltunk, ill. szolgálatom volt (tanévzáró ünnepély és 40 éves évfolyam-
találkozó: Evangélikus Hittudományi Egyetem, Budapest; lelkészavatás, esperes- és egyházmegyei 
felügyelő-iktatás: Nyíregyháza; EKE-csendesnapok: Pesterzsébet és Fancsal; lelkésziktatások: 
Pesterzsébet és Alberti; aliansz evangélizáció Takaró Károllyal: Nyíregyháza). Hála az ÚRnak 
igéjéért, az alkalmakért, megtartó és formáló kegyelméért!           Adámi László 

 
 

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

 

Adámi László lelkipásztor    †       Veres Jánosné körzeti felügyelő 
    

Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség Lelkészi Hivatala, 4400 Nyíregyháza, Luther tér 14. Tel./fax: +36 42 508 770 


