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MMééllttóó  aa  mmeeggöölleetteetttt  BBáárráánnyy,,  hhooggyy  öövvéé  lleeggyyeenn  aazz  eerrőő  ééss  aa  

ggaazzddaaggssáágg,,  aa  bbööllccsseesssséégg  ééss  aa  hhaattaalloomm,,  aa  ttiisszztteesssséégg,,  aa  

ddiiccssőősséégg  ééss  aazz  áállddááss!!          ((JJeell  55,,1122))  

 

Az első és főtétel: 
 

Jézus Krisztus, Istenünk és Urunk, 
„meghalt bűneinkért és feltámadott 
megigazulásunkért", Rm 4,25. Egyedül 
Ő „Istennek ama báránya, aki elhor-
dozza a világ bűnét" Jn 1,29, és „Isten 
mindnyájunk bűnét Őreá vetette", És 
53,6. Továbbá: „Mindnyájan vétkeztek 
és megigazulnak ingyen az Ő kegyel-
méből a Jézus Krisztusban való váltság 
által az Ő vérében" stb., Rm 3,23-25. 

Minthogy ezt így kell hinnünk és 
másként semmiféle jócselekedettel, 
törvénnyel vagy érdemmel nem tudjuk 
elnyerni vagy megszerezni, ezért vilá-
gos és kétségtelen, hogy csak az ilyen hit igazít meg bennünket, ahogyan Pál mondja 
Rm 3,28-ban: „Azt valljuk tehát, hogy az ember hit által igazul meg, a törvény csele-
kedete nélkül". Továbbá: „ … Hogy igaz legyen Ő és megigazítsa azt, aki hisz Jézus-
ban" (Rm 3,26). 

Ettől a tételtől nem térünk el, ebből semmit sem engedhetünk, még ha az ég és a 
föld összeomlik is mindazzal együtt, ami nem maradandó. „Mert nem is adatott embe-
rek között más név, amely által kellene nékünk megtartatnunk", mondja Péter Csel 
4,12-ben. „És sebeivel gyógyultunk meg" (És 53,5). 

Ezen a tételen alapszik mindaz, amit mi a pápával, az ördöggel és az egész vi-
lággal szemben tanításunkkal és életünkkel vallunk. Ezért kell ebben egészen bizo-
nyosaknak lennünk és nem szabad kételkednünk. Máskülönben vége mindennek s 
igaza lesz és győz velünk szemben a pápa, az ördög és bárki!  
 

Luther Márton 
Schmalkaldeni Cikkek – Konkordia Könyv II. (1957), 13. oldal 

(Részlet a Luther által 480 éve megfogalmazott, alapvető evangélikus hitvallási iratunkból) 
 

Ebben az évben különösen is figyelünk Martin Luther vallástételére, hiszen öt 

évszázados kerek évfordulója van a Wittenbergben kiszögezett 95 tételének! Nyírbátori 

előadásomból idézek itt néhány bevezető gondolatot: 

„Az 500. évforduló kapcsán fontos és tanulságos újra tudatosítanunk, hogy miért és 

hogyan indult a reformáció. Abban az eseménysorozatban ugyanis, ami 1517. október 31-vel 



lavinaszerűen elindult, nem emberek nagyot akarása vagy hírnévre törekvése volt a 

mozgatórugó, hanem – vallom igehirdetőként – Isten embereken könyörülő irgalma és 

igéjének a Szentlélek megvilágosító munkája által érvényesülő hatalma. A reformátorok – 

Luther, Melanchthon, Zwingli, Kálvin, Dévai, Huszár Gál, Sztárai, Méliusz, Bornemisza, 

Károli Gáspár – nem maguk körül akartak valami új egyházat szervezni. A valódi indíték 

számukra az isteni igazság – a kegyelemből való megigazulás – megtalálása, majd a 

megtalált igazság terjesztése iránti égő vágy volt! A reformációnak azért kellett 

bekövetkeznie, mert deformálódott, eltorzult az egyház, nemcsak erkölcsi vonalon, hanem a 

tanításában is: Krisztushoz segítés helyett így éppenséggel inkább akadályozta már az 

emberek Krisztushoz találását. Az egyháznak reformációra – vagyis helyreállításra – volt 

szüksége, hogy tanításában és életében visszaigazodjon az eredeti apostoli formához.  

