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III. körzet

Körzeti gyülekezeti   beszámoló   és   
2008/2009. évi munkaterv

Hálaadással tekinthetünk vissza Isten színe előtt  a lezáruló egyházi esztendőre is, az 
új ádvent kezdetén, és vehetjük számba újból mindazt, amit Ő cselekedett velünk Szentlelké-
nek Krisztushoz térítő és Őbenne megerősítő hatalma által,  meg a gyülekezeti, közösségi 
életünk és bizonyságtételünk külső kereteinek alakításában is.

Karácsony küszöbén Borbányán Bozorády András (az Emmaus gyülekezet új lelké-
sze) szolgált közöttünk ádventi evangélizációval, 2007. december 20-22. között. Azzal a kér-
déssel szembesített minket estéről estére: „Van-e Jézus számára hely – ünnepeidben, életed-
ben, családodban?”.

A tervezett böjti vargabokori evangélizáció ugyan nem került sorra, de hála az Úrnak 
a  2008. május 12-én megtartott  pünkösdhétfői csendesnapért, melynek fő témája ez volt:  A 
Szentlélek a sötétségből Isten szeretetének a világosságába, a Fiúban való hitre hív  (Jn 
3,16-21). Dr. Fabiny Tamás, a kerület püspöke nyitó igehirdetésében hangsúlyozta, hogy Isten 
szeretete nem értékkereső szeretet, mint a miénk; hanem értékteremtő módon szeret minket, s 
neki üdvterve van velünk: hogy megtérjünk, és új emberré váljunk! Ezt a gondolatot folytatta 
Bozorády András: a Szentlélek döntési helyzetbe hoz, s ajándéka az elfogadás által lesz a mi-
enk; az ember ugyan megosztott személyiség, de a Lélek megtisztít; kérjük tehát az Atyát és ő 
ad Szentlelket ma is!A Szentlélek megítél! Ezt az üzenetet már az EKE fiatalokból álló akció-
csoportja által előadott jelenet tolmácsolta: mai gondolatokkal is fűszerezve érzékeltették a ta-
nítványok pünkösd előtti, Jézus és Lélek nélküli állapotát, majd a nagy változást. A jelenethez 
Adámi Mária fűzött rövid igei értelmezést. A mintegy kétszáz fős gyülekezet számára ezután 
magam mondhattam el személyes bizonyságtételemet megtérésemről. Pünkösdkor kereszteltek, 
ekkor volt a konfirmációm, sőt nyáregyházi lelkészi beiktatásom is a Szentlélek kitöltetésének 
ünnepén történt (1981-ben)… A lényeg azonban az, hogy 1973-ban Krisztusban számomra is 
felragyogott a kegyelem, ördögi megkötözöttségekből szabadított meg az Úr; így lettem épí-
tészmérnök helyett lelkész… Délután három kiscsoportban intenzív beszélgetések zajlottak lel-
készek vezetésével, a nap főtémájáról. Záró úrvacsorai igehirdetésében a püspök erre hívott fel: 
Járjunk Krisztus igéjének világosságában! „Higgy az Úr Jézus Krisztusban!”

Hamarosan azonban fájdalmas esemény is következett:  2008. június 3-ára virradóra 
ismeretlen tettesek betörtek a vargabokori evangélikus imaházunkba. 

A kehely kivételével (az vélhetően elkerülte a figyelmüket) elvitték az ezüstnek tudott 
úrvacsorai készlet több darabját: 

- a kancsót, 
- az ostyatartó dobozt (cibóriumot), az ostyát a kövezetre kiszórva belőle (!),
- valamint az ostyatartó tálkát (paténát). 

Ezen kívül ugyancsak eltulajdonítottak 
- 2db gázpalackot, 
- vasalót,
- kávéfőzőt.

Megrongálták
- az elektromos hangszert (csatlakozó kábelét kiszakították és elvitték),
- a bejárati ajtót,
- és a villanyóra-szekrényt.
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A szekrényeket is kinyitogatták, tartalmuk egy részét kiszórták. (A szomszédból egy Mercedes 
Vito járművet is elvittek, a benne lévő asztalosipari szerszámokkal...) A rendőri intézkedések 
mellett mi is intézkedéseket tettünk. Az éppen akkor megjelent „Nyíregyháza templomai, ká-
polnái, imaházai” c. könyvben közölt vargabokori fotóit szíves volt Fodor András CD-n ren-
delkezésünkre bocsátani; és az oltárról készült képet – melyen jól látható az úrvacsorai kész-
let  –  rövid  értesítésemmel  együtt  Garai  András föltette  személyes  internetes  honlapjára 
(http://www.garainyh.hu). Másnap este kaptuk a jó hírt, hogy a kegytárgyakat elrejtették a tol-
vajok, de valaki megtalálta, így hiánytalanul – bár sérülten – megvannak (és június 5-én a gép-
jármű a szerszámokkal is megkerült)! SOLI DEO GLORIA! Az ÚR leplezze le a betörőket, és 
szembesítse őket – üdvösségükre! – Krisztus keresztjével!  Az úrvacsorai edényeket ötvös 
mesterrel megjavíttattuk (közben kiderült az is, hogy nem ezüst, hanem csak ezüstözött alpaka 
az anyaguk).

