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Isten iránti hálaadással és alázattal vehetjük számba újból mindazt, amit a lelki élet 
és közösség terén İ munkált közöttünk Szentlelkének Krisztushoz térítı és İbenne 
megerısítı hatalma által az utóbbi évben is. Hála az Úrnak a böjti vargabokori 
evangélizációért (Takaró Károllyal) és a pünkösdhétfıi csendesnapért. Vargabokorban 
nagyon komoly fiatal csapat vett részt – az egész országból – a VISZ (Vasárnapi Iskolai 
Szövetség) „nyári misszionárius”  képzésén, és aztán jól szolgálhattak az Úr Jézus 
evangéliumával több helyen is gyülekezetünk területén gyermekek között. Isten Lelkének 
hitre juttató és Krisztusban megerısítı munkálkodását láthattuk meg azon a nyári EKE  
(Evangélikusok Közössége az Evangéliumért) csendeshéten is Piliscsabán, amelyen 3 
asszonytestvérünk is részt vett Nagykállóból. Nagykállóban a református gyülekezettel együtt 
tarthattunk (meghívásukra) reformációi ünnepséget október 28-án, igehirdetı 
szolgálatommal és úrvacsorai közösséggel (ez pl. nem szerepelt eredetileg az elızı 
munkatervben). A körzetben folyó szolgálatunknak sok további eseményét is lehetne még 
sorolni, a nagytemplomi ill. központi és a sok temetési szolgálatom mellett… (Mindent 
összevéve általában heti 10-15 igeszolgálatom van személy szerint nekem, de több testvérünk 
is végez – sokrétő – szolgálatot rajtam kívül a körzetben: az egyes területek számbavételénél 
név szerint is említem ıket.) 

 
A körzet területén három olyan helyi bázis van, ahol a közösség formálódott és 

formálódik, de másutt is van szolgálatunk: 
 

Borbányán a hetenkénti vasárnapi istentiszteletek mellett (melyekre Orosról és 
Örökösföldrıl, sıt máshonnan is járnak át néhányan) 2001. november 22. óta házi 
bibliaórákat is tartunk (olykor Örökösföldön vagy másutt is), a korábbi csütörtöki 
idıpont helyett 2007. szeptember 28. óta immár pénteken. Fontos alkalom az ádventi 
evangélizáció: ez 2007. december 20-21-22-én most is sorra kerül, Bozorády András 
szolgálatával.  
Szükséges viszont továbbra is a gyermekmisszió, ill. a hitoktatás gyülekezeti 
kapcsolatának megerısítése (az óvodai/iskolai hittanórákat Borbányán Kovács Ilona 
hitoktató tartja). Örömünk az, hogy néhány gyermeket évrıl évre be tudunk vonni az 
ádventi sorozat utolsó estéjének szolgálatába, a gyülekezet pedig ajándékcsomagokkal 
lepi meg ıket. 
Oroson 2007. szeptembere óta átvettem az iskolai hittanórákat, de ezek megtartásában 
továbbra is részt vesz (decemberig) Belméné Gebei Gabriella, ill. bekapcsolódott 
Adámi Márta. 
Örökösföldön Bellus Szilvia és Belyus Beáta Ibolya végzi a hitoktatást: az 
evangélikus hitoktatásra járó gyermekek nagyobb része itt egyébként nem evangélikus 
családi háttérbıl való. 
Konfirmandus csoportunkkal október 13-án kezdtük a felkészülést: Borbányáról, 
Orosról és Örökösföldrıl jöttek össze túlnyomórészt a gyermekek (13-an). Többen 
közülük az Evangélikus Kossuth Lajos Gimnáziumba ill. az Evangélikus Általános 
Iskolába járnak. 



