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Immánuel – visszatekintés és előre tekintés Isten iránti hálával 
 

A vargabokori imaházunk eltelt 25 esztendejéből most csak az elmúlt 5 év különleges 

eseményeire, történéseire tekintünk vissza, főleg az évente kétszer kiadott körzeti 

körlevelünkből válogatott szemelvények alapján. 

 

2010 
2010. július 11-én hálaadó istentisztelet 

keretében ünnepeltük az IMMÁNUEL imaház 

felszentelésének 20. évfordulóját. Igét hirdetett 

dr. Fabiny Tamás, egyházkerületünk püspöke, 

Rm 8,31b-32 alapján. Előzőleg az imaházon 

komoly javítások folytak, és a végéhez egy 

fedett terasz is épült! Az ünnepre sokan 

sereglettek össze, gyermekek és felnőttek is. Az 

Egyházközség Hírmondó c. lapjában részletes 

beszámolót írt körzetünknek erről a különleges 

lelki eseményéről Garai András.  

A nyári 5 napos gyermek-evangélizációs foglalkozásokat is megtarthattuk. Augusztus 

26-tól pedig elkezdtük csütörtökönként – 17 órai kezdettel – a vargabokori felnőtt 

bibliaórákat is! Ezek a bibliaórák két éven keresztül – 2012. júniusáig – folytak: jó lenne 

újra indítani ezeket az alkalmakat itt, Vargabokorban is! Hála Istennek azért, ahogyan 

Nagykállóban és Borbányán (ill. más városrészeken található otthonokban) tartott körzeti 

bibliaóráinkon tapasztalhatjuk Szentlelkének Krisztushoz térítő és Őbenne megerősítő 

munkáját: kívánjuk, hogy ebben legyen része még itt is sokaknak. 

 

2011 
 „Tisztítsd meg népedet, Szentlélek Isten!” 

Ez az éneksor volt a mottója a 2011. június 13-i 

vargabokori csendesnapnak, ahol (mint a 

korábbi években is) pünkösdhétfő kijelölt igéje – 

ezalkalommal Zsolt 51,12-15 – alapján, négy 

tételben, négy szolgálattevő (Bálint Éva, Adámi 

László, Bozorády András és Szegedi Gyula) 

ajkáról hangzott – Dávid bűnbocsánatért 

mondott könyörgése alapján – a Szentlélek 

munkájáról szóló tanúságtétel a nagyszámú 



környékbeli, nyíregyházi és messzebbről jött részvevő előtt. Még a délelőtt során hallhattuk 

Garai Andrea személyes bizonyságtételét is arról, hogyan nyert szabadulást okkult 

megkötözöttségekből, és a 2005-ben alakult Emmaus Zenekar kíséretével evangéliumi 

énekekkel dicsőítette a szabadító Jézus Krisztust. 

Húsvét, pünkösd és karácsony ünnepeihez kapcsolódva ebben az évben is megtarthattuk a 

gyermek-foglalkozásokat, nyáron pedig az 5 napos gyermekmissziós klubot! 

 

2012 
„AZ ÉN NÉPEM LESZTEK, ÉN PEDIG ISTENETEK LESZEK” – ÍGÉRI AZ 

ÚR: megint volt PÜNKÖSDHÉTFŐI CSENDESNAP VARGABOKORBAN. 

Az ünnep igehirdetési alapigéje – Ez 36,25–28 – négy versének aktuális üzenetét négy 

helyi igehirdető szólaltatta meg a városból s a környező bokortanyákból érkezők számára. A 

délelőtti három igeszolgálat összefoglaló gondolata: Isten népe úgy lehetünk, ha ő… 

* ...megtisztít – bocsánatával, Krisztusért – 

minden bálványunktól (25. vers) – Zsarnai 

Krisztián esperes szolgálatával. 

* ...elvéve kőszívünket, új szívet ad nekünk 

(26. vers) – Zsarnainé Urbán Nóra lelkész 

szolgálatával. 

* ...Lelkét adja belénk, és így indít akarata 

cselekvésére (27. vers) – Bálint Éva 

gyülekezeti munkatárs szolgálatával. 

Az ebédszünet után csoportos beszélgetés folyt 

a délelőtti témákról, majd a záró, úrvacsorával befejeződő igeszolgálat következett: 

* „Istenetek leszek” – ígéri az Úr (28. vers) – Adámi László körzeti lelkész szolgálatával.  

Ó, de jó lenne, ha nemcsak Pünkösdhétfőn telne meg ez az imaház! Bárcsak adná az 

ÚR sokak szívébe még az Ő igéje iránti vágyódást és a kegyelmi alkalmak megbecsülését! 

Nagypénteken és a pünkösdhétfői csendesnap keretében is volt gyermekmissziós 

foglalkozás az imaházban és annak kertjében. Nyáron pedig ismét 5 napos evangélizációs 

gyermekklubot tartottunk Adámi Márta, Kissné Nagypál Bettina, valamint Jánószky Anna 

és Kertész Andrásné szolgálatával. (A nyári alkalmakon átlagban 13 gyermek vett részt 

naponta.) Majd Karácsony küszöbén került sor újabb gyermekmissziós délelőttre! 

