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A feltámadott Úr Jézus 
feddése és biztatása

Idén nyáron lesz 35 éve annak, hogy Ordass 
Lajos püspök  úr  meghalt  (1978.  augusztus 
14-én).  Halála  előtt  másfél  hónappal  még 
levelet írt lelkésszé avatásomra, Isten áldását 
kívánva: ezt e körlevél 4. oldalán találhatják 
meg az olvasók. Reá és állhatatos, hitvalló, 
imádkozó életére  Urunk igéje  szerint  (Zsid 
13,7-8)  emlékezve  hadd  közöljünk  két 
részletet  –  az  általam  adott  fenti  címmel  összefoglalva  –  Útravaló  című  áhítatos 
könyvéből ebben az ünnepi körlevélben. – Adámi László

„Óh,  balgatagok  és  restszívűek  mindazoknak  elhívésére,  amiket  a  
próféták  szóltak!  Avagy  nem  ezeket  kellett-e  a  Krisztusnak  
elszenvednie és úgy menni be az Ő dicsőségébe!” Lukács 24,25-26

„Uram!
Ha  Nagypénteken  befejeződött  volna  életed,  akkor  ez  a  Te  vereséged 
kihatott  volna  minden  követődre.  Nagypéntek  hatásai  ezek:  Júdás 
öngyilkossága,  Péter  keserves  könnye,  a  tanítványok  megfutamodása, 
vigasztalan szomorúság, amint az kiült ennek a két emmausi vándornak az 
arcára is. Nemcsak a Te tanításod erőtlenedett volna meg, hanem próféciák 
is  hitelüket  veszítették  volna.  Föltámadásod  a  fordulópont.  Hírét  még  a 
hozzád legközelebb állók is nehezen fogadták el. Csak amikor meggyőződést 
szereztek föltámadásod valóságáról, amikor lehetetlenség volt ezt el nem 
hinniök, akkor ragyogott föl előttük teljes fényében a Te dicsőséged. Akkor 
tudtak  a  győzelmes  keresztyénség  hírnökeiként  elindulni  bizonyságtévő 
útjukra.
  
Uram!
Föltámadásod  tényéhez  való  viszonyomon  fordul  meg  az  én 
keresztyénségem értéke is. Ha efelől tagadóvá tenne engem a kételkedés, 
akkor  értéktelen  holmiként  el  is  hajíthatnám,  amit  keresztyén  hitemnek 
gondoltam. Én azonban élőn tudlak magam mellett föltámadott Uram, ezért 
győzelmet ígérő csatába vonulhatok a bűn ellen, és nem rettegtet a halál.”



„Békesség néktek!” János 20,19

„Uram!
Búcsúzásodkor békességet ígértél tanítványaidnak. Most, a viszontlátáskor 
is ez az első szavad hozzájuk. Igazán jól ismered az emberszívet és annak 
legfőbb szükségét.  Nem a világra és sok háborúskodásra gondolok most. 
Nem  is  egész  nemzedékünkre,  mely  kimondhatatlanul  szenvedett,  mert 
elköltözött  a  földről  a  külső  béke,  és  helyét  borzasztó  zajával  a  háború 
foglalta el. Az egyes emberszívre gondolok, amely szüntelenül háborúskodik. 
Önző  harcban  áll  embertársával.  Viaskodik  lelkiismeretével.  A  bűn 
zsoldosaként háborút visel még a hatalom Ura, Isten ellen is.

Uram!
A  Te  békességedet  kínálod.  Azt,  amelyet  még  a  keresztfa  kínjai  sem 
vehettek el tőled. Amelyet még a legdühödtebb külső háborúkban is meg 
tudsz adni a tieidnek. Akkor adod, amikor az ember Isten elleni harcában 
végül  is  megadja  magát.  Kegyelemre.  Ez  az  egyetlen  béke,  amely  nem 
megalázó.  Megkötése után nem az elnyomás,  hanem az élet  kivirágzása 
következik. Ízelítő ez abból az örök békességből, melyet egykor – ha a külső 
harc is eláll – a Te országodban adsz meg azoknak, akik hittel követtek.”

Ordass Lajos: Útravaló c. könyvéből – HARMAT - OLBK (Budapest) 2001, 164-165. old.



Nagyheti, húsvéti alkalmak, istentiszteletek

2013. március 24-én, Virágvasárnapi istentiszteletek
Borbányán – az evangélikus templomban – de. ½ 10 órakor
Vargabokorban – az  evangélikus 
imaházban – du. 15 órakor

 2013. március 29-én, 
Nagypénteken

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

2013. március 31-én, Húsvét I. ünnepén – Istentiszteletek

Nagykállóban – a református templomban – de. 8 órakor, úrvacsorával (óraigazítás!)
Borbányán – az evangélikus templomban – de. ½ 10 órakor, úrvacsorával
Vargabokorban – az evangélikus imaházban – du. 15 órakor, úrvacsorával

2013. április 1-jén, Húsvét II. ünnepén

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

Wittenbergi városi templom, Cranach-oltárkép - részlet



Gyermek-evangélizáció

Vargabokorban – helyét és időpontját hirdetni fogjuk (idén Húsvét után lesz)!

Mennybemenetel ünnepe

2013. május 9-én
Borbányán – az evangélikus templomban – 16 órakor istentisztelet

Pünkösdi istentiszteletek, alkalmak

2013. május 19-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

2013. május 20-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 p

Vargabokorban – az evangélikus imaházban – 
de. 10 órától 16 óráig

Máté evangéliuma 16,13-18 alapján:

„Hát ti kinek mondotok engem?” 
– kérdezi az Úr Jézus

Konfirmációi vizsga

2013. május 25-én
Nyíregyházán – a központi gyülekezeti teremben (Luther tér 14.) – délután 17 órakor

(Konfirmációi istentisztelet – a többi körzeti csoporttal együtt – 2013. május 26-án,  
Szentháromság ünnepén, a Nagytemplomban!)

  

Körzeti híreink, örömeink, feladataink:
A  lelkészcsalád  köszönetet  mond  a  megtapasztalt  szeretetért  és  a  testvéri 
segítségért  mindenkinek,  aki  részt  vett  a  visszaköltöztetésükben  a felújított 
parókiára! Hála Istennek azért, ami elkészült! A parókia pedig – a benne lakók 
élete által – legyen olyan hely, ahol az Úr Jézus Krisztussal lehet találkozni!



 Alkalmainkra szeretettel hívjuk és várjuk mindazokat, 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




