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            Húsvéti körlevél – 2016. 
      Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség III. körzet 
 

 

Jézus Krisztus szava: „Bizony, bizony mondom néktek, hogy sírtok és 
jajgattok ti, a világ pedig örül, ti szomorkodtok, de szomorúságotok 
örömre fordul … Ismét meglátlak titeket, és örülni fog a szívetek, és senki 
el nem veszi a ti örömeteket”.             (Ján 16,20.22) 

   
Az Úr Jézus nagy örömrıl beszél itt. Az az öröm ez, amely Jézus tanítványai életében 
Húsvétkor elkezdıdött. Figyeljünk most ennek az örömnek az idejére, okára és 
tartamára. 
Milyen idıben ajándékozta az Úr nekik ezt az örömöt? Igen nehéz és szomorú 
idıben. Azokban a napokban, amikor Jézus ellenségei tapsoltak örömükben, övéinek 
kis csapata pedig halálos gyászban a porban hevert. Jézust nyilvánosan 
megszégyenítve keresztre feszítették, majd sírba tették, melyet a hatóság lepecsételt 
és katonáival ıriztetett. Az ellenség gyızelme Jézus felett teljes volt. Jézus 
tanítványai olyanok voltak, mint az összetört nádszál. Minden örömük, reménységük 
és vigasztalásuk oda lett. Ez volt életük legnehezebb órája. De éppen a „sírásnak és 
jajgatásnak” ebben az órájában fakadt fel az öröm forrása minden idıkre: Jézus él! – 
Ez emeljen fel minket is, ha olyan nehézségek jelentkeznek életünkben, melyek úgy 
elszomorítanak bennünket, mint ahogy Nagypénteken elszomorodtak a tanítványok. 
Amikor úgy látszik, hogy minden reménység hiábavaló, éppen akkor legyünk a 
legszilárdabbak ebben a meggyızıdésben: Jézus él! Ez különösen érvényes az 
antikrisztusi idıkre, amikor olyan nyomorúságok lesznek, amilyenek még soha nem 
voltak a földön, s ezután sem lesznek. Amikor úgy néz ki minden, hogy a Jézus-ügyet 
végérvényesen elintézték, amikor a világ örül, a Jézus tanítványai pedig 
szomorkodnak, akkor teljesedik be legdicsıségesebben ez az ige: „Szomorúságotok 
örömre fordul” és „senki el nem veszi örömötöket”. Jézus él! 



„Ismét meglátlak titeket”. A Feltámadott megpillantásakor úgy eltőnt a tanítványok 
szomorúsága, mint ahogy az éj árnyai eltőnnek a nap felvirradtakor. Túláradó öröm 
töltötte el szívüket. A reménytelenek „újjászülettek élı reménységre” (1Pt 1,3). Most, 
mikor újra él Uruk, semmijük sem hiányzik már. Örömük olyan, mint annak a 
kisgyereknek az öröme, aki elvesztette édesanyját s újra megtalálta. Minden idık 
tanítványai számára nincs nagyobb öröm, mint a Feltámadott Úrral való közösség. Ha 
ezt elvesztik, mindenük odavan, de ha ez a közösségük megvan, akkor semmijük 
sem hiányzik, még ha sokat kell is nélkülözniük. 
A legdrágább mégis ebben az örömben az, hogy ez örökké tart! A világ öröme a 
nagypénteki látszatgyızelmen nagyon rövid ideig tartott. Mikor a sírt ırizı katonák 
elıjöttek és elbeszélték, hogy mi történt, ez az öröm megdöbbenéssé és rémületté 
változott. Ijedtségük még jobban fokozódott, amikor egész Jeruzsálemet betöltötte az 
apostoli bizonyságtétel: „Jézus feltámadott! Jézus él”! – Igen, a világ öröme csak 
rövid ideig tart. A Jézus tanítványainak örömére pedig ez áll: „Senki el nem veszi a ti 
örömötöket”. Semmiféle fenyegetés, börtön, megbotozás, megkövezés, máglya nem 
rabolhatja el Jézus tanítványainak ezt az örömét! (Vö. Csel 4,21; 5,40-41.) Sok 
mindent elveszthetünk, de ránk is áll ez az ige: „Senki el nem veszi a ti örömötöket”. 
Sziklaszilárd lehet bizonyosságunk: a Feltámadott velünk marad, s İvele együtt az 
az öröm, amit senki el nem rabolhat tılünk. 
 

