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Jézus Krisztus személyének 
titka: Isten és ember Ő 

 

Az Úr dicséretét zengje szám: azét 
az Úrét, aki által minden lett, és 
aki lett mindenek között, aki az 
Atya kinyilatkoztatója, az anya 
teremtője, Isten Fia az Atyától 
anya nélkül, Emberfia anyától atya 
nélkül. 
A nap alkotója, s a nap alatt 
született. Az égnek és földnek 
teremtője, s az ég alatt, a földön 
születik.  
Kimondhatatlanul bölcs, bölcsen 
gyermek. Betölti a világot, s a 
jászolban fekszik. Kormányozza a 
csillagokat, s anyja emlőjét szopja. Oly nagy Isten formájában, s oly kicsiny a szolga 
alakjában, hogy e kicsinységgel nem csökken nagysága, sem eme nagyság által nem 
szűnik meg kicsiny lenni. 
Senki se higgye tehát, hogy az Isten Fia ember fiává változott, hanem higgyük azt, 
hogy megmaradt az isteni lényeg, s teljesen felvette az emberi lényeget; megmaradt 
Isten fiának, és ember fiává lett. S ha olvassuk a Szentírásban: „Isten volt az Ige” és 
„az Ige testté lőn” (Jn. 1,14). nem úgy kell érteni, mintha az Ige úgy lett volna testté, 
hogy megszűnt volna Isten lenni.  
És mikor testet vett magára, hogy a mi időleges életünk részese legyen, emberi 
testben sem veszítette el az örökkévalóságot. 
Az Isten valóságos alakja miatt pedig, amelyben megmaradt, joggal mondja: „Én és 
az Atya egy vagyunk”. Kiüresítette tehát magát az emberek között, de nem úgy lett 
azzá, ami eddig nem volt, hogy megszűnt volna az lenni, ami eddig volt, hanem csak 
elrejtette, ami volt, s azt mutatta, ami lett.  
Emberré lett ugyanis, bár megmaradt Istennek, hogy mint emberfiát is „Velünk az 
Isten” néven joggal nevezhessük.  
Ujjongjon hát a világ, amelynek a megváltására jött az, aki által lett a világ. Mária 
teremtője, de Máriától született; Dávid fia, de Dávid Ura, Ábrahám utóda, de 
Ábrahám előtt volt; a föld teremtője, de a földön született; az ég teremtője, de az ég 
alatt született. Ő az a nap, akit az Isten alkotott, s a mi szívünk napja maga az Úr. 
Menjünk az ő fényességében, ujjongjunk és örvendezzünk benne. 
 
Részletek Aurelius Augustinus (Kr.u. 354-430.) karácsonyi igehirdetéséből (Szent Ágoston 187. beszéde. - Migne P. L. 

38, 1001-1003.) http://docplayer.hu/7216139-Kereszteny-remekirok-szerkeszti-kuhar-floris.html 5-6. oldal 

http://docplayer.hu/7216139-Kereszteny-remekirok-szerkeszti-kuhar-floris.html


Ádventi evangélizációt 

 

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

„Meglátogatta népét az Úr” 

címmel 

 

2016. december 19-től 21-ig (hétfőtől szerdáig), esténként 17 órai kezdettel 
 

H e c k e r  M á r t o n  metodista lelkész szolgálatával 

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

Gyermekek karácsonya! 

 

Borbányán 2016. december 18-án, az Ádvent 4. vasárnapi istentiszteleten (½ 10 ó.) 

Borbányán 2016. december 22-én Karácsonyi „Örömhír-klub” az iskolában (10-12 ó.) 

Vargabokorban  2016. december 23-án, megbeszélés szerinti helyen és időben 
 

 

2016. december 25-én, Karácsony I. ünnepén 

 

Nagykállóban  – a református templomban – de. 8 órakor, úrvacsorával (Kovács L. A.) 

Borbányán   – az ev. templomban – de. ½ 10 órakor, úrvacsorával (Kárnyáczki E.) 

