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KKiiccssooddaa  JJéézzuuss  KKrriisszzttuuss??    
KKüüllöönnööss  ééppííttkkeezzééss    

1Pt 2,4-8 
 

A beton-korszak előtti építkezésben a tartósnak 
szánt épületek alapját jól megválogatott 
kövekből készítették el. Az egész épület 
szilárdsága szempontjából különös jelentőséggel 
bírt a szegletkő. Ez az a kő, amely a 
legkényesebb helyen, a külső sarkon tartja, 
összefogja és védi az épület falait. Ha nem 
sikerül jól megválasztani: szétdőlhet a ház. Ha 
egyszer lerakták: az meghatározza a falak 
elhelyezkedését és későbbi sorsát. Ugyanakkor 
a szegletkő durván faragott külső oldalai (a falak 

síkjából kiállva) azzal is védik az épület sarkát, hogy ennek a kőnek nem 
ajánlatos nekimenni.   
A Biblia arról ad hírt nekünk – az Ó- és az Újszövetségben egyaránt –, hogy 
Isten is építkezik ebben a világban. Méghozzá evilági múlandóságunk keretei 
között olyat épít, amit örökre maradandónak szánt: megváltott népének 
közösségét. Ehhez azonban egy olyan szegletkövet rakott le, amit sok 
„bölcs”, „építő” ember nem tart megfelelőnek. Jézus ez a sarokkő!   
Az embernek megvannak az elképzelései arról, hogyan kell építkezni 
egyénileg és társadalmilag, vallási és erkölcsi téren, kultúrálisan vagy éppen 
gazdaságilag, stb. És ezekbe az elképzelésekbe nem illik bele Jézus! Mert 
Jézus abszolút igénnyel szól: nem lehet vele „tárgyalni”.   
A földhöz ragadt gondolkodás számára felfoghatatlan az Ő „rejtélyes” 
származása éppúgy, mint az, hogy ilyen „lehetetlen” dolgokat mond: 
„szeressétek ellenségeiteket!” A vallásosságában önelégült embernek 
fölháborító az, ahogyan Jézus ítélkezik a rendes emberek fölött, fölborítja a 
vallási „rendet”, és magához fogad cégéres bűnösöket, bűnbocsánatot 
hirdetve nekik. Csodák híre veszi körül, de ugyanakkor mégsem lép föl 
elsöprő hatalommal, hanem el lehet Őt intézni a kereszten... Ki érti ezt? 
Hogyan lehetne erre a Jézusra építeni?   
Az ember a képzés és a nevelés, a szervezés vagy a pénz „köveivel” 
próbálkozik, sokszor még az egyház építésén is. Van, aki a tárgyalás terén, s 
van, aki a hatalmi erőszak alkalmazásában „mester”. „Ősi” kultuszok vagy 



„modem” pszichotechnikák bűvölet alá helyező módszereivel kísérleteznek 
mások... „És előbb-utóbb romba dől, Mit ember keze épít” (286. ének 2.v.).   
Isten azt a Jézust tette le sarokkőnek, aki a mi bűneinkért átokhalált halt, de 
fel is támadott: „és aki hisz benne, nem szégyenül meg” (1Pt 2,6). Őhozzá, a 
szegletkőhöz illeszkedik a próféták és az apostolok igehirdetése a Bibliában, 
mint alapozás (Ef 2,20-22). Ezen az alapon építi Isten Lelke az örökre 
maradandó épületet azokból, akik „megtörve és üresen” adják magukat 
Jézusnak, és rajta, az „örök kőszálon” találják meg megnyugtató helyüket (vö. 
427. ének). Aki viszont beleütközik Jézus istenfiúságába, keresztjébe és 
megtérésre hívó szavába: az a szegletkőn menthetetlenül össze fogja zúzni 
magát!  

 Adámi László 
Az írás első megjelenése: Evangélikus Élet, 1998. március 22. (6. oldal) 

 
 

Nagyheti, húsvéti alkalmak, istentiszteletek a III. körzetben 

 

2019. április 14-én, Virágvasárnap 

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

Vargabokorban – Kötény u. 4. (ö. Pristyák Andrásnénál) – du. 15 órakor istentisztelet 
_________________________________________________________________________________________ 

 
Gyermek-evangélizáció – húsvéti „Örömhír-klub” 

 

Vargabokorban – 2019. április 17-én, Nagyhét szerdáján 17 órától ! 