Nagykállóban a havi két istentisztelet mellett 2002. június 18. óta tartunk heti 
bibliaórákat (idıszakonként változó, hogy házaknál-e, vagy a református gyülekezeti 
teremben). Évente néhányszor sor kerül keresztelésre ill. temetésre is. 
A gyermekek közti szolgálatnak helyet adó készséges családnál 2007 július 9-13. 
között ismét megrendezhettük az ötnapos gyermekmissziós alkalmat, 10-14 
(túlnyomórészt nem evangélikus) gyermek részvételével, a Vasárnapi Iskolai 
Szövetség nyári misszionárius képzı tanfolyamának keretében. Ennek nyomán ısztıl 
folytatódtak a hetenkénti rendszeres házi gyermek-bibliaórák, továbbra is Belyus 
Beáta Ibolya és Adámi Márta testvéreink önkéntes szolgálatával.  
Szükséges azonban a heti gyermek-bibliaórai alkalmaknak új helyet keresnünk: 
decembertıl várhatóan a városi jóléti szolgálat termében fogunk helyet kapni ehhez. A 
felnıttek és a gyermekek együtt vesznek majd részt a december  18-ra tervezett 
ádventi esten, ahol a gyermekek is szolgálnak, a gyülekezettıl pedig ajándékcsomagot 
kapnak. 
Az ugyancsak Nagykállóhoz tartozó Ludastón istentiszteletünk havonta van, de a 
többi vasárnapokon házi bibliaórai közösség mőködik Botos Antalné szolgálatával. 
 
Vargabokorban a havi két istentisztelet mellett korábban a közbeesı vasárnapokon 
gyermek-bibliaórát tartottak Belyus Beáta Ibolya és Gálik Marietta testvéreink 2005 
augusztus óta 2006. nyaráig. Ez a gyermek-alkalom továbbra is szünetel ugyan, de a 
nyári VISZ-tanfolyam (gyermek-evangélizációs képzés) révén Isten új lehetıséget 
adott a gyermekek közötti szolgálatra: itt is sor került 2007. július 9-13. között az 
ötnapos gyermekmisszóra (9-17 gyermek részvételével). 
Karácsony elıtt, december 15-én „gyermekek karácsonyát” készülünk tartani: 
ezalkalommal nem a vargabokori imaházban, hanem Veres Jánosék házánál. Az 
értünk emberré lett Jézus Krisztus evangéliuma lesz most is a középpontja az 
érdekes, játékos foglalkozásnak, s a gyermekek a gyülekezettıl ajándékcsomagokat is 
kapnak. Húsvét elıtt  és a pünkösdhétfıi csendesnapon is tervezünk gyermekmissziós 
foglalkozást. 
Különleges jelentıséget adott az Úr az évente megtartott pünkösdhétfıi 
csendesnapoknak itt: erre megint készülünk 2008. május 12-én! (Vendég-
szolgálóként Dr. Fabiny Tamás püspököt is meghívtuk, mások meghívása még ezután 
fog történni.).  
Az IMMÁNUEL gyülekezeti ház alkalmas kisebb létszámú konferenciák, 
csendeshetek ill. -hétvégék megtartására: így lehet megrendezni itt a Vasárnapi Iskolai 
Szövetség tanfolyamait is: reméljük, ismét itt lesz a „nyári misszionárius” képzés! 
Az utóbbi években több alkalommal böjti evangélizációt tarthattunk ezen a helyen: 
most Kiss Péter testvérünket (az EKE Evangéliumi Alapítvány kuratóriumának tagját) 
hívtam Szombathelyrıl ilyen szolgálatra: válaszát még várjuk. (Ebbe az imaházba 
Jánosbokorból, Antalbokorból és más környezı helyekrıl is eljöhetnek az igére 
vágyódók.) 
Szükséges lenne viszont változatlanul az, hogy rendszeres bibliaórát tudjunk 
beindítani, és a gyermek-foglalkozások is újra induljanak. 
 
Nyírbátorban havonta (a reformátusoknál) és Geszteréden negyedévente (háznál) 
tarthattunk ezen kívül istentiszteleteket, de körzetünkhöz tartozik további 36 (összesen 
39) település szórvány-evangélikussága is!  
Geszteréden most nem tudjuk folytatni a házi istentiszteleteket, Nyírbátorban viszont 
továbbra is rendszeresen szolgálhatok a református gyülekezet vendégeként. 



