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Jézus hitet igénylő szava

„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz  
énbennem, ha meghal is, él.” (Jn 11,25)

Az  Úr  Jézus  megváltó  kereszthalálának  és  feltámadásának 
ünnepeire készülhetünk ismét! A keresztyén hit középpontjában az a tény áll, 
hogy Jézus borzalmas kínhalált halt – értünk! – és eltemették, de a sírja üres 
volt  harmadnapon:  mert  föltámasztásával  az  Atya  igazolta  Fiának  értünk 
történt  áldozatát!  Megváltó  Urunk  mindezeket  –  több  alkalommal  –  előre 
megmondta tanítványainak (bár ők nem értették). Nem sokkal a fölfoghatatlan 
események  bekövetkezte  előtt  pedig  Lázár  sírjánál  is  megmutatta  a  halál 
fölötti hatalmát.

Az evangéliumokból (Lk 10,38-42 és Jn  11,1-46;12,1-11) tudjuk, hogy 
Mária és Márta –  Lázár testvérei – szívesen megnyitották a házukat Jézus 
előtt, és ragaszkodtak hozzá. Jézus is szerette őket. Amikor Lázár beteg lett, 
üzentek és várták Jézust, de Ő nem jött… Jézus várt, amíg Lázár meghalt: 
nem  kímélhette  meg  őket  ettől  a  fájdalomtól,  mert  éppen  így  kellett 
megmutatnia Isten dicsőségét és szeretetét.



Jézus magatartásában itt is az mutatkozik meg, hogy Isten gondolatai 
és útjai magasabbak a mieinknél. Ő igazán szeret, de ez oly sokszor mást 
jelent,  mint  amit  mi várnánk.  Mert  Ő többet akar adni annál,  mint  amit  mi 
általában elképzelünk: a Vele való közösséget és az örök életet.

Márta kijön  Jézus  elé,  amikor  hírét  veszi,  hogy Ő megjött;  és  kiönti 
szívéből mindazt, ami fáj. Nemcsak a panaszát mondja el azonban, hanem a 
hitét  is!  Nekünk  is  lehet  Jézus  elé  hozni  mindent.  Elmondhatjuk  neki  a 
bánatunkat, de azt a bizalmunkat is, hogy szeretetét és hatalmát akkor sem 
vonjuk kétségbe, ha most éppen szörnyű fájdalom ért. Ahogyan a gyászoló 
nővér Jézus biztató kijelentésére válaszol, abból az is kiderül, hogy Márta hitt 
a feltámadásban. Világosan kell szólnunk ma is arról: aki nem hiszi, hogy föl 
fognak támadni a halottak, az Istent hazudtolja meg! 

Jézus  azonban sokkal  többet  mond Mártának  annál,  hogy bizonnyal 
lesz  föltámadás:  Ő maga a  feltámadás  és  az  élet!  Nem elég  csupán azt 
megértenünk, hogy Jézus milyen hatalmas. Nem az a lényeg ugyanis, hogy 
milyen nagy dolgokat tesz, hanem az, hogy kicsoda Ő! Hiszel-e Jézusban? 
Nem abban csupán, amit mondott vagy tett, hanem Őbenne magában? Márta 
hite – amint az evangélium eredeti szövegéből kiderül – immár végérvényes: 
„Igen, én  elhittem,  hogy te vagy a Krisztus, az Isten Fia”. A Jézusba vetett 
személyes hit ilyen! És ez a hit kaphat mind többet és többet Jézusból.

Most az Úr Jézus nekünk teszi föl a kérdést: „Hiszed-e ezt?”. Aki nem 
hisz  neki,  az  még lelkileg  halott.  Ha  valaki  viszont  bűnbánatban kitárta  a 
szívét Jézus Krisztus előtt, és hittel befogadta Őt, az örök életet nyert. Az az 
ember már csak testileg fog meghalni (ha előbb vissza nem jön az Úr), de 
lelki élete soha meg nem hal, és az Úr föltámasztja majd őt örök dicsőségre !

„A Mester itt van és hív téged!” – rendülhet bele a mi szívünk is abba, 
amit  egykor  testvérének,  Máriának  súgott  Márta  Jézus  szavai  nyomán. 
Amikor halljuk az igét, az élő Úr szólít. Testvéri módon az Ő hívását adhatjuk 
egymásnak is tovább. Urunk sokkal többet akar adni, mint egy kis segítséget 
a bajaidban, vagy csupán földi életed meghosszabbítását. Önmagát akarja 
adni, ezért szólít, és kérdez rá a hitedre, a hitünkre!

