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MMáárriiaa  hhiittee  
 

A hatodik hónapban pedig elküldte Isten Gábriel angyalt Galilea egyik városába, 

Názáretbe, egy szűzhöz...  Az angyal ezt mondta neki: „Ne félj, Mária, mert 

kegyelmet találtál az Istennél! Íme, fogansz méhedben, és fiút szülsz, akit Jézusnak 

nevezz el…”  Ekkor így szólt Mária: „Íme, az Úr szolgálóleánya: 

történjék velem a te beszéded szerint!”    (Lukács 1,26.30-31.38) 
 

Rendkívüli események részese Mária. Páratlan és 

ismételhetetlen feladatra választotta ki őt Isten: a 

Megváltó édesanyja lehet. De a hite ugyanolyan, mint 

minden igazi hit: „nem tőletek van; Isten ajándéka ez” 

(Ef 2,8). 

Amikor Isten szava, élő és maradandó igéje eléri az 

embert, azt nem lehet válasz nélkül hagyni: vagy rábízom 

magamat, vagy ellenállok neki. Isten ámulatba ejtő 

üzenete készteti válaszra Máriát is. És Mária válasza: 

alázatos, engedelmes hit. De félreértés ne essék: ez a 

válasz Máriának nem érdeme. A hit sohasem érdem! 

Mi tisztelettel tekintünk Urunk édesanyjára és minden 

előttünk járt mélyhitű testvérre. Tudnunk és hirdetnünk 

kell azonban, hogy ez a tisztelet valójában Istennek szól, 

Őt illeti, aki hitet teremtett szívükben. Isten iránt 

bizalmatlan és engedetlen akaratunk ellenállását csak az 

evangélium ereje képes legyőzni. A hit döntésére, az 

Úrnak igent mondó új akarásra csak az az örömhír 

vezethet el, amelyben Isten az Ő megmentő szeretetét, üdvözítő akaratát előttünk föltárja. 

Mária is így bocsátja magát boldogan, hálás örömmel Isten rendelkezésére: mert Isten 

szeretete megfogta a szívét. Nem a maga kiválóságának tulajdonítja, hogy Isten éppen őt 

választotta ki, hanem az Úrnak az ő kicsiségéhez lehajló mérhetetlen szeretetét látja csak, és 

énekli is meg később (Lk 1,46-55). „Íme, az Úr szolgálóleánya.” 

Tulajdonképpen úgy bízza rá magát Istenre Mária, hogy nem is érti egészen a cselekvését. 

Nem akármit vállalt! Gondoljunk csak női becsülete elvesztésének kockázatára! Mit szól majd 

József?! S mit szólnak majd esetleg az emberek?! Istenre bízza. Sőt, szinte úgy tűnik, nem is 

gondol ezzel. Amikor Isten szeretetének csodájáról van szó, ott és akkor elveszti jelentőségét, 

hogy mit szól a világ... (Szomorú tény, hogy később, amikor a megkeményedett, hitetlen 

zsidóság minden próbálkozása ellenére sem tudta elfojtani a Krisztusban hívők 

bizonyságtételét, és közben napvilágra került Jézus születésének ez a családi titka: durva 

gyalázkodás volt a hozzászólásuk.) Általánosan is igaz: Aki komolyan Jézushoz tartozik, az 

előbb-utóbb részesülni fog az Ő gyalázatából is (Zsid 13,13). 

Az alázatos, engedelmes, bizakodó hit azonban, amit Isten szívet hódító szeretete, meg nem 

érdemelt, csodálkozást keltő irgalma teremtett, különösebben nem is foglalkozik ezzel a 

El Greco: Angyali üdvözlet 



gyalázattal. Nem csukja be a szemét, de nem az az érdekes számára: „Jaj, velem mi lesz?!” 

Isten akarata az érdekes! Az Ő kegyelmének, jóindulatának kijelentésére, engem magáénak 

igénylő elhívására ezért a hit csak ezt tudja válaszolni: „Igen, Atyám.” „Legyen nékem a te 

beszéded szerint.” 

Isten karácsonyi csodájáról hallva: hogy Isten Fia értünk, a mi üdvösségünkért született a 

világra, – Isten szava minket is válaszra késztet. Legyen a mi válaszunk is ilyen alázatos, 

engedelmes, Isten kegyelmét elfogadó, csodálkozó és bátor hit, mint Máriáé. Legyen a mi 

válaszunk is ez: „Történjék velem a te beszéded szerint!” 

Így kívánok áldott Karácsonyt és áldott hétköznapokat mindnyájunknak, Augustinus több 

mint másfél ezer éves soraival: 

„Ujjongjon hát a világ, amelynek 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 az ég alatt született... Ő a mi szívünk napja, maga az Úr. Menjünk az Ő 

fényességében, ujjongjunk és örvendezzünk benne...” 

