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      és kívánjuk

Adámi László és a körzeti tisztségviselők  

Újjászületés

„Áldott  az  Isten  és  a  mi  Urunk  Jézus  Krisztusnak  Atyja, aki  az  ő  nagy 
irgalmassága  szerint  újonnan  szült  minket  élő  reménységre  Jézus  
Krisztusnak a halálból való feltámadása által. ... Lelketeket  az  igazság 
iránt  való  engedelmességben képmutatás  nélkül  való  atyafiui  szeretetre  
tisztítván meg  a  Lélek  által,  egymást  tiszta  szívből  buzgón szeressétek.  
Mint  akik  ujonnan  születtetek  nem  romlandó  magból,  de 
romolhatatlanból,  Istennek  igéje által,  amely  él  és  megmarad  örökké.” 

        (Péter első levele 1, 3.22-23 )

„Újjászületésünk az ige szerint Jézus Krisztus feltámadásából ered. Isten szül 
minket újjá,  nem romlandó, hanem romolhatatlan magból,  igazság igéjével,  amely 
Isten  ereje.  Ez  szül  újjá,  elevenít  meg és  üdvözít  mindeneket,  kik  benne  hisznek. 
Melyik ez az ige? Éppen az, amelyik köztetek s néktek szól Krisztusról, aki bűneitekért 
meghalt  és  harmadnapon  feltámadt,  hogy  feltámadásával  megigazulást,  életet  és 
üdvösséget hozzon. Aki hiszi ezt az igét, hogy Krisztus az ő javára halt meg s támadott  
fel,  azon  Krisztus  feltámadása  megmutatja  erejét.  Újjászületik  tőle,  azaz  Isten 
képmása  szerinti  új  teremtmény  lesz  belőle.  Szentlelket  vesz,  megismeri  Isten 
kegyelmes akaratát s tudja, amit a képmutató cselekedet-szent nem tudhat, hogy az 
ember  nem  a  törvény  cselekedetéből,  mégkevésbbé  a  maga  igazságáért,  hanem 
egyedül Krisztus szenvedéséért és feltámadásából igazul meg s üdvözül.

Íme, ez az igazi apostoli igehirdetés!” ...



„Nem  azok  vagytok,  akik  voltatok,  hanem  új  emberek  lettetek.  Ez  nem 
cselekedetekkel  történt,  –  újjászületés  kellett  hozzá.  Új  embert  mi nem  tudunk 
csinálni, úgy kell annak teremni, – születni. Az ács sem tud fát csinálni, hanem maga 
nő az a földből. 

Mármost az apostol azt mondja, hogy mivel új teremtmény vagytok, másként 
kell élnetek is. Ahogy eddig gyűlöletben éltetek, úgy kell most szeretetben járnotok. 
Mindennek ellenkezőjére kell fordulnia. 

Hogyan? Úgy, hogy Isten kibocsátja evangéliomát s jó magot hint az ember 
szívébe. Ahol az ige gyökeret ver, ott van a Szentlélek s új embert teremt, aki egészen 
más,  gondolatban,  szóban  és  cselekedetben.  Így  egészen  átalakulsz.  Keresed  azt, 
amitől eddig menekültél s menekülsz attól, amit eddig kerestél. Szíved elkezd isteni 
szeretettől  izzani  s  minden  megváltozik  benned.  Amily  nagyon  szeretted  eddig  a 
tisztátalanságot,  ép  oly  nagy  kedvet  kapsz  most  a  tisztasághoz.  Ugyanígy  leszel 
minden más vágyaddal és hajlamoddal is.”

Örök élet

„Aki hisz a Fiúban, örök élete van.”            (János 3, 36)

„Ezt  az  igét  akár  százezer  évig  prédikálhatnánk  s  örökétig  bányászhatnánk, 
mégsem tudnánk róla eleget beszélni.  Mert itt  Krisztus  egyenesen örök életet  ígér 
annak, aki hisz. Még hozzá nem is azt mondja, hogy aki bennem hisz, örök élete lesz, 
hanem azt, hogy mihelyt hiszel bennem, legott örök életed van. Tehát nem eljövendő, 
hanem jelenvaló ajándékról beszél: Ha hinni tudsz bennem, tied az üdvösség s máris 
ajándékba kaptad az örök életet.

Az örök élet előre az enyém. Ha meg nem kapom itt e földön, odaát már soha 
többé nem jutok hozzá. Itt, e földön kell elnyernem és megkapnom. De hogyan kapom 
meg? A kezdet Istené: Uraddá válik, igéjét adja, ajka élő, hallható beszédét s szívet is 
hozzá,  hogy  az  igét hittel  befogadd.  Ime,  így  kezdődik.  Az  ige  pedig,  amit hittel 
meghallottál,  nem máshova,  hanem a  Krisztushoz vezet  téged.  Tovább nem jutsz. 
Benne kell hinned, rajta csüngnöd, akkor ő megvált testi-lelki haláltól s már tiéd is az 
örök élet.”

Luther Márton
(JER, ÖRVENDJÜNK KERESZTYÉNEK! Luther írásaiból mindennapi áhítatra – Budapest, 
1990; 184., 188. és 187. oldal)



Nagyheti, húsvéti alkalmak, istentiszteletek

Gyermek-evangélizáció

Vargabokorban – helyét és időpontját hirdetni fogjuk!

