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ÉÉÉllleeettt,,,   éééllleeettt,,,   ööörrrööökkkéééllleeettt!!!   
   

„„„HHHaaa   pppeeedddiiiggg   KKKrrriiissszzztttuuusss   fffeeelll   nnneeemmm   tttááámmmaaadddoootttttt,,,      

aaakkkkkkooorrr   hhhiiiááábbbaaavvvaaalllóóó   aaa   mmmiii   ppprrrééédddiiikkkááálllááásssuuunnnkkk,,,      

dddeee   hhhiiiááábbbaaavvvaaalllóóó   aaa   tttiii   hhhiiittteeettteeekkk   iiisss...”””                  

   (((111KKKooorrr   111555,,,111444)))   
   

Vakító, szemkápráztató világosság tör elő a húsvéti eseményből. Az Élet szikrázik fel 
tündöklő ragyogással. Csak most jövünk rá, hogy micsoda sötétségben botorkáltunk 
nélküle, hogy azelőtt húsvét előtt minket, valamennyiünket a Halál sötét sodra ragadott 
tova, a romlás felé és a maga erején senki sem tudott az ár ellen úszni. 

Több húsvétot! Helyet az igazi húsvétnak magunkban, családunkban, 
társadalmunkban, egyházunkban, nemzetünkben! Az a bajunk, hogy lelkes 
meghatódott húsvéti-ünnepléseink közepette is egyszerűen elsikkadt és elkallódott a 
húsvéti esemény. A kikelet, a tavasz, a természet ébredező, újra elő-kitörése, az új 
lobbot vető életösztön tölt el minket vigassággal és vidámsággal, de nem az Életnek, az 
Örökéletnek hódító, foglyul ejtő, meggyőző, diadalmas előretörése. Húsvét sápadt 
visszfényeképpen a lélek halhatatlanságának vérszegény hiszékenysége borong 
mibennünk és közben micsoda nagyszerű keresztyéneknek véljük magunkat, akik a 
modern világban is ily magasztos és fennkölt hiedelmet ápolgatunk kedélyünkben. Az 
Írás ellenben ezt szóra se méltatva, mindegyre csak azt hajtogatja továbbra is: több 
húsvétot! Igazi húsvétot: feltámadást és életet! Győzelmet és Örökéletet! Jézus él. Vele 
együtt én is élek. 

Mert mit is jelent a húsvéti esemény? 
Nyilvánvalóvá lett, amit Nagypéntek elvégezett, 
amit Krisztus Urunk szerzett és kivívott a 
kereszten. Nem a szenvedések boldogságra 
fordulását hozza húsvét. Hiszen ilyen fordulatra 
nem is volt szükség. Mert Krisztus Jézus 
önkéntes magafeláldozása szörnyűséges 
kínhalálában: maga a párját ritkító, 
hasonlíthatatlan győzelem. Isten szerelmes 
szerelmének győzelme minden sötét 
istenellenes hatalmon: a tomboló bűnön, 
nyomorúságon, halálon, ördögön és poklokon. 
Már a kereszten véget ér ez a mi világunk: a 
nagyralátó önhittség és kétségbeesett 
fejvesztettség világa és már itt megindul Isten új 
világa. Végét járja minden emberi bölcsesség 
és erő és az élő Isten csodás királykodása 
kezdődik. Mindez Nagypéntek csodája. De csak 



most, húsvétkor lett világossá, csak most húsvétkor lett lelkendező örömmondássá, 
minden lármát és átkozódást túlharsogó híradássá. 

Azóta, az első és egyetlen húsvét óta mindig újra felhangzik a húsvéti szózat. A 
legsötétebb szenvedést és nyomorúságot, a bűn feneketlen örvényeit is felderíti. 
Húsvét fényében észrevesszük: ennek a világnak összeomlásában, csődjében, 
válságában Isten új világa, csoda birodalma kap erőre, hódít teret, növekszik. Akire 
rávetődött már ez a húsvéti fény, – és ki az közülünk, aki ezt kétségbe vonhatná? – az 
már kiszabadult a mélység felé húzó erőnek halálos szorításából, a szenvedések, 
nehézségek, kudarcok gerincet összeroppantó harapófogójából. 