Vargabokorban, az evangélikus imaházunkban került sor idén is a Vasárnapi Iskolai 
Szövetség nyári misszionárius képzésére,  június 29-től július 11-ig. A képzés keretében – a 
második héten – a környékbeli gyerekek itt vehettek részt az „5 napos klub” gyermekmisszós 
alkalmain. Minden nap ez volt a fő téma: „Ki az Úr Jézus?”

Isten Lelkének Krisztusban megerősítő munkálkodását tapasztalhattuk meg azon a 
nyári EKE (Evangélikusok Közössége az Evangéliumért) csendeshéten, Piliscsabán, amelyen 
Nagykállóból ismét 3 asszonytestvérünk vett részt, Nyíregyházáról pedig felnőttek és fiatalok 
is jelen voltak. (Magam a héten igehirdető és lelkigondozó szolgálatot végezhettem.)

Nagykállóban  a gyermekek közti szolgálatnak helyet adó készséges családnál megint 
megtarthattuk a Vasárnapi Iskolai Szövetség 5 napos gyermekmissziós klubját  augusztus 11-
től 15-ig, Kertészné Iványi Ágnes és Adámi Márta szolgálatával.

Ugyancsak Nagykállóban – a Biblia éve alkalmából – különleges helytörténeti kiállí-
tást rendeztek a Korányi emlékházban, „Bibliák és hitéleti emlékek” címmel, augusztus 19-től 
szeptember 28-ig. A kiállítás szervezője, Harsányi Gézáné, a 4 „történelmi egyház” lelkészei-
től és tagjaitól kért könyveket és tárgyakat ehhez. Az evangélikus hitéletet bemutató tárlóban 
– a színesben kinyomtatott Luther-rózsa mellett – lehetett látni 1863-ban nyomtatott gót betűs 
Tranoscius  énekeskönyvet,  1904-ben Prágában kiadott  „tirpák Bibliát”,  régi  magyar  nyelvű 
énekeskönyvet, magyar Tranosciust,  passió füzetet,  konfirmációs könyvet és ma használatos 
énekeskönyvet is. A legtöbb kiállítási anyagot Horváth György református lelkész és a Refor-
mátus Egyház biztosította. A kiállítás megnyitóján részt vett az evangélikus bibliakör is, én pe-
dig arról szólhattam, hogy nemcsak nagyon fontos olvasni a Bibliát, hanem arra van szük-
ség, hogy jól olvassuk: ez pedig akkor történik, ha Jézus Krisztushoz jövünk, hogy éle-
tünk legyen (vö. Jn 5,39-40)! A kiállítás záró alkalmán evangélikus részről Hódi Eszter, vala-
mint Adámi Mária és Adámi Márta olvastak fel bibliai igéket (Zsolt 32; Jn 1,1-18; Fil 2,5-11), 
és elhangzott Füle Lajos: Én szeretem az elnyűtt Bibliákat c. verse is.

Szintén Nagykállóban újból a református gyülekezettel együtt tarthattunk (meghívá-
sukra) reformációi ünnepséget október 26-án, igehirdető szolgálatommal és úrvacsorai közös-
séggel (erről az istentiszteletről televíziós felvétel is készült, amit rákövetkező vasárnap a helyi 
kábeltévén közvetítettek). 

A körzetben folyó szolgálatunknak sok további  eseményét  is  lehetne még sorolni,  a 
nagytemplomi ill. központi (pl. böjti igehirdetés-sorozat) és a sok temetési szolgálatom mel-
lett… Rajtam kívül több testvérünk is végez – sokrétű – szolgálatot a körzetben: az egyes terü-
letek számbavételénél név szerint is említem őket.)