2012. április 6-án, Nagypénteken

Passió-istentiszteletek

Vargabokorban – az evangélikus imaházban – du. 14(!) órakor
Borbányán – az evangélikus templomban – du. 16 órakor
Ludastón – a kápolnateremben – du. 18 órakor, úrvacsorával



2012. április 8-án, Húsvét I. ünnepén – Istentiszteletek

Nagykállóban – a református templomban – de. 8 órakor, úrvacsorával
Borbányán – az evangélikus templomban – de. ½ 10 órakor, úrvacsorával
Vargabokorban – az evangélikus imaházban – du. 15 órakor, úrvacsorával

2012. április 9-én, Húsvét II. ünnepén

Borbányán – az evangélikus templomban – de. ½ 10 órakor istentisztelet

Mennybemenetel ünnepe

2012. május 17-én
Borbányán – az evangélikus templomban – 16 órakor istentisztelet

Pünkösdi istentiszteletek, alkalmak

2012. május 27-én, Pünkösd I. ünnepén – Istentiszteletek

Nagykállóban – a református templomban – de. 8 órakor, úrvacsorával
Borbányán – az evangélikus templomban – de. ½ 10 órakor, úrvacsorával
Ludastón – a kápolnateremben – du. 15 órakor, úrvacsorával

2012. május 28-án, Pünkösd II. ünnepén

P ü n k ö s d h é t f ő i
c s e n d e s n a p

Vargabokorban –  az  evangélikus 
imaházban – de. 10 órától 16 óráig

Ezékiel könyve 36,25-28 
alapján:

„Az én népem lesztek, én 
pedig Istenetek leszek” 

– ígéri az ÚR

Konfirmációi vizsga 

2012. június 2-án
Nyíregyházán – a központi gyülekezeti teremben (Luther tér 14.) – délután 17 órakor

(Konfirmációi  istentisztelet – a többi körzeti csoporttal együtt – 2012. június 3-án,  
Szentháromság ünnepén, a Nagytemplomban!)

„Téged kérünk, mi Krisztusunk, S mint hű nyájad, akkor neked
Mivel mi csak benned bízunk. Vígan mondunk dicséretet
Segíts szent neved által; Örök hálaadással.”       (Ev. Ékv. 260,4)



Körzeti híreink, örömeink, feladataink:
Hála Istennek, szép rendben zajlottak le – az egyházunkban esedékes  általános 

tisztújítás keretében  –  Borbányán megtartott  III.  körzeti  részközgyűléseink 2012.  
január 8-án és február 26-án. 

Ízelítőül néhány jegyzőkönyvi részlet:
„Messzemenően nem illeszkedik a bibliai mércékhez az egyházi szervezetünk. De 

ezek a keretek azok, melyek között élnünk adatott. ... Mi azzal az Isten előtti alázattal 
tekinthetünk ezekre, hogy »Engedelmeskedjetek minden emberi rendnek az Úrért«. Aztán 
vannak  olyan  pontok,  ahol  viszont  az  van  érvényben,  hogy  »Istennek  kell  inkább 
engedelmeskednünk, mint az embereknek«. … bár fájdalommal tudjuk, hogy messze áll a 
bibliai mércétől az egyházi szervezeti rendünk, de … az Úrért alárendeljük magunkat, és 
vállaljuk benne azt a felelősséget, amit Isten vezetése szerint vállalhatunk.” (Adámi László)

„...  igen, végezzük a feladatunkat,  Jézus Krisztusnak engedelmeskedve.  Józanul, 
megfontoltan,  bölcsen szeretném ezt csinálni  és  a hit  mértéke szerint,  amit  kaptam az 
Istentől.” (Veres Jánosné)

Akiket megválasztottunk:
      Presbiterek    Képviselőtestületi tagok  

Veres Jánosné körzeti felügyelő Borsiné Ambrusz Ilona - Nyíregyháza
     - Nyíregyháza-Vargabokor Fazekas Sándor - Nyíregyháza-Borbánya

Balázs Ildikó - Nyíregyháza-Örökösföld Kémeri Jánosné - Nagykálló
Bálint Éva - Nyíregyháza Labbancz Andrásné - Nyíregyháza-Borbánya
Botos Antalné - Nagykálló, Ludastó Molnár Lászlóné - Nyíregyháza-Borbánya
Szurovcsák Ilona - Nyíregyháza Pokoraczki János - Nyíregyháza
Szurovcsák Mária - Nyíregyháza Revákné Kémeri Andrea - Nagykálló

Szegedi Sándor - Nyíregyháza-Borbánya

A választó közgyűlés záróimádsága:
„Urunk, egyszerre van a szívünkben magasztalás azért, hogy a Te országod ügyében 

szabad nekünk odaadni a mi életünk ezen éveit, amit nekünk szánsz még, és egyszerre van 
ott a szívünkben az alázat is azért, hogy ilyen feladatra hívtál el bennünket. Te látod, hogy 
önmagunkban bízva semmire nem mennénk. Köszönjük bátorításodat, biztatásodat, hogy 
szabad nekünk életünket és szolgálatunkat és a ránk bízottakat egyaránt oda menteni a Te 
szerető  kezedbe.  Aki  nem akarsz  mást,  mint  életeket  menteni  a  kárhozatból  az  örök 
üdvösségre. Áldd meg így a mi szolgálatunkat, kérünk, hadd legyen az neked tetsző, és 
hadd legyen nekünk is mindig tetsző a Te akaratod. Hadd tudjunk annak engedelmeskedni 
mindig. Magasztalunk téged azért, hogy szabad a Te országod ügyét támogatni, szabad 
hirdetni az evangéliumot, szabad élni és szolgálni az evangéliumért. Áldj meg minden ma 
tisztséget vállaló és tisztséggel megbízott testvérünket,  hadd legyen igazán Neked való 
szolgálata a Te dicsőségedre. Ámen.” (Bálint Éva)


 Alkalmainkra szeretettel hívjuk és várjuk mindazokat, akik az élő Úr Jézus  
Krisztust keresik! Erős vár a mi Istenünk!

Adámi László † Veres Jánosné
   lelkipásztor körzeti felügyelő