Mi húsvéti emberek vagyunk. A húsvéti öröm, bizakodás, reménység, bocsánat, 
önfeláldozás és szolgálat emberei. Mert Krisztus a mi Urunk, aki keresztre feszíttetett 
értünk és aki feltámadott, ugyancsak értünk. Innét a bizonyosságunk: általmentünk a 
halálból az életre. Itt az Élet. És a mienk ez az Élet: az Örökélet. 
 

Urbán Ernő (1908-1943) 
(Megjelent a Keresztyén Igazság c. folyóirat 1936/4. számában) 

 

 

Nagyheti, húsvéti alkalmak, istentiszteletek a III. körzetben 
 

2015. április 3-án, Nagypénteken 
 

Gyermek-evangélizáció 
 

Vargabokorban – az evangélikus imaházban – du. 15 órakor 
 

Passió-istentiszteletek 

Borbányán – az evangélikus templomban – du. 16 órakor 

Ludastón – a kápolnateremben – du. 18 órakor, úrvacsorával 
 

 

2015. április 5-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. 15 órakor, úrvacsorával 
 

2015. április 6-án, Húsvét II. ünnepén 
 

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

 

Mennybemenetel ünnepe 
 

2015. május 14-én 

Borbányán – az evangélikus templomban – 16 órakor istentisztelet 
 

Pünkösdi istentiszteletek, alkalmak 
 

2015. május 24-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 



 

2015. május 25-én, Pünkösd II. ünnepén – Istentiszteletek 
 

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

Vargabokorban – az evangélikus imaházban – du. 15 órakor, úrvacsorával 
 

Konfirmációi vizsga 
 

2015. május 30-án 

Nyíregyházán – a központi gyülekezeti teremben (Luther tér 14.) – délután 17 órakor 
 

Konfirmációi istentisztelet 2015. május 31-én, 10 órakor a Nagytemplomban! 
 – a többi körzeti csoporttal együtt –  

 
 

Vargabokorban idén 

 kivételesen nem lesz 

pünkösdhétfői csendesnap! 
 

HHáállaaaaddóó  iisstteennttiisszztteelleetteett  
és azt követően 

„„ccsseennddeess--ddéélluuttáánntt””  
fogunk tartani  

 

2015. június 28-án, vasárnap  

a 

vvaarrggaabbookkoorrii    

IIMMMMÁÁNNUUEELL  iimmaahháázz  
  

2255  éévveess  jjuubbiilleeuummaa alkalmából 

 

DDRR..  FFAABBIINNYY  TTAAMMÁÁSS  ppüüssppöökk  

és mások szolgálatával! 

 

****************************************************************** 

Körzeti híreink, hálaadásunk, feladataink 
 

1) Az ádventi idő második hetében (december 8-tól 12-ig) a körzet lelkésze – Adámi 

László – a Nógrád megyei Lucfalván szolgált 5 este evangélizációval. 

2) Több mint egy évtizede körzeti hagyományunk immár a borbányai ádventi 

evangélizáció, amelyet 2014-ben december 18-tól 20-ig tarthattunk meg esténként a 

fűtött templomban, „Ézsaiás ádventje  – próféciák a Születendőről” címmel.   

3) Borbányán a hittanos gyermekek közül szolgáltak többen ismét versmondással 

Ádvent 4. vasárnapján, az istentiszteleten. A gyülekezeti tagok adományaiból most is kis 

karácsonyi csomagokkal ajándékozhattuk meg őket. Az összesen 60 db 

ajándékcsomagból Vargabokorba és Nagykállóba is jutott az ottani gyermekeknek. 

