ERŐS VÁRUNK AZ ÚRISTEN!                                                               ÚTJELZŐ 4. oldal
Útjelző énekünk: Erős vár a mi Istenünk! 
Énekelhetjük két fordításban is: EÉ 254 és 256. Ráadásként olvassuk el Sántha Károly fordításában reformátorunk győzelmi énekének első versszakát, melynek címadó kezdősora a Nyíregyházi Evangélikus Nagytemplom bejárata fölött ragyogó arany betűkkel hirdeti evangélikus-lutheránus köszöntésünket! „Erős várunk az Úr Isten, / Jó pajzsunk és fegyverünk. /Kiáll érttünk hogy segítsen, / Ha vész támad ellenünk. / Ős ellenségünk / Háborog velünk / Erővel, csellel, / Nagy sok hadi szerrel, / Nincs rettentőbb e földön.”
ERŐS VÁRUNK AZ ÚRISTEN! 
Ez a köszöntés olvasható a Nyíregyházi Evangélikus Nagytemplom orgona karzatának a homlokzatán. Reformáció ünnepén vegyük elő újfordítású (!) Bibliánkat és olvassuk el a Zsoltárok könyve alábbi igehelyeinek a teljes szövegét. Luther éneke s egyházunk himnusza, valamint evangélikus köszöntésünk elkísér egész életünkön. Biztatásul, erősítésül és vigasztalásul olvashatjuk havi vezérigeként is ezeket a zsoltár verseket, például így: 
Hónap                         Igehely                        Az ige kulcs-szavai:        *ÚR*Isten*erős*vár* 
Egész évben                Zsolt 46,2.8.12            Isten a mi erősségünk, a Seregek URa ve-
                                                                         lünk van, Jákób Istene a mi várunk                  
Januárban                    Zsolt 18,2.3                 Erősségem az ÚR, az én váram
Februárban                  Zsolt 31,2.3                 URam, légy erős kősziklám, erős váram 
Márciusban                  Zsolt 48,4                    Úgy ismerik Istent, mint erős várat 
Áprilisban                    Zsolt 59,10                  Isten az én erős váram 
Májusban                     Zsolt 59,14.17             Isten uralkodik, erős váram vagy
Júniusban                     Zsolt 59,18                  Erős váram az Isten
Júliusban                      Zsolt 61,4 és 91,2        Te vagy erős bástyám, oltalmam és váram, 
                                                                          Istenem
Augusztusban               Zsolt 62,2.3                 Csak Isten az én kősziklám, és erős váram Szeptemberben             Zsolt 62,6.7                 Csak Isten az én kősziklám, és erős váram
Októberben                   Zsolt 71,1.3                 Uram, légy erős kősziklám, te vagy az én
                                                                           sziklaváram
Novemberben               Zsolt 94,22 és 62,8      Az ÚR a váram, erős sziklám és oltalmam Decemberben                Zsolt 144,1.2               Az ÚR az én erősségem, váram 
Figyelem: A Károli fordításban a fenti igék nem így olvashatóak! Lásd RÚF: http://abibliamindenkie.hu/uj/" http://abibliamindenkie.hu/uj/ Forrás: http://web.t-online.hu/garainyh/cimlap/eros_var.html" http://web.t-online.hu/garainyh/cimlap/eros_var.html 
Gyülekezeti alkalmaink az I. körzetben: A Széna téri Kistemplomban minden vasár- és ünnepnap 11 órától: istentisztelet, a 2. és 4. héten úrvacsorával. Minden csütörtökön 17 órától: bibliaóra a Széna téri gyülekezeti teremben. * Minden kedves Olvasónknak Istentől gazdagon megáldott ünneplést kívánunk a lutheri reformáció kezdete 500. évfordulóján! 
ÚTJELZŐ Kistemplomi Körlevél 2017. II.  Felelős szerkesztő: dr. Endreffy Ildikó körzeti felügyelő * Felelős kiadó: dr. Kovács László Attila körzeti parókus lelkész.
Utunk a mennybe visz! ERŐS VÁRUNK AZ ÚRISTEN! Mienk a menny örökre!
 Ú  T  J  E  L  Z  Ő       
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Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség I. körzet KISTEMPLOMI KÖRLEVÉL 2017. II. 

ARANYEVANGÉLIUM 
(Jn 3,16-21; Szemelvények)
Ez az evangyéliom egyike az új-szövetségben előforduló legmagasztosabb beszédeknek ’s ha lehetséges volna, méltán véshetnénk azt aranybetükkel szívünk táblájára. Legalább ezt a vigasztaló igét minden kereszténynek könyvnélkül tudnia kellene ’s szivében naponként elimádkoznia, hogy e szavak vérébe menjenek át ’s azokat megtanulván vigasztalásra ’s a hitben való megerősödésére használhassa. Mert olyan szavak ezek, melyek a megszomorodott szivet megvidámitják ’s a holt embert is megeleveniteni képesek, ha hit által rendületlenül ragaszkodunk azokhoz. Mivel azonban e szavakat gyarló emberi nyelv egész mélységükben kifejezni és kimeriteni nem képes, buzgó imádságban kérjük az Istent, hogy Szentlelke által ezen igéket szivünkbe írja bele, hogy azoknak értelmét felfogván, bennünk vigaszt és örömet találjunk. (…) A hitetlenséget pedig csupán az evangyéliom által lehet kiűzni. Ezt pedig maga az Úr Jézus hirdeti nekünk, hogy Isten igéjében kételkedni semmi okunk se legyen. (…) Hisz ha jól meggondoljuk, a keresztséget, valamint a Jézus Krisztus testének és vérének szentségét is csak avégre szerezte az Úr, hogy e kincset kiki külön-külön elsajátithassa, magáénak tarthassa és használhassa. (…) Ebben áll röviden és egyszerű szavakkal kifejezve e magasztos alapigének tartalma, melyet eléggé kimeriteni és szivünkbe zárni képesek nem vagyunk. Mert ez foglalja magában azt a főhittételt, melyre boldog kimulásunkat és üdvösségünket alapitjuk, mely Krisztust a legvilágosabban ’s legmegragadóbb alakban rajzolja elénk, mint a mi sajátunkat, kit az Atya csupa szeretetből adott nekünk, szeretetből, melylyel ő, a kegyelmes Isten e gonosz és hálátlan világ iránt viseltetik. Kiki megértheti ebből, minő kincscsel ’s vigasztalással dicsekedhetünk mi keresztények, mi a világ és mi az Isten ’s miként jutunk e kegyelem birtokába egyedűl a hit által, miként Krisztus mondja: Hogy minden, valaki őbenne hiszen, el ne vesszen, hanem örök életet vegyen. Azért mi is egyedül Isten irgalmassága folytán üdvözülünk ’s e kegyelmet csupán a hit által tehetjük magunkévá, minden mi hozzájárulásunk és érdemünk nélkül, hogy mindazt, ami az örökéletre és bűnök bocsánatára nézve szükséges, Istennek a Krisztus által való szeretete és irgalmassága foglalja magában. Erre segéljen minket a mi Istenünk és szerető Atyánk, az ő Fia, a mi üdvözitő Úr Jézus Krisztusunk által. Ámen. * Luther Márton 
A betű szerinti idézetek forrása: Dr. Luther Márton: Házi kincstár 526-539. oldalak. www.garainyh.hu/luther/Luther.exe * http://web.t-online.hu/garainyh/cimlap/arany_ev.html" http://web.t-online.hu/garainyh/cimlap/arany_ev.html
Rózsákon jár Krisztus híve, ha keresztet hordoz szíve – A Szentírás önmagát magyarázza!