A deformáció, vagyis a torzulás veszélye állandóan kísért: minket manapság különösen 

is. Az Úr viszont azt akarja, hogy amit egyháznak nevezünk, az valóban az Ő EGYHÁZA 

legyen: a Jézus Krisztusban hívők szent gyülekezete, amely az Ő evangéliuma 

világosságával és szeretete erejével szolgál e mulandó és egyre romló világban! Akik ma is 

ragaszkodunk a reformátori örökséghez, azt valljuk: ami a reformációban – sokak áldozatos 

küzdelmén, de első sorban Isten Lelkének munkáján keresztül – tért hódított, az az igazi 

értelemben vett  »katholikus«, azaz egyetemes keresztyén hit: reformátori hitvallásainknak is 

– mind a lutheri, mind a helvét ágon – ez az igénye!”  
(Adámi László: A reformáció 500 éves évfordulóján Luther Márton 95 tételének jelentősége) 

  

 
 

Nagyheti, húsvéti alkalmak, istentiszteletek a III. körzetben 
 

Borbányán és Vargabokorban – megbeszélés szerint – gyermek-evangélizációs 
Örömhír-klubot fogunk tartani! 

 

2017. április 14-én, Nagypénteken – Passió-istentiszteletek 
 

Borbányán – az evangélikus templomban – du. 16 órakor 

Ludastón – a kápolnateremben – du. 18 órakor, úrvacsorával 
 

 

2017. április 16-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 
 

2017. április 17-én, Húsvét II. ünnepén 
 

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

2017. május 25-én, Mennybemenetel ünnepén 
 

Borbányán – az evangélikus templomban – 16 órakor istentisztelet 
 

2017. május 27-én Konfirmációi vizsga 
 

Nyíregyházán – a központi gyülekezeti teremben (Luther tér 14.) – délután 17 órakor 

 

Konfirmációi istentisztelet 2017. május 28-án, 10 órakor a Nagytemplomban! 
 – a többi körzeti csoporttal együtt –  



Pünkösdi istentiszteletek, alkalmak 
 

2017. június 4-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 
 

2017. június 5-én, Pünkösd II. ünnepén ünnepén – Istentiszteletek 
 

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

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

Vargabokorban idén kivételesen ismét nem lesz pünkösdhétfői csendesnap! 
 

HHáállaaaaddóó  iisstteennttiisszztteelleetteett  
fogunk tartani reménység szerint, nyár végén vagy ősszel, az IMMÁNUEL imaház 

rekonstrukciós munkáinak elvégzése után!!! 
 

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

Körzeti híreink, hálaadásunk, feladataink 
 

Ádventi evangelizációnk volt a borbányai evangélikus templomban 2016. december 

19-től 21-ig (hétfőtől-szerdáig) Meglátogatta népét az Úr címmel, Hecker Márton metodista 

lelkész testvérünk szolgálatával. 

Karácsony küszöbén Ádvent 4. vasárnapján szolgáltak a hittanos gyermekek 

Borbányán az istentiszteleten! Hála Istennek, a gyülekezeti tagok adakozása lehetővé tette, 

hogy sok tartalmas ajándékcsomagot is készíthettünk számukra!  

Ismét lehetőséget kaptunk egy másik karácsonyi gyermekmissziós alkalom szervezésére 

is: 2016. december 22-én a borbányai általános iskola aulájában és ebédlőjében, de. 10-től 

12 óráig karácsonyi Örömhír-klub keretében rendezhettük meg ezt az összejövetelt, a 

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

újabb gyermekmissziós délelőttünk volt, december 23-án. 

A karácsonyi-újévi nagyünnepek szép istentiszteleti alkalmai után részt vettünk a nyíregyházi 

gyülekezeti évkezdő igehirdetési sorozaton 2017. január 2-6. között a Luther téren, majd pedig 

január 8-tól 15-ig az evangéliumi aliansz imahéten. 

Nagykállóban 2017. január 19-én tarthattuk meg a reformátusokkal közös imaheti estét, 

melyen Adámi László szolgált igehirdetéssel, Jn 3,1-8 alapján: Újonnan/felülről kell születni a 

Lélek által, mert csak az élő Krisztus-hit visz Isten országába! 

http://users2.ml.mindenkilapja.hu/users/nyiregyhaza/uploads/20161219-21AdventievangelizacioBorbanya.pdf


Február 4-én a körzet lelkésze, Kiss Máté gyülekezeti munkatárs bevonásával, az EKE-

bibliaiskola kihelyezett tagozatának B évfolyamos hallgatóit vizsgáztatta Ószövetségi 

alapismeretek és Teológiai alapismeretek tárgykörből. 