Alfred Christlieb  
(Bizonyságaid – örökkévaló örökségem  Áhítatok minden napra, 369-370. oldal) 
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Nagyheti, húsvéti alkalmak, istentiszteletek a III.  körzetben  
 

2016. március 20-án, Virágvasárnap 
Nyírbátorban – a ref. gyül. teremben – 17 órakor istentisztelet 
 

2016. március 25-én, Nagypénteken 
 

Vargabokorban – az ev. imaházban – gyermek-evangélizáció 
 

Passió-istentiszteletek 
Borbányán – az evangélikus templomban – du. 16 órakor 
Ludastón – a kápolnateremben – du. 18 órakor, úrvacsorával 

 

 

2016. március 27-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 

 

2016. március 28-án, Húsvét II. ünnepén 
 

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

Mennybemenetel ünnepe  
 

2016. május 5-én 
Borbányán – az evangélikus templomban – 16 órakor istentisztelet 



Pünkösdi istentiszteletek, alkalmak  
 

2016. május 15-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 

 

2016. május 16-án, Pünkösd II. ünnepén 

P ü n k ö s d h é t f ő i     c s e n d e s n a pP ü n k ö s d h é t f ő i     c s e n d e s n a pP ü n k ö s d h é t f ő i     c s e n d e s n a pP ü n k ö s d h é t f ő i     c s e n d e s n a p    
Vargabokorban – az evangélikus imaházban – de. 10 

órától du. 16 óráig 
 

János evangéliuma  3,16-21 alapján: 
 

A Szentlélek győz meg Isten szeretetéről, 
hogy higgyünk a Fiúban, és járjunk az Ő 

világosságában 
 

Vendégeink lesznek: Grendorf Péter angyalföldi (Budapest) evangélikus lelkész  
és az angyalföldi „Magvetés” bibliakör tagjai 

 
Konfirmációi vizsga  

 

2016. május 28-án 
Nyíregyházán – a központi gyülekezeti teremben (Luther tér 14.) – délután 17 órakor 

 
Konfirmációi istentisztelet 2016. május 29-én , 10 órakor a Nagytemplomban! 

 – a többi körzeti csoporttal együtt –  
*************************************************** ***************

Körzeti híreink, hálaadásunk, feladataink 
 
1) Sámsonházán szolgált a körzet lelkésze, Adámi László, az evangélikus gyülekezetben 
ádventi igehirdetés-sorozattal a Jelenések könyve alapján december 7-tıl 9-ig, ezekkel a 
témákkal: „Jézus Krisztus kinyilatkoztatása ez! – A 144000 Izráelbıl és a Bárány vére által 
gyıztesek serege – Beteljesül Isten minden ígérete Krisztus által”. 
2) Ádventi evangélizációt tartottunk a borbányai evangélikus templomban 2015. 
december 17-tıl 19-ig (csütörtöktıl szombatig), esténként 17 órai kezdettel, Kiss Máté 
teológiai hallgató, a nyírteleki evangélikus gyülekezet munkatársa szolgálatával. Igehirdetı 
vendégünkkel együtt több este köztünk voltak néhányan a görögszállási cigány testvérek 
közül is, és a szabadító Úr Jézusról tettek bizonyságot. 
3) Ádvent 4. vasárnapján, a borbányai istentiszteleten most is szolgált versmondással és 
énekkel néhány hittanos gyermek, hittanáruk, Adámi Márta vezetésével. A versmondók 
ajándék-csomagot is kaptak, a többi jelenlévı gyermekkel együtt. 
4) Ezen kívül egy különleges karácsonyi gyermekmissziós alkalom szervezésére is 
lehetıséget, teret és idıt kaptunk ebben az évben: 2015. december 22-én, a borbányai 
általános iskola aulájában és ebédlıjében. A Vasárnapi Iskolai Szövetség (VISZ) 
programja alapján karácsonyi Örömhír-klub  keretében szolgált az összegyőlt 16 gyermek 
között 3 hittanárunk: Adámi Márta, Belyus Beáta Ibolya és Hódi Eszter. Az Úr Jézus 



