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„...ha valaki Krisztusban van, új  teremtés az” (2Kor 5,17) 
 

Isten a tıle elszakadt – és így a bőn, a halál és a Sátán fogságába 
került – embernek a bőnesettıl fogva elkezdte kinyilatkoztatni szent 
ítéletével együtt hosszútőrı szeretetét, megoldást készítı üdvakaratát is. 
(Vö. 1Móz 3,15.21; 4,4; 5,24; 6,8; 8,21-22; 12,3; 22,18 és így tovább, végig 
az Ószövetségen!) Isten az üdvtörténetet beleágyazta az emberiség 
történelmébe. Kiválasztotta és néppé tette Izráelt, és választott népének 
minden hőtlensége ellenére is fenntartotta és megerısítette ígéreteit. Így 
hirdethették egyre gazdagabb tartalommal az ószövetségi próféták, hogy 
Isten a Messiás-király = Krisztus elküldésével meg fogja oldani az ember 
életét tönkretevı – és az egész teremtettségre kiható – bajokat, és Isten 
királyi uralma – a bőnt és a gonoszt megítélve! – egyszer teljesen 
nyilvánvalóan meg fog valósulni a földön és az örökkévalóságban. (Vö. pl. Ézs 
9,1-6; 25,6-8; 35,1-10; 66,18-22...) 

„Mikor azonban eljött az idınek teljessége, elküldötte Isten az İ Fiát” 
(Gal 4,4). Jézusban elközelített Isten országa, de nem úgy, hogy İ ítéletet 
tartva fölállította volna azt, hanem kegyelemmel és bőnbocsánattal, sıt 
egészen a kereszt botránya alá rejtetten (pontosan ezt hirdette elıre pl. Ézs 
53 „érthetetlen” próféciája!). „Ámde Krisztus feltámadt a halottak közül, és 
zsengéjük lett azoknak, akik elaludtak” (1 Kor 15,20). Az üdvtörténetben 
ezzel bekövetkezett a döntı fordulat. 

Isten az İ váltsághalált halt Fiának feltámasztásával és 
felmagasztalásával elkezdte az új teremtést, ígéreteinek betöltését; 
éspedig úgy, hogy bőnös embereket a megfeszített és föltámadott 
Krisztushoz térít, megújítja életüket a bőnbocsánat felszabadító 
hatalmával, és eljegyzi ıket örökre magáénak, megszentelı Szentlelkét 
adva nékik zálogul (2Kor 5,1-5; Ef 1,3-14). A Krisztusban kapott új élet 
nemcsak egyénileg jelent újat, mert a Szentlélek új közösségbe is kapcsolja 
egymással a Krisztusban hivıket, az ige és a szentségek hatókörében és az 
ige mércéje szerinti cselekvı szeretet gyakorlásában. Krisztus egyházának 
és az egyes hivı embernek a reménysége tehát az, hogy amit Isten már 
elkezdett Krisztusban, Szentlelke által velünk, azt fogja teljességre 
vinni örök szeretetében. 

Éppen itt helyénvaló azonban a figyelmeztetés is: „Megtérés, éspedig 
egyszer megkezdıdı, holtig tartó, az Istenviszonyon mint alapon kezdıdı és az élet 
minden viszonyulására kiható megtérés nélkül  Isten országának, a menny 
királyságának reménysége hamis reménység ” (Zsigmondy Árpád: A keresztyén 
reménység etikai konzekvenciái, Lelkipásztor 1956. évi 1.sz. 38.lp.). 



„Íme, eljövök hamar, velem van az én jutalmam, és  megfizetek  
mindenkinek a cselekedete szerint” – szól a megdicsıült Úr  (Jel 22,12) 
 

Ahogyan az Úr Jézus kereszthalálában és föltámadásában, ugyanúgy 
az İ eljövetelében is az emberiség történelmének eseményévé teszi Isten a 
megváltást. Noha az Úr eljövetelének idejét nem tudhatjuk, számunkra 
egyáltalán nem lényegtelen a történelem. Az elsı keresztyének a saját 
életükben várták İt, és ez nem tévedés volt. Ellenkezıleg: ez volt és ez ma 
is a helyes magatartás az Úr iránt. Szabad nekünk is a saját életünkben 
várni Urunk visszajövetelének valóságos eseményét, és nem tévedés, ha – 
minden számítgatás nélkül – korunkban ennek elıjeleit ismerjük föl. 
Urunk nemcsak azt mondta, hogy „sem a napot, sem az órát nem tudjátok” 
(Mt 25,13), hanem azt is: „Tanuljátok meg a fügefáról vett példázatot... Így ti 
is, amikor mindezt látjátok, tudjátok meg, hogy közel van İ, az ajtó elıtt” (Mt 
24,32-33). Mi mindent kell ma látnunk – soha eddig nem tapasztalt 
mértékben – a világban növekvı zőrzavar és katasztrófák terén (vö. pl. Mt 
24,4-14)! 

„A Biblia azt tanítja, hogy Urunk eljövetele a Gyülekezetért közel van. A világ 
politikai, gazdasági, társadalmi és vallási tevékenységének irányvonalai számomra 
növekvı mértékben azt mutatják, hogy Urunk hamarosan eljön . Azt is meg kell 
azonban látnom, hogy az irányvonalak és körülmények ugyanilyenek voltak az 
apostolok napjaiban is, ami azt eredményezte, hogy az Úr eljövetelét ık is teljes 
mértékben saját napjaikban várták. ... Más szavakkal, meg kell különböztetnünk 
Urunk eljövetelének közelségét (vagyis, hogy İ bármelyik pillanatban eljöhet) attól a 
vélekedéstıl, hogy neki egy bizonyos idıpontban el kell jönnie. Az a bizonyos id ı 
az İ kezében van .” (Bill Randolph: Útmutató a bibliai próféciák megértéséhez, 
Evangéliumi Kiadó, 74.1p.) 
 