Február 17-19. között Adámi Márta vezetésével részt vett néhány fiatal testvérünk 

Piliscsabán, az EKE senior ifjúsági hétvégéjén: hála az Úrnak a lelki áldásokért! 

A nyírbátori MNM Báthori István 

Múzeuma és annak Baráti Köre 

szervezésében megrendezett idei második 

Múzeumi beszélgetések előadója Adámi 

László nyíregyházi evangélikus lelkész 

volt, 2017. február 21-én. A reformáció 

500 éves évfordulóján Luther Márton 

95 tételének jelentősége volt a téma. 

Bevezetésképpen sor került a Richly Zsolt 

által készített, Luther Márton életéről 

szóló rajzfilm 5. részének levetítésére is.  

( http://ezahir.hu/2017/02/24/beszelgetesek-a-reformacio-500-eves-evfordulojan/ )  
Böjti igehirdetés-sorozat volt 2017. március 6-tól 10-ig (hétfőtől péntekig), minden este 

17 órai kezdettel Nyíregyházán, a központi evangélikus gyülekezeti teremben (Luther tér 

14.), Adámi László lelkész szolgálatával Mk 10,17-27(-31) – a gazdag ifjú története –

alapján: A kereszt felé induló Jézus föltárja az örök élet titkát. 

Március 16-án ismét gyülekezeti találkozót tarthattunk a Luther téri központi 

gyülekezeti teremben a Túróczy Zoltán Evangélikus Általános Iskola III. körzeti 

evangélikus tanulóival és családjaikkal. A körzet lelkészén kívül Bálint Éva, valamint 

Keveháziné Antal Enikő, Kárnyáczki Eszter és Urbán Miklósné Emese is szóltak ezen az 

összejövetelen, melyen mintegy 40-en lehettünk. Hála Istennek a gyülekezeti tagjaink 

részvételéért, a közösségért, a süteményekért, a szeretetvendégség megrendezéséért! 

Vargabokorban az imaházunkra megkaptuk a fennmaradási engedélyt. Ablakcsere, 

hőszigetelés, a fűtés- és az elektromos rendszer rekonstrukciója szerepel – egyházmegyei 

és Gustav Adolf Werk támogatással – az Egyházközség idei költségvetésében.  

Borbányán az elmúlt hónapokban a templom körüli feladatokat önkéntesen vállalták 

gyülekezeti tagjaink, a téli időben hosszú időn keresztül ismét Petrilla László testvérünk. 

Változatlanul szükség lenne valaki(k)re, aki(k) folyamatosan végezné(k) ezeket a munkákat. 

A körzeti istentiszteleteken rendszeresen helyettesítjük egymást dr. Kovács László Attila 

igazgató lelkész úrral (ő Borbányán és Nagykállóban, én pedig a Széna téri Kistemplomban – 

A.L.). Ősztől bekapcsolódott nálunk a helyettesítő szolgálatba Kárnyáczki Eszter iskolalelkész is. 

Körzeti felügyelőnkkel együtt köszönünk minden szolgálatvállalást az alkalmak 

megrendezésében, épületeink és környezetük rendben tartásában, egyéb feladatokban! 

A húsvéti összgyülekezeti Hírmondóban körzetünkről is megjelenik egy összefoglaló 

ismertetés: a rendszeres istentiszteleti alkalmakkal, bibliaórákkal és egyéb tudnivalókkal. 

Örömmel ajánljuk testvéreink figyelmébe! 

  

 

Szeretettel hívjuk és várjuk mindazokat – időseket és fiatalokat, hívőket és kétkedőket –

közénk, akik a megfeszített, de íme, élő Úr Jézus Krisztust keresik!  

Istentől áldott nagyheti és  húsvéti ünnepeket kívánunk! Erős vár a mi Istenünk! 

Adámi László   †   Veres Jánosné 
   lelkipásztor      körzeti felügyelő 

 

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

http://ezahir.hu/2017/02/24/beszelgetesek-a-reformacio-500-eves-evfordulojan/