Adámi László 
 

Az írás első megjelenése: ÖRÖMMONDÓ – a Biblia-Szövetség ráckevei körzetének időszaki kiadványa, 1992. (I. évf.) 2. szám, 3. oldal 

 

Siklós József: József, az ács 
(Máté 1,20) 

 

Ne félj magadhoz venni Máriát!         Családfő ékes rangját itt ne várd. 
Kit méhe rejt, a gyermeket ne szégyelld!        A Gyermek lesz az, ki úrként parancsol, 
Fogantatása titkát rejtse mély csend.        felé a mennyből más atyai hang szól. 
Óvjad, neveld fel és szeresd nagyon:        Szolgálsz Neki, nem irányíthatod.  
nem József  fiát – de Isten Fiát!         Ne félj magadhoz venni Máriát. 
 

Az élő Istent hódolva imádd,         Háttérben állva hull áldás reád. 
ki Szabadítót küldött a világnak,         Kalapács koppan, könnyű forgács lebben 
bűn, halál, pokol mélyéből kiválthat,        názáreti kis ácsműhelyedben, 
beteljesítve, amit megígért.         míg keresztet ácsolnak valahol… 
Ne félj magadhoz venni Máriát.         Ne félj magadhoz venni Máriát. 
 

Hadd hintse rágalmát a nagyvilág,        Adj otthont Annak, csendes kis tanyát, 
harsogja szét: ez botrány és gyalázat!        kit ez a világ be nem fogadott, 
Ki befogadta Jézust, azt te vállald,        az Otthonba, hol örök fény ragyog, 
légy bátran egy vele, szívből szeresd…        téged a Gyermek bizton befogad. 
Ne félj magadhoz venni Máriát.         Ne félj magadhoz venni Máriát!  
 

 

 
 

III. körzeti részközgyűlést tartunk 2019. december 15-én, vasárnap Borbányán, 

a de. ½ 10-kor kezdődő istentisztelethez kapcsolódóan!  

A közgyűlés tárgya: időközi presbiter- és képviselő-testületi tag választás 
 

 

Ádvent i  evangé l i zá c ió t  
 

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

2019. december 19-től 21-ig (csütörtöktől szombatig), esténként 17 órai kezdettel 

A d á m i  L á s z l ó  körzeti evangélikus lelkész szolgálatával: 

„Megvigasztalja megváltott népét az ÚR” 
 

 

Gyermekek karácsonya! 

 

Vargabokorban  2019. december 20-án délután, megbeszélés szerinti helyen és időben 

Borbányán   2019. december 22-én, az Ádvent 4. vasárnapi istentiszteleten (½ 10 ó.) 



 

2019. december 25-én, Karácsony I. ünnepén 

 

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 
 

2019. 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 
2019. december 31-én 

 

Borbányán   – az evangélikus templomban – 16 órakor 
 

2020. január 1-jén 

 

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

 

KKöörrzzeettii  bbeesszzáámmoollóó  
  

1) Vargabokorban (augusztus 12-től 16-ig) és Borbányán (augusztus 13-tól 17-ig) ismét 

tartottunk 5 napos nyári evangélizációs gyermekklubot. A Vasárnapi Iskolai Szövetség 

(VISZ) témasorozata alapján Kertészné Iványi Ágnes, Adámi Márta, Belyus Beáta, Galambos 

Eszter, Hódi Eszter, Melichné Szugyiczki Edit és Sápi Anna szolgáltak a gyermekek között. 

Átlagban több mint 20 gyermek vett részt naponta ezeken az alkalmakon! Karácsony 

küszöbén pedig újabb gyermekmissziós alkalmakra készülünk! 

2) Szép rendben folytatódtak havonta a 4. (ill. utolsó) vasárnapon a borbányai családi 

istentiszteletek, hol több, hol kevesebb gyermek részvételével. A gyermekek bibliai tanítá-

sát Adámi Márta mellett egy alkalommal Belyus Beáta, ill. kétszer Hódi Eszter tartotta.  

A szeptember 29-i hálaadó istentiszteletünkről a Hírmondóban és az evangélikus portálon 

(https://www.evangelikus.hu/halaado-istentiszteletet-tartottak-borbanyan) is jelent meg 

beszámoló. Az igehirdetésben ekkor Adámi László körzeti parókus lelkész Jer 17,5–11 

alapján arról szólt: „Az Úrban bízó szívre van legfőképp szükségünk.” A legnagyobb 

veszedelem ugyanis, mely fenyeget minket, nem az anyagi gond, betegség stb., hanem a saját 

szívünk Istennel dacoló, hamis biztonságot kereső csalárdsága. Isten pedig áldott, viruló 

életet akar nekünk adni bűnbocsátó és fölszabadító kegyelmében, Jézus Krisztus által!  