Borbányán – 2019. április 18-án, Nagycsütörtökön ½ 10 órakor, az iskolában! 
________________________________________________________________________________________________________ 

 

 2019. április 19-én, Nagypénteken 
 

Passió-istentiszteletek 
Borbányán – az evangélikus templomban – du. 16 órakor  

Ludastón – a kápolnateremben – du. 18 órakor, úrvacsorával 
 

 

2019. április 21-én, Húsvét I. ünnepén – Istentiszteletek 

 

Nagykállóban – a református templomban – de. 8 órakor, úrvacsorával 

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

Vargabokorban – Kötény u. 20. (Veres Jánoséknál) – du. 15 órakor, úrvacsorával 

 

2019. április 22-én, Húsvét II. ünnepén 
 

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

 

Mennybemenetel ünnepe 

 

2019. május 30-án  

Borbányán – az evangélikus templomban – 16 órakor istentisztelet 

 



Konfirmációi vizsga 

 

2019. június 1-jén 

Nyíregyházán – a központi gyülekezeti teremben (Eötvös u. 2.) – délután 17 órakor 

 

Konfirmációi istentisztelet 2019. június 2-án, 10 órakor a Nagytemplomban! 

 – a többi körzeti csoporttal együtt –  

 

 

Pünkösdi istentiszteletek a III. körzetben 

 

2019. június 9-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 

 

2019. június 10-én, Pünkösd II. ünnepén 

 

Vargabokorban – az evangélikus imaházban (reméljük!) – du. 15 órakor, úrvacsorával 
 

  

KKöörrzzeettii  hhíírreeiinnkk,,  öörröömmeeiinnkk,,  ffeellaaddaattaaiinnkk::  
 

1) Borbányán 2018-ban is megtartottuk az ádventi evangélizációt, december 19-től 

21-ig (szerdától péntekig) esténként, Malik Péter Károly nyírteleki evangélikus 

lelkipásztor testvérünk szolgálatával: „Mi lesz velem?” címmel. 

2) December 23-án, Ádvent 4. vasárnapján, a délelőtti istentiszteleten szolgált több 

hittanos gyermek versmondással a borbányai templomban, és az egész gyülekezetnek, 

kicsiknek és nagyoknak Kertészné Iványi Ágnes VISZ-munkatárs testvérünk tartott az Úr 

Jézus keresésére ösztönző karácsonyi bibliai tanítást: Megtalálták az Urat a napkeleti 

bölcsek is, mert teljes szívből keresték! 

3) Vargabokorban Adámi Márta, Kertészné Iványi Ágnes, ill. Hódi Eszter 

szolgálatával tartottuk meg a gyermekek karácsonyi „Örömhír-klubjait” december 22-én 

és 23-án délután, Veres Jánosék házánál. – Gyülekezeti tagjaink adakozásából egyébként ez 

alkalommal is 60 db karácsonyi csomagot készíthettünk, és osztottunk szét a gyermekeknek 

körzetünkben az ünnepek során. 

4) Az ünnepi istentiszteletek szép rendben zajlottak Nagykállóban, Borbányán,  

Vargabokorban és Ludastón is. Jó lenne viszont, ha a rendszeres istentiszteleti és 

bibliaórai alkalmak megbecsülése is növekedne: Isten igéje teheti a hétköznapi életünket is 

istentiszteletté; a bibliaórákon pedig imaközösségben is együtt lehetünk az ÚR előtt! 

5) Körzetünkből többen részt vettünk – ez alkalommal a Kistemplomban – az évkezdő 

gyülekezeti igehirdetés-sorozaton, valamint több helyszínen az evangéliumi aliansz imahéten. 