A körzet területén továbbra is három olyan helyi bázis van, ahol sok rendszeres közös-
ségi alkalmat tarthatunk, de másutt is igyekszem, igyekszünk megtalálni az Úrnak való szol-
gálat lehetőségeit, az Ő elhívása, és a nekünk adatott kegyelem és erő szerint.

http://www.garainyh.hu/
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Borbányán a hetenkénti vasárnapi istentiszteletek mellett – melyekre Orosról és Örö-
kösföldről, sőt máshonnan is járnak át néhányan – 2001. november 22. óta házi biblia-
órákat is tartunk (olykor Örökösföldön vagy másutt is), a korábbi csütörtöki időpont he-
lyett 2007. szeptember 28. óta immár pénteken. Fontos esemény szokott lenni az ádven-
ti evangélizáció: ez most a korábbi évektől eltérően  hetenkénti ádventi istentiszteletek 
formájában kerül sorra reménység szerint: december 12-én, 19-én és 22-én.
Borbányai  templomunkban  keresztelésre ritkán  kerül  sor  (inkább  a  Nagytemplomba 
jönnek), többször kell viszont temetési szolgálatot végeznem a borbányai temetőben.
Az óvodai/iskolai hittanórákat Borbányán most már Adámi Márta hitoktató tartja. Örö-
münk az, hogy néhány gyermeket évről évre be tudunk vonni valamelyik ádventi alka-
lom szolgálatába, a gyülekezet pedig ajándékcsomagokkal lepi meg őket.
Oroson az iskolai hittanórákat szintén Adámi Márta tartja. Örökösföldön Bellus Szilvia 
és Belyus Beáta Ibolya végzi a hitoktatást: az evangélikus hitoktatásra járó gyermekek 
nagyobb része itt egyébként nem evangélikus családi háttérből való.
Konfirmandus csoportunkkal október 11-én kezdtük a felkészülést: Borbányáról, Oros-
ról, Vargabokorból, de a város más részeiről is jöttek össze a gyermekek (eddig 8-an). 
Szükséges továbbra  is  a  gyermekmisszió,  ill.  a  hitoktatás gyülekezeti  kapcsolatának 
megerősítése, valamint a borbányaiak lelki mozdulása, ébredése.

Nagykállóban a havi két istentisztelet mellett 2002. június 18. óta tartunk heti biblia-
órákat,  jelenleg a református gyülekezeti teremben. Olykor sor kerül  keresztelésre ill. 
temetésre is. Iskolai hitoktatásunk nincs (a református hittanórákra jár egy leány).
Szükséges lenne a heti gyermek-bibliaórai alkalmaknak – amelyek egy éve szünetelnek 
– új helyet és időpontot keresnünk. Idén december 20-ra tervezzük a „gyermekek kará-
csonyát”, ahol a gyermekek a gyülekezettől ajándékcsomagot is kapnak.
Az ugyancsak Nagykállóhoz tartozó  Ludastón istentiszteletünk havonta van, időnként 
ezen kívül vasárnap délutánokon házi bibliaórákat tartanak Botos Antalné vezetésével.

Vargabokorban a  havi  két  istentisztelet mellett  korábban a közbeeső vasárnapokon 
gyermek-bibliaórát  tartottak Belyus Beáta Ibolya és Gálik Marietta testvéreink 2005 
augusztusától 2006. nyaráig. Ez a gyermek-alkalom jelenleg szünetel ugyan, de idén is 
Karácsony előtt,  december 20-án „gyermekek karácsonyát” készülünk tartani. Az ér-
tünk emberré lett  Jézus Krisztus evangéliuma lesz most is a középpontja az érdekes 
foglalkozásnak, s a gyermekek a gyülekezettől ajándékcsomagokat is kapnak.  Húsvét 
előtt és a pünkösdhétfői csendesnapon is tervezünk gyermekmissziós foglalkozást.
Mivel különleges jelentőséget adott az Úr itt az évente megtartott pünkösdhétfői csen-
desnapoknak: erre megint készülünk 2009. június 1-jén! Vendég-szolgálóként Horváth 
Géza református lelkipásztort (Nagyvarsány), valamint Kiss Pétert, az EKE Evangéli-
umi Alapítvány kuratóriumának tagját szeretném meghívni.
Az IMMÁNUEL gyülekezeti ház alkalmas kisebb létszámú konferenciák, csendeshetek 
ill.  -hétvégék megtartására: így lehetett megrendezni itt a  Vasárnapi Iskolai Szövetség  
tanfolyamait is: bár jövőre már másutt (Miskolcon?) tervezik megtartani a „nyári misz-
szionárius” képzést, reméljük, hogy ezután is lesz itt VISZ-alkalom!
Ebbe az imaházba Jánosbokorból, Antalbokorból és más környező helyekről is eljö-
hetnek az igére vágyódók. 
Szükséges lenne viszont változatlanul az, hogy rendszeres bibliaórát tudjunk beindítani, 
és a gyermek-foglalkozások is újra induljanak, valamint hogy legyenek olyanok, akik át-
veszik az imaház körüli teendőket. (Több látogatást is tettünk az utóbbi időben…)
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Nyírbátorban  havonta  (a reformátusoknál) tarthatunk ezen kívül  istentiszteleteket, és 
sor került egy házi keresztelésre is! 
Geszteréden most nem tudjuk folytatni a korábban negyedévente tartott házi istentisz-
teleteket. Érpatakon létezik egy kicsiny evangélikus templomunk, melyet a reformá-
tusok használnak. Továbbra is csak kérdezni tudom magunktól: Lehet-e és mikor újra 
missziónk ott a ránk bízott evangéliummal, esetleg éppen a templom köré települt roma 
lakosság között?! De körzetünkhöz tartozik további 35  (összesen  39)  település szór-
vány-evangélikussága is! 
Szükséges lenne legalább egy-egy látogatással minél több helyen elérni a szórványban 
lévőket  Jézus Krisztusnak, a megfeszített és feltámadott egyedüli  Üdvözítőnek a 
tiszta evangéliumával! (Látogatásaim során fájdalmas tapasztalatokat is szereztem!)