Érpatakon létezik egy kicsiny evangélikus templomunk, melyet a reformátusok 
használnak. Jelenleg csak kérdezni tudom magunktól: Lehet-e és mikor újra missziónk 
ott a ránk bízott evangéliummal, esetleg éppen a templom köré települt roma lakosság 
között is?! 
Szükséges lenne legalább egy-egy látogatással minél több helyen elérni a 
szórványban lévıket Jézus Krisztusnak, a megfeszített és feltámadott egyedüli 
Üdvözítınek a tiszta evangéliumával! A nyár folyamán két felnıtt konfirmandusom 
volt Piricsérıl. Az elmúlt idıszakban néhány különleges alkalmat is készített Isten: 
Nyírbátorban esküvın és temetésen is, Geszteréden pedig temetésen hirdethettem az 
Úr igéjét. 
 
Sajátosan kapcsolódik körzeti szolgálatunkhoz az, hogy a parókia nemcsak sok 
(gyakran telefonos!) lelkigondozói beszélgetésnek, hanem rendszeres igei 
összejöveteleknek is helye (az otthon végzett irodai/hivatali munka mellett; itt jegyzem 
meg, hogy az Élim Evangélikus Szeretetotthonban végzett igazgatólelkészi 
szolgálatom 2007. június 15-ével lezárult). 
A parókián keddenként de. felekezetközi, evangéliumi nıi bibliaóra van évek óta: 
korábban Tóthné Demcsák Anikó vezette ezt, majd Labossáné Kıvágó Anita, most 
pedig Makay Gáborné református testvérünk (feleségem, Adáminé Amriskó Mária 
mellett, aki istentiszteleteken is szokott helyettesíteni, Borbányán és Vargabokorban 
pedig rendszeresen hangszeres kántori szolgálatot végez).  
Havonta szokott sorra kerülni – ugyancsak a parókián – az a nıi lelkigondozói 
bibliaóra, melyet Kertészné Iványi Ágnes, területi VISZ-munkatárs testvérünk vezet. 
Szükséges folytatódniuk ezeknek az alkalmaknak is, mert Isten sok áldást készített 
ebben a közösségben. 
 
Saját speciális (nem csupán körzeti) feladatom mindezek mellett a központi 
gyülekezeti teremben (Nyíregyháza, Luther tér 14.) 2002. április 11. óta 
rendszeresen tartott bibliatanulmányozó órák szolgálata: 2007. szeptember 27-étıl a 
hónap 2. és 4. csütörtök estéjén tartjuk ezeket az alkalmakat, melyeken Isten igéje 
összefüggéseiben lehet elmélyedni és együtt imádkozni. 
 
Ami a körzeti szolgálatunk kereteit illeti, saját épületekkel és berendezéssel 

Vargabokorban és Borbányán, ill. Érpatakon(!) rendelkezünk; emellett Érpatakon egy 
telke és Nyírbátorban  egy akáccal benıtt kicsiny temetıterülete van az Egyházközségnek. 
Nagykállóban saját istentiszteleti, keresztelési és úrvacsorai felszereléseink vannak. 
Vargabokorban az imaház főtésrendszere szorult most javításra, Borbányán pedig (2003. óta) 
mostanra közel 800.000,- Ft-ot győjtöttünk össze a templomtelek kerítésének megépítésére 
(de ezt a pénzt eddig az Egyházközség más szorító kiadásaira kellett ideiglenesen 
elkölteni…). Egyébként befogadott vendégek vagyunk a többi helyeken. 

A személyi feltételek tekintetében emlékeztetnem kell arra, hogy – lemondások miatt 
– kiegészítésre szorul a körzeti presbitérium, ill. a képviselıtestület is. 

Munkatervünk szövegéhez most is mellékelem a rendszeres és a különleges körzeti 
alkalmaink listáját, valamint a körzethez tartozó települések névsorát. 
 
 
Nyíregyháza, 2007. november 20. 
 

       Adámi László 
evangélikus lelkipásztor 