születésének örömhíre a kínai Szu Ling 
karácsonyának történetébe foglalva 
hangzott el a gyermekek között. Éneklés, 
vetítés, játék és kézmőves foglalkozás is 
szerepelt a programban. Karácsony 
küszöbén Vargabokorban is újabb 
gyermekmissziós délelıttöt tartottunk 
december 23-án, Kertészné Iványi Ágnes 
és Adámi Márta szolgálatával, 10 gyermek 
részvételével. A gyermekek úgy, mint Borbányán, itt is kis ajándékcsomagot kaptak, amire 
a III. körzeti gyülekezeti tagok adakozása biztosított keretet. Istennek hála ezekért a 
missziói lehetıségekért! Idén is megrendezzük reménység szerint a nyári 5 napos gyermek-
klubokat ! 
5) A körzet lelkipásztora Vízkeresztkor Pásztón és Sámsonházán, január 10-én pedig 
Nyíregyházán az evangéliumi aliansz imahét záró alkalmán szolgált igehirdetéssel. Az 
EKE  (Evangélikusok Közössége az Evangéliumért) által szervezett bibliaiskola nyíregyházi 
kihelyezett tagozatán ismét tartott elıadásokat Adámi László idén januárban, a teológiai 
alapismeretek tárgykörben. Január 17-én pedig a Biblia Szövetség csendes-délutánján 
szolgált Mátészalkán. Nagykállóban a református gyülekezettel lehettünk újból együtt 
imaheti estén, 2016. január 21-én, Adámi László igeszolgálatával: „Azokból építi Isten 
Lelke Krisztus egyházát, akiket szíven ütött a kereszt igéje”. 
6) Körzeti presbiteri ülést tartottunk 2016. január 15-én, melyen megtárgyaltuk az idei III. 
körzeti munkatervet, valamint határozatokat hoztunk a vargabokori imaházunk 
főtésrendszerének javítására vonatkozó pályázatok beadásáról. Évek óta egyre súlyosbodó 
probléma ugyanis a főtésrendszer meghibásodása és a megfelelı hıszigetelés hiánya. Elavult 
mostanra a vízvezeték-rendszer is, és ugyancsak felújításra szorul a pince. A szállás-
lehetıség sem felel már meg a mai elvárásoknak. Ha sikerül a szükséges felújításokat, 
átalakításokat megvalósítani, és új – energiatakarékos, ill. megújuló energiát használó – 
főtésrendszert kiépíteni, akkor ismét sokféle módon használható lesz ez a gyülekezeti ház: 
kérjük mindehhez a gyülekezet tagjainak támogatását és adományait is. 
7) Január 28-án gyülekezeti találkozót tarthattunk a Luther téri központi gyülekezeti 
teremben a Túróczy Zoltán Evangélikus Általános Iskola III. körzeti  evangélikus 
tanulóival és családjaikkal. A körzet lelkészén kívül Bálint Éva, Botos Antalné, Veres 
Jánosné, valamint Keveháziné Antal Enikı és Urbánné Emese is szóltak ezen az 
összejövetelen, melyen mintegy 50-en lehettünk. Hála Istennek a gyülekezeti tagjaink 
részvételéért, a közösségért, a süteményekért, a szeretetvendégség megrendezéséért! 
8) Készülünk az összgyülekezeti presbiteri csendesnapra április 30-án Vargabokorban, 
valamint a pünkösdhétfıi vargabokori csendesnapra! Körzeti felügyelınkkel  együtt 
köszönünk minden szolgálatvállalást az alkalmak elıkészítésében, épületeink és 
környezetük rendben tartásában, meghívók széthordásában! Az URat dicsıítjük minden 
áldásáért, és az İ bocsánatát kérjük mindazért, amit elmulasztottunk vagy elrontottunk! 
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Szeretettel hívjuk és várjuk mindazokat közénk, akik az élı Úr Jézus Krisztust keresik!  
Istentıl áldott húsvéti ünnepeket kívánunk! Erıs vár a mi Istenünk! 

Adámi László   †   Veres Jánosné 
   lelkipásztor      körzeti felügyelı 

 

Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség Lelkészi Hivatala, 4400 Nyíregyháza, Luther tér 14. Tel./fax: +36 42 508 770 