Vargabokorban  – az evangélikus imaházban – du. 15 órakor, úrvacsorával 
 

2016. 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 
2016. december 31-én 

 

Borbányán   – az evangélikus templomban – 16 órakor 
 

2017. január 1-jén 

 

Nagykállóban  – a református gyülekezeti teremben – de. 8 órakor, úrvacsorával 

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

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

Körzeti híreink 

 

1) 2016. április 30-án csendesnapra és 

továbbképzésre gyűltek egybe a nyíregyházi 

egyházközség tisztségviselői a vargabokori 

imaházban, hogy küldetésük lényegéről 

gyakorlati tapasztalatok alapján elhangzó 

előadásokat, bizonyságtételeket hallgassanak 

meg. A presbiterek, képviselőtestületi tagok 

és a gyülekezet munkájában részt vevő 

önkéntes szolgálattevők, körzeti lelkészeikkel 

együtt, nagy érdeklődéssel követték dr. Garádi 



Péter és Lóczy Tibor személyes hangvételű beszámolóit a gyülekezetépítés és a misszió 

területén szerzett tapasztalataikról. 

A csendesnapot dr. Kovács László Attila igazgató lelkész rövid áhítattal nyitotta meg, az Úr 

Jézust állítva a tanácskozás középpontjába: Őhozzá kell mennünk, benne hinnünk és 

tudnunk róla, hogy ő az Isten Szentje! Az egyházközség felügyelője, dr. Bálint 

Zoltán megnyitójában nem feledkezett meg az édesanyák köszöntéséről sem. 

Az Evangélikus Belmissziói Baráti Egyesület (EBBE) elnöke, dr. Garádi Péter hasznos 

ajándékot is hozott: a Presbiterek a tükörben című könyvét minden résztvevő megkaphatta. 

Presbiterek a gyülekezetépítésben és a misszióban című előadásában szólt arról: kik a 

presbiterek a Biblia szerint, s hogyan végezzük a gyülekezeti missziót, laikusok és lelkészek 

együttműködve. Az elhangzottak kivetített vázlatát is a rendelkezésünkre bocsátotta.  

Lóczy Tibor sajógörmöri gyülekezeti munkatárs – személyes bizonyságtétel formájában – a 

felvidéki magyar evangélikusok között végzett missziói munkájáról számolt be, amit csak 

lángoló szívvel s teljes odaszánással lehet Isten dicsőségére végezni.  

A gazdag szeretetvendégséget követően három csoportban beszélgettek a tisztségviselők az 

elhangzottakról, küldetésük lényegéről. 

A záró úrvacsorás istentiszteleten a házigazda körzeti lelkész, Adámi László hirdette az 

evangéliumot az Útmutató aznapi (Jn 6,60–69) igéjéből, amely keretezte az egész napos 

együttlétet: „Uram, kihez mennénk? Örök élet beszéde van nálad. És mi hisszük és tudjuk, 

hogy te vagy az Istennek Szentje.” – „Ahova te vezetsz, csak oda megyek...”  – hangzott a 

záró ének, mintegy feleletül az igére.  (Garai András beszámolója alapján) 

2) Ma is a Szentlélek győz meg Isten 

szeretetéről, hogy higgyünk a Fiúban, és 

járjunk az ő világosságában. Az arany 

evangélium ez örökérvényű üzenetét – 

Adámi László meghívására – Grendorf 

Péter, a Budapest-angyalföldi gyülekezet 

lelkésze és az ottani Magvetés bibliakör 

néhány tagja tolmácsolta a vargabokori 

pünkösdhétfői csendesnapon. 

Az ünnepre kijelölt igeszakasz, Jn 3,16-21 

alapján hangzott a szolgálatokban a 

pünkösdi örömhír: Hogyan szeretett minket Isten, és miért küldte el egyszülött Fiát? Mit 

jelent üdvözülni? Hogyan menekülhetek meg az ítélet alól? Hogyan hihetek Jézusban? Mit 

jelent az Ő nevében hinni? Mégis, miért zárkózik el Jézus világossága elől az ember? 

Hogyan járhatunk Krisztus világosságában? 