6) Evangéliumi aliansz imaheti szolgálata volt a körzet lelkészének 2019. január 9-én 

Debrecenben, a csapókerti református gyülekezetben, Ef 4,5 és Róm 6,1-5.11 igék alapján: 

„Egység a keresztségben” címmel. Mátészalkán, az északi református templomban pedig a 

Biblia Szövetség körzeti csendes-délutánján szolgált  Adámi László  2019. január 20-án, 

1Kor 2,1-16 ige alapján: „Nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is mint 

a megfeszítettről”. Az Úr Jézus nevében együtt lévő, igére vágyó, imádkozó evangéliumi 

hívő testvérek közössége Isten nagy ajándéka mindenütt! 



7) Nagykállóban a református gyülekezettel lehettünk együtt imaheti istentiszteleten és 

úrvacsorai közösségben 2019. január 27-én, vasárnap, Jn 8,12-20 alapján Adámi László 

igeszolgálatával: „Igazi élet és egység ott van, ahol engedelmeskednek Jézus Krisztus 

világosságának és követik Őt”. 

8) Borbányán, a családi istentiszteleten ugyanezen a napon Zsarnainé Urbán Nóra 

iskolalelkészünk szolgált igehirdetéssel. A családi istentiszteleteken – minden hónap 4. 

vasárnapján – a gyermekek bibliai tanítását általában Adámi Márta tartja. 

9) Vargabokorban, az imaházunk egyik fönti szobájában 2019. március 23-án került sor 

az első evangélikus „tiniklub” alkalmára, Adámi Márta szervezésében és szolgálatával! Az 

ÚR Márti szívére helyezte, hogy rendszeres összejövetelt tartsunk azoknak a fiataloknak itt, 

akik évek óta részt vettek a gyermekeknek rendezett „Örömhír-klubok” alkalmain. 

10) Adámi László lelkipásztor böjti evangélizációra kapott meghívást a Békés megyei 

Csabacsűdre, ahol március 31. és április 3. között vállalta a szolgálatot, Jn 6,24-71 alapján, 

ezzel az igei témasorozattal: „Amit csak Jézus tárhat föl nekünk”. 

11) Borbányán reménység szerint sor kerülhet idén a templom elektromos vezetékeinek 

cseréjére, valamint új bejárati ajtót is készíttetünk. A fűtést és más templom körüli 

teendőket jelenleg Molnár Lászlóék végzik. Petrilla Lászlóék új szőnyegeket adományoztak 

a templomba! A terület rendben tartását illetően pedig számítunk az Egyházközségnél 

közfoglalkoztatásban alkalmazott dolgozónk munkájára. Természetesen örömmel vesszük 

mások alkalmankénti segítségét is! – Jelenleg egyébként kerékpárutat építenek a 

templomunk előtt: várjuk, hogy mihamarabb elkészüljön. 

12) Nem tudjuk viszont, hogy mikor 

folytatódhat a vargabokori Immánuel 

imaházunk – forráshiány miatt – félbe 

maradt felújítása. A jelenlegi állapotában 

nem tudjuk használni az imatermet, az 

istentiszteleteket házaknál tartjuk, 

legtöbbször Veres Jánoséknál: köszönjük 

a befogadást! Jövőre lesz az imaház 

fölszentelésének 30 éves jubileuma: 

addigra el kellene készülnie! 

13) Az érpataki templom, mint 

egyházi épített örökség megmentése és 

megóvása céljára állami pályázati 

forrásból 10 millió Ft megítéléséről kaptunk tájékoztatást. Az ÚR adjon új kezdetet a 

szolgálatra Jézus Krisztus evangéliumával ezen a helyen is! 
 

 

 

Istentől áldott nagyheti és húsvéti ünnepeket 
kívánunk! 

 

Alkalmainkra, közösségeinkbe szeretettel hívjuk és várjuk mindazokat,  

akik Isten szabadítását és békességét, az élő Úr Jézus Krisztust keresik!  

Erős vár a mi Istenünk! 

Adámi László   †   Veres Jánosné 
   lelkipásztor      körzeti felügyelő 

 

Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség Lelkészi Hivatala, 4400 Nyíregyháza, (Luther tér 14.) Eötvös u. 2. Tel.: +36 20 368 9935 