Így  válaszolhatunk  –  és  bárcsak  mindnyájan  így  válaszolnánk  – 
kérdésére:  Igen, Uram, én elhittem és hiszem, hogy Te vagy a Krisztus, Te  
vagy a feltámadás és az élet; és akié Te vagy, azé az élet! Ámen

Adámi László


Nagyheti, húsvéti alkalmak, istentiszteletek a III. körzetben

2014. április 13-án, Virágvasárnap
Borbányán – az evangélikus templomban – de. ½ 10 órakor istentisztelet
Vargabokorban – az evangélikus imaházban – du. 15 órakor istentisztelet

 2014. április 18-án, Nagypénteken
Passió-istentisztelet

Borbányán – az evangélikus templomban – du. 16 órakor



2014. április 20-án, 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

2014. április 21-én, Húsvét II. ünnepén

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

Gyermek-evangélizáció

Vargabokorban – helyét és időpontját hirdetni fogjuk !

Mennybemenetel ünnepe

2014. május 29-én
Borbányán – az evangélikus templomban – 16 órakor istentisztelet

Konfirmációi vizsga

2014. május 24-én
Nyíregyházán – a központi gyülekezeti teremben (Luther tér 14.) – délután 17 órakor

Konfirmációi istentisztelet 2014. június 1-jén, 10 órakor a Nagytemplomban!
 – a többi körzeti csoporttal együtt – 

Pünkösdi istentiszteletek, alkalmak a III. körzetben

2014. június 8-án, 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

2014. június 9-én, 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

Apostolok Cselekedetei 15,6-12 alapján:

A szíveket ismerő Isten  
adja Szentlelkét, hogy higgyük: 
mi is az Úr Jézus kegyelme által 

üdvözülünk



Körzeti híreink, örömeink, feladataink:

1)  Hála  Istennek  a  borbányai  ádventi  és 
karácsonyi alkalmakért!  2013.  december 19-
től  21-ig  tarthattuk  itt  esténként  az  ádventi 
evangélizációt: 30 körüli létszámban voltak az 
igehallgatók minden  nap.  Az  Ádvent  4. 
vasárnapi  istentiszteleten  pedig  olyan  sokan 
voltunk ebben a kicsiny templomban, hogy alig 
fértünk be. A hittanos gyermekek közül sokan 
szolgáltak  versmondással,  és  a  jelenlévő 
fiatalok csoportjának  több  szólamú éneke  is 
szíveket  megérintve  hangzott:  „Jer,  tárjunk 
ajtót  még  ma  mind!  A  legnagyobb  király  
van itt”.  A gyülekezeti tagok adományaiból – 
igés zacskókban – kis karácsonyi csomagokkal ajándékozhattuk meg a gyermekeket. 
2)  Vargabokorban december 23-án – Karácsony küszöbén – volt a gyermek-evangélizáció, 
Veres Jánosék házánál; Kertészné Iványi Ágnes és Adámi Márta szolgálatával. Az összesen 60 
db ajándékcsomagból Vargabokorba – és Nagykállóba – is jutott az ottani gyermekeinknek.
3)  Az  ünnepi istentiszteletek  szép  rendben  zajlottak  Nagykállóban, Borbányán, 
Vargabokorban és  Ludastón is.  De az  ünnepek elmúlnak! Fontos,  hogy a  rendszeres 
istentiszteleti és bibliaórai alkalmak megbecsülése is növekedhet: az Úr igéje világosságába 
jöhetünk és a bibliaórákon  imaközösségben is lehetünk  Isten színe előtt. Az igealkalmak 
nem öncélúak, hanem azért szükségesek, hogy a hétköznapi életünk istentiszteletté legyen!
4)  Evangéliumi aliansz imaheti szolgálata volt a körzet lelkészének 2014. január 6-án a 
metodista  imaházban  Nyíregyházán.  Az  Úr  Jézus  nevében együtt  lévő,  igére  vágyó, 
evangéliumi hívő testvérek komoly  imaközössége Isten nagy ajándéka ebben a városban 
számunkra!
5)  Nagykállóban a  református gyülekezettel lehettünk együtt imaheti estén, 2014. január 
21-én,  Adámi  László igeszolgálatával:  „A  kegyelemből  élők  Krisztus  testének  épülését  
szolgálják kapott ajándékaikkal”.
6)  Március  2-án részt  vett  a  nagykállói és  borbányai  istentiszteleteken az  újonnan 
megválasztott összgyülekezeti felügyelőnk, dr. Bálint Zoltán. Nyíregyházi körzeti bibliaórai 
közösségünkben is  fogadhattuk őt  azóta  már,  feleségével,  Bálintné Kis Beátával együtt. 
Szeretettel kívánjuk, hogy  az ÚR adjon felügyelőnknek is és mindnyájunknak alázatot, 
bölcsességet,  Igéjéhez  ragaszkodó  határozottságot  és  Krisztus  áldozatáért  hálás 
odaszánást a felelős szolgálatban!



 Alkalmainkra, közösségeinkbe szeretettel hívjuk és várjuk mindazokat, 
akik Isten szabadítását és békességét, az élő Úr Jézus Krisztust keresik! 

Erős vár a mi Istenünk!

Adámi László † Veres Jánosné
   lelkipásztor körzeti felügyelő
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