A csendesnap hagyományos programjában – sok éneklés mellett – igehirdetések, személyes 

bizonyságtételek és beszélgetések, közösen elfogyasztott, helyben készített finom ebéd 

egyaránt helyet találtak. Az együttlétet közös úrvacsoravétellel zárta a mintegy százfőnyi, 

közelről s távolból egybegyűlt evangélikusság. (Garai András beszámolója alapján) 

3) Örömmel adtunk hírt már arról, hogy a 

nyár folyamán egyszer hétközben is benépesült 

a borbányai evangélikus templomunk és a 

templomkert, 2016. augusztus 15-től 19-

ig. Gyermek-evangélizációs 5 napos klubot 

tarthattunk ugyanis, Kertészné Iványi Ágnes 

VISZ-munkatárs és Adámi Márta hittanár 

vezetésével. A nyíregyházi hívő evangélikus 

fiatalok közül többen is részt vettek a 



szolgálatban, és szintén velük szolgált egy Győrből érkezett fiatalember. Örültünk annak, 

hogy a Családok Átmeneti Otthonából is bekapcsolódott a programba több gyermek, így 

általában 20 fölötti létszámban voltak a részvevők. 

Előző héten Vargabokorban ugyancsak 5 napos klub volt, ugyanazzal a témával: Hogyan 

változtatta és változtatja meg emberek életét az Úr Jézus Krisztus! 

4) Karácsony küszöbén Borbányán Ádvent 4. vasárnapján várjuk a gyermekek szolgálatát 

az istentiszteleten! A gyermekek megajándékozására adományokat is gyűjtünk! 

Karácsonyi gyermekmissziós alkalom szervezésére is lehetőséget kaptunk ismét ebben az 

évben: 2016. december 22-én a borbányai általános iskola aulájában és ebédlőjében, de. 

10-től 12 óráig karácsonyi Örömhír-klub keretében rendezhetjük meg ezt az összejövetelt, 

a Vasárnapi Iskolai Szövetség (VISZ) programja alapján. Ugyanígy Vargabokorban is 

újabb gyermekmissziós délelőttre készülünk, december 23-án. 

5) Szépen elindult a konfirmációi fölkészítés 15 gyermekkel (nemcsak körzetünk területéről), 

és az evangélikus hitoktatás továbbra is rendezetten folyhat szinte mindenütt a nyíregyházi 

iskolákban és óvodákban. Isten áldása kísérje Egyházközségünk hitoktatóinak, 

gyermekmunkásainak és lelkészeinek fáradozását.  

6) A Biblia Szövetség csendesnapján is volt igeszolgálata a körzet lelkészének A 

keresztyének kísértései: alkohol címmel Nyíregyházán, a belvárosi református templomban, 

2016. augusztus 21-én. 

7) Nagykállóban idén október 30-án tartottuk a közös reformációi istentiszteletet, 

úrvacsorával, a református templomban. Igehirdetéssel Adámi László szolgált, ApCsel 8, 26-

40 alapján. Ugyancsak Nagykállóban került sor a Magyar Református Presbiteri Szövetség 

nyírségi konferenciájára 2016. november 5-én, melyen Adámi László előadással szolgált 

Luther Márton 95 tételének jelentősége címmel. 

8) Körzetünkből többen részt vettek az EKE (Evangélikusok Közössége az Evangéliumért) 

angyalföldi és sámsonházi csendesnapjain, piliscsabai csendeshetein. A lelkipásztor a 

csendesheti szolgálatokon kívül feladatot vállalt az EKE bibliaiskolai munkájában is. 

9) Borbányán a templom körüli szolgálatot 2015. áprilistól csak 2016. augusztus 31-ig 

tudta vállalni Petrilla Kálmán! Jelenleg fölváltva vállalják hétről hétre ezeket a feladatokat 

gyülekezeti tagjaink. Az ÚR áldást készít ebben is, de szükség lenne valakire, aki 

folyamatosan végzi az időszerű munkákat! 

10) Vargabokorban az imaházunk fűtésrendszerének elhatározott korszerűsítését és egyéb 

szükséges munkák elvégzését nagyban hátráltatta a lassan végéhez közeledő 2016. év során, 

hogy több mint 25 év után most kellett intézni az épület fennmaradásának 

engedélyeztetését, sok bürokratikus hercehurcával, szakemberek bevonásával, komoly 

költséggel… A szabályos ügyintézés terén történt régi mulasztások következményei ma 

minket terhelnek – és tanítanak. Istentől kaptunk és kérünk tovább is jó előmenetelt.  
Hála az ÚRnak minden szolgálatért az alkalmak előkészítésében, épületeink és 

környezetük rendben tartásában, a sokféle feladat elvégzésében! Az URat dicsőítjük 

mindenért, és az Ő bocsánatát kérjük mindazért, amiben tudva-tudatlanul vétkeztünk! 
 

 
 

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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