https://www.evangelikus.hu/halaado-istentiszteletet-tartottak-borbanyan


3) Borbányán Molnár Lászlóék végezték továbbra is önkéntesen a teendőket a templom 

körül és a templomkertben. Isten kegyelme és áldása kísérje őket életükben. Hála Istennek 

a segítőkért is a templomkert kaszálásában és a templomtakarításban! A szükséges 

istentiszteleti helyettesítéseket dr. Kovács László Attila igazgató lelkész, Bálint Éva, Melich 

Mihály és Palumbi József végezte, az istentiszteletek kántori szolgálatát pedig többnyire 

Adáminé Amriskó Mária. Vargabokorban Veres Jánosné viseli gondját a (még felújítás alatt 

lévő) imaháznak és környezetének. Örülünk annak is, hogy a hitoktatás rendezetten folyhat 

Nyíregyházán a körzetünk területén, hitoktatóink sok fáradozásával!  

4) Nagykállóban idén is sor került október 27-én a közös reformációi istentiszteletre. 

Repelik Eszter református lelkésznő szolgált Eszter könyve (4; 9,20-22) alapján 

igehirdetéssel; evangélikus részről Adámi László előadása hangzott el az idén 470 éves 

Ötvárosi Hitvallásról; majd pedig közösen vehettünk úrvacsorát. 

5) Bár néhány körzetünket érintő eseményről ill. presbiteri döntésről beszámolt már az 

összgyülekezeti Hírmondó, de ezeken kívül is sok örvendetes dologról lehet még 

hálaadással szót ejteni az ÚR színe előtt. Amellett, hogy idén nyáron is sor került a 

szászországi kéthetes evangéliumi ifjúsági táborozásra Hüttstattmühle-ben (Adámi Márta 

és Hódi Eszter vitte a fiatalokat, segítségükre volt Mátyás Viktória), a körzet területéről is 

részt vettek fiatalok az EKE ifjúsági csendeshétvégéjén, Zsarnai Krisztián esperes és 

Adámi Márta szervezésében (Velence, 2019. november 8-10.). A tavasszal Adámi Márta 

vezetésével Vargabokorban elkezdődött „tiniklub” alkalmai a Luther téri gyülekezeti 

házban folytatódnak, csütörtökönként 16:30 órai kezdettel! 

6) Új szolgálati lehetőség nyílt előttünk novemberben! A borbányai Tündérkert 

Szeretetotthon terápiás munkatársa keresett meg minket az ott lakó idősek (köztük 6 

evangélikus) lelkigondozása ügyében, havi rendszeres istentisztelet tartását is kérve. Az 

első alkalom 2019. november 11-én, hétfőn 10 órakor volt Adámi László és felesége 

szolgálatával. Minden hónap második hétfőjén szeretnénk folytatni ezt a szolgálatot. 

7) A körzet lelkipásztorának csendesnapi és – családi ünnephez kapcsolódó – igehirdetői 

szolgálata volt szeptember 21-22-én Budapest-Angyalföldön. Szeptember 22-én délután 

a nyáregyházi felújított evangélikus gyülekezeti ház átadásának ünnepségén is részt vett 

Adámi László, feleségével együtt, ahol sok régi testvérrel élték át az örömteli találkozást. 

8) Épületeink felújítása kapcsán a következőkről számolhatunk be: 

 Vargabokorban sok elvégzendő munka van még hátra továbbra is, amihez nem volt 

anyagi forrás. A presbitérium szeptember 11-én támogatta a vargabokori imaház felújítá-

sának befejezéséhez kiemelt pályázat benyújtását az Országos Egyházhoz. 

 Borbányán – miután tavasszal örömünkre megvalósult a templom elektromos veze-

tékeinek cseréje – sajnos, az új bejárati ajtó még nem készült el (és így a belső festés sem). 

 Érpatakon a kivitelező 2019. szeptember 24-én elkezdte a templom felújítását! 

Több alkalommal járt ott a munkák kapcsán a körzet lelkésze, és megtekintette a dolgok 

állását igazgató lelkészünk és esperesünk is. Szomorú tényről kaptunk azonban értesítést 

november 25-én: valakik betörtek a templomba és elvittek néhány dolgot onnan! Hála 

Istennek viszont az Érpatakra költözött evangélikus házaspárért is, akik vágynak az ÚR 

igéjére! Bárcsak adna nyitott ajtót elénk az ÚR az Ő szolgálatában ott is, és másutt is! 

 
  

Istentől áldott ádventi időt és karácsonyi ünnepet kívánunk! 
Alkalmainkon az ÚRral való találkozásra szeretettel hívunk és várunk mindenkit! 

 

Adámi László lelkipásztor    †       Veres Jánosné körzeti felügyelő 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség Lelkészi Hivatala, 4400 Nyíregyháza, Luther tér 14. Tel.: +36 20 368 9935 