Sajátosan kapcsolódik körzeti szolgálatunkhoz az, hogy a parókia nemcsak sok (gyak-
ran telefonos!) lelkigondozói beszélgetésnek, hanem rendszeres igei összejöveteleknek is 
helye (az otthon végzett irodai/hivatali munka mellett).
A parókián keddenként délelőtt felekezetközi, evangéliumi női bibliaóra van évek óta: 
korábban Tóthné Demcsák Anikó vezette ezt, majd Labossáné Kővágó Anita, most pe-
dig Makay Gáborné református testvérünk (feleségem, Adáminé Amriskó Mária mel-
lett, aki istentiszteleteken is szokott helyettesíteni, Borbányán és Vargabokorban pedig 
rendszeresen hangszeres kántori szolgálatot végez). 
Havonta szokott sorra kerülni – ugyancsak a parókián – az a női lelkigondozói biblia-
óra, melyet Kertészné Iványi Ágnes, területi VISZ-munkatárs testvérünk vezet.
Szükséges folytatódniuk ezeknek az alkalmaknak is, mert Isten sok áldást készített eb-
ben a közösségben.
Saját speciális (nem csupán körzeti) feladatom volt mindezek mellett a központi gyüle-
kezeti teremben (Nyíregyháza, Luther tér 14.) 2002. április 11. óta rendszeresen tar-
tott bibliatanulmányozó órák szolgálata: 2007. szeptember 27-étől a hónap 2. és 4. csü-
törtök estéjén tartottuk ezeket az alkalmakat, melyeken Isten igéje összefüggéseiben le-
het elmélyedni és együtt imádkozni. Most nem tudom, mikor folytatódhatnak majd ezek 
az órák…

Ami a körzeti szolgálatunk kereteit illeti, változatlanul az a helyzet, hogy saját épüle-
tekkel  és  berendezéssel  Vargabokorban és  Borbányán,  ill.  Érpatakon(!)  rendelkezünk; 
emellett Érpatakon egy telke és Nyírbátorban egy akáccal benőtt kicsiny temetőterülete van 
az Egyházközségnek. Nagykállóban saját istentiszteleti, keresztelési és úrvacsorai  felszerelé-
seink vannak. Borbányán (2003. óta) immár több mint 1.000.000,- Ft-ot gyűjtöttünk össze a 
templom javítására, ill. 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 – 
továbbra is kiegészítésre szorul a körzeti presbitérium, ill. a képviselőtestület is. Az elmúlt 
év során nem tartottunk külön körzeti presbiteri ülést, ill. közgyűlést, jelenleg pedig hosszabb 
idő óta beteg a körzeti felügyelőnk: neki az Úrtól kegyelmet, erőt és áldást kívánunk! 

Munkatervünk szövegéhez most is mellékelem a rendszeres és a különleges körzeti al-
kalmaink listáját, valamint a körzethez tartozó települések névsorát.

Nyíregyháza, 2008. november 26.
Adámi László

evangélikus lelkipásztor
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