Vargabokorban december 23-án volt a gyermek-evangélizáció, Kertészné Iványi Ágnes 

és Adámi Márta szolgálatával. 



4) A karácsonyi ünnepi istentiszteletek szép rendben zajlottak Nagykállóban, 

Borbányán, Vargabokorban és Ludastón is. Néhol az előző évhez képest kisebb 

létszámban, másutt viszont végre többen voltunk!  

5) A vargabokori imaházban újra van működő hangszerünk: az a harmónium, amelyet 

Kiss Ibolya ajándékozott oda a gyülekezetnek, édesapja – az egykori helyi tanító – 

hagyatékából (a karácsonyi istentiszteleten ezzel kísérte már az éneket Adáminé Amriskó 

Mária). Ezúton is köszönjük Veres Jánosné és családja, valamint ö. Pristyák Andrásné 

szolgálatát az imaház és környezete rendben tartásában, a kert gondozásában: sok erőt 

kívánunk nekik Istentől mind fizikailag, mind hitben! 

6) Evangéliumi aliansz imaheti alkalmakon vettünk részt Nyíregyházán 2015. január 4-

től 11-ig. Az Úr Jézus nevében összegyülekező, evangéliumi hívő testvérek közössége 

Isten nagy áldása itt sokunk számára! Az Úr őrizze az Ő igéjére figyelő józanságban és 

komolyságban ezt a közösséget! Aliansz szervezésben készülhetünk a tavaszi hitmélyítő 

és evangélizációs sorozatra is, mely 2015. április 15-től 18-ig kerül sorra a MET-

kápolnában, idősb és ifjabb Pocsai Sándor kárpátaljai református lelkipásztorok 

szolgálatával! 

7) Nagykállóban a református gyülekezettel lehettünk együtt imaheti estén, 2015. 

január 22-én, Adámi László igeszolgálatával: „Jézus az Isten szeretetének élő vizét tudja 

adni”. Imaheti vendégszolgálata volt a körzet lelkészének Nagyvarsányban is, a 

református és a baptista testvérek között január 28-án: „Jézus – élő vizet ígérve – a 

bűnből hív új, lelki életre”. 

8) Az EKE (Evangélikusok Közössége az Evangéliumért) által szervezett bibliaiskola 

nyíregyházi (Emmaus) kihelyezett tagozatának szolgálatába is bekapcsolódott Adámi 

László idén januárban, a teológiai alapismeretek tárgykörben tartott előadásokkal. 

9) Borbányán október végétől 2015. március 31-ig Petrilla 

Lászlóék vállalták újból a templom körüli szolgálatot. Hála 

Istennek azért, hogy 2015. áprilistól átveheti ezeket a 

feladatokat Petrilla Kálmán! Az ÚR áldja meg életüket! 

10) A szükséges istentiszteleti és kántori helyettesítéseket 

Boncsérné Pecsenya Anna testvérünk az utóbbi hónapokban nem 

tudta végezni,  mert hosszú kórházi kezelésre szorult. Örülünk, 

hogy újra ott láthatjuk őt és férjét a borbányai közösségben!  Dr. 

Kovács László Attila igazgató lelkész mellett Bandi Attila 

lelkészjelölt kapcsolódott be most ebbe a szolgálatba. 

11) Idén is megrendezzük reménység szerint a nyári 5 napos gyermek-klubokat! 

12) Készülünk a vargabokori IMMÁNUEL imaház fennállásának 25. jubileumára! 

Dr. Fabiny Tamás püspökünk 2015. június 28-ára tudta vállalni a szolgálatot közöttünk. 

Szeretettel hívjuk és várjuk erre az alkalomra a gyülekezet tagjait és kiváltképpen a 

vargabokriakat és a jánosbokriakat! Előre is köszönünk minden segítséget és adományt! 
  

 

Szeretettel hívjuk és várjuk mindazokat közénk, akik 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. Tel./fax: +36 42 508 770 