     Adámi László (Részletek a „Bibliai eszhatológiánk” c. elıadásból, 1994.) 
 

„Szemtıl szemben a megcsúfolt Isten Fiával – 

Nézzünk az ige tükrébe!” 
 

címmel 
 

nagyheti igehirdetés-sorozatot tartunk 
 

a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség gyülekezeti termében (Luther tér 14.) 
 

2009. április 6-tól 8-ig (hétfıtıl szerdáig), minden este 18 órai kezdettel 
Adámi László lelkész szolgálatával 

 

április 6.   Lk 22,63-71     „Megérted, vagy kiforgatod Jézus magatartását és szavát?” 
április 7.   Lk 23,1-12       „Tologatod, vagy vállalod a felelısséget?” 
április 8.   Lk 23,13-25     „Az igazság, vagy a tömeghangulat gyızhet le?” 
 

Nagycsütörtökön – április 9-én – az Evangélikus Nagytemplomban este 18 órai 
kezdettel úrvacsorai istentisztelettel zárul a sorozat. 



Imádkozva tervezett és az ÚRtól várt különleges körzeti események 
 

Nagyheti, húsvéti alkalmak, istentiszteletek  
 

2009. április 5-én, Virágvasárnap 
Ludastón – a kápolnateremben – du. 15 órakor, istentisztelet úrvacsorával 

 

2009. április 10-én, Nagypénteken – Passió-istentiszteletek 
Vargabokorban – az evangélikus imaházban – du. 14 órakor, úrvacsorával 
Borbányán – az evangélikus templomban – du. 16 órakor 

 

2009. április 11-én, Nagyszombaton 
Vargabokorban – az evangélikus imaházban – de. 10 órától 13 óráig 
gyermek-evangélizáció 

 

2009. április 12-én, 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. 14 órakor, úrvacsorával 

 

2009. április 13-án, Húsvét II. ünnepén 
Borbányán – az evangélikus templomban – de. ½ 10 órakor istentisztelet 

 
Mennybemenetel ünnepe  

2009. május 21-én 
Borbányán – az evangélikus templomban – 16 órakor istentisztelet 

 
Konfirmációi vizsga  

2009. május 30-án 
Nyíregyházán – a központi gyülekezeti teremben (Luther tér 14.) – 17 
órakor (Konfirmációi istentisztelet – a többi körzeti csoporttal együtt – 
Pünkösdkor, 2009. május 31-én a Nagytemplomban.) 

 
Pünkösdi istentiszteletek, alkalmak  

 
2009. május 31-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 

 

2009. június 1-jén, Pünkösd II. ünnepén 
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Vargabokorban – az evangélikus imaházban – de. 10 órától 16 óráig: 
Az Atya országa – a kicsiny nyáj mennyei kincse (Lk 12,32-34) 



 
Körzeti híreink, feladataink: 

 
1) Ezúton is tájékoztatjuk a gyülekezet tagjait arról, hogy – lemondások miatt – 
kiegészítésre szorul a körzeti presbitérium, ill. a képviselı-testület is.  

• Legutóbb Belyus Beáta testvérünk mondott le az egyházközségi jegyzıi 
és körzeti presbiteri tisztségérıl: döntését sajnáljuk, bár sok szempontból 
megértjük, és hisszük, hogy az Úr elıtt  tusakodta meg. Ez azonban azt 
jelenti, hogy 6 helyett már csak 3 tagja van a III. körzetnek a 
presbitériumban: a közeljövıben tehát presbitereket kell majd – körzeti 
részközgyőlésen – választanunk… 

• A képviselı-testületbe már a 2006. évi általános tisztújításkor sem tudtunk 
10 tagot küldeni (csak 9-et). Idıközben néhány testületi tagunk 
mandátuma pedig megszőnik  immár, az érvényben lévı egyházi 
törvényeink alapján: „A képviselı-testület azon tagját, aki az írásban 
összehívott képviselı-testület ülésérıl – egy választási cikluson belül – 3 
alkalommal kimentés nélkül távol marad, tisztségérıl, testületi 
tagságáról lemondottnak kell tekinteni” – 2005. évi IV. törvény 20.§ (4) 
bekezdés. 

2) Reméljük, hogy a következı hónapokban – az egyházközség kibıvített 
elnökségének tanácskozásai és a 2009. március 13-án elfogadott költségvetés 
alapján – sor kerülhet Borbányán a templom harangtornyocskáján elvégzendı 
javításokra, valamint – épített kerítés helyett – sövény-ültetésre stb. 
3) Vargabokorban a pünkösdhétfıi csendesnapra készülünk, és megoldást 
kell találni az imaház és környezete közösen végzendı rendbentartására: 
szükség van fiatalabb gyülekezeti „erıkre”, akik – egymás között beosztva – 
vállalják a munkát! – „Szolgáljatok az ÚRnak örömmel” (Zsolt 100,2a)! 
___________________________________________________________________________ 
 

Istentıl áldott nagyhetet és feltámadás-ünnepet kívánunk mindenkinek! 
Alkalmainkra szeretettel hívunk és várunk mindenkit, aki az Úr Jézus 

Krisztust keresi! 
 

† 
Adámi László     Veres Jánosné 
  lelkipásztor     körzeti felügyelı 

 