 

2013 
„HÁT TI KINEK MONDOTOK ENGEM?” – Az 1990-es évek óta megrendezett, 

immár „hagyományosnak” tekinthető gyülekezeti csendesnapokat 2002-től szervezi a 

vargabokri imaházban a körzet jelenlegi parókus lelkésze. Az alkalmak fő témáját mindig 

az ünnep igehirdetési alapigéje adja. Ez évben Mt 16,13-18 alapján ez volt az összefoglaló 

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

Nyitó igehirdetésében – a betegség miatt távol levő Göllner Pál testvérünk jegyzeteit is 

felhasználva – Adámi László arról szólt, hogy Urunk ma is rákérdez: Kinek mondják Őt az 

emberek? A Zsidók Jézusért Misszió munkatársa, Tar Kata – a Messiásról vallva – 

személyes bizonyságtételét is elmondta, válaszul Jézusnak erre a fő kérdésére: Hát ti kinek 

mondotok engem? A nyíregyházi gyülekezeti munkatárs (körzeti presbiterünk), Bálint Éva 

– Péter vallomása és Jézus Krisztus őt boldognak nevező szava alapján – rámutatott: Jézus 

felismerését ma is csak az Atyától kaphatja az ember, a Lélek által. 

http://www.garainyh.hu/hangzooromhirtar/hangzooromhirtar.php?dir=Zsarnai%20Krisztian/Nyh%2C%20Vargabokor%20ev.%20imahaz/12.05.28.%20-%20Ez%2036%2C25%20-%20Punkosdhetfoi%20csendesnap/
http://www.garainyh.hu/hangzooromhirtar/hangzooromhirtar.php?dir=Zsarnai%20Krisztian/Nyh%2C%20Vargabokor%20ev.%20imahaz/12.05.28.%20-%20Ez%2036%2C25%20-%20Punkosdhetfoi%20csendesnap/
http://www.garainyh.hu/hangzooromhirtar/hangzooromhirtar.php?dir=Zsarnaine%20Urban%20Nora/Nyh.%20Vargabokor%20Ev.%20Imahaz/12.05.28.%20-%20Ez%2036%2C26%20-%20Punkosdhetfoi%20csendesnap/
http://www.garainyh.hu/hangzooromhirtar/hangzooromhirtar.php?dir=Balint%20Eva/Nyh.%20Vargabokor%20ev.%20imahaz/12.05.28.%20-%20Ez%2036%2C27%20-%20Punkosdhetfoi%20csendesnap/
http://www.garainyh.hu/hangzooromhirtar/hangzooromhirtar.php?dir=Adami%20Laszlo/Nyh.%20Vargabokor%20ev.%20imahaz/12.05.28.%20-%20Ez%2036%2C28%20-%20Punkosdhetfoi%20csendesnap/
http://www.garainyh.hu/hangzooromhirtar/hangzooromhirtar.php?dir=Adami%20Laszlo/Nyh.%20Vargabokor%20ev.%20imahaz/13.05.20.%20-%20Mt%2016%2C13-14%20-%20Jezus%20rakerdez/
http://www.garainyh.hu/hangzooromhirtar/hangzooromhirtar.php?dir=Tar%20Kata/Nyh.%20Vargabokor%20ev.%20imahaz/13.05.20.%20-%20Eloadas%20-%20a%20%20Zsidok%20Jezusert%20Misszio%20bemutatasa/
http://www.garainyh.hu/hangzooromhirtar/hangzooromhirtar.php?dir=Balint%20Eva/Nyh.%20Vargabokor%20ev.%20imahaz/13.05.20.%20-%20Mt%2016%2C17%20-%20Jezus%20ramutat/


Tar Kata (az egyetlen magyar anyanyelvű misszionáriusa jelenleg a hazánkban is működő 

Zsidók Jézusért Missziónak) ezután szolgálatukat mutatta be egy kisfilm segítségével, s 

válaszolt a jelenlévők kérdéseire. Az ebéd elfogyasztását követően folytatódott a délelőtti 

témákról a kötetlen beszélgetés az előadókkal. (A szolgálatvégzőket most is Veres Jánosnéék 

vendégelték meg otthonukban!) 

Végül úrvacsorai istentisztelettel zárult a csendesnap, melyen Adámi László – Urunk 

előre mutató igéje alapján – arról szólt, hogy Jézus Krisztus egyházát a halál birodalma 

sem nyelheti el! „Az egyháznak csak Jézus a fundamentuma!” – zengett az ének, s ez a 

„születésnapi” örömüzenet bátorítja földi szolgálatukban mindazokat, akik Jézust nemcsak 

szavakban, de egész életfolytatásukkal Uruknak és személyes Megváltójuknak vallják. 

(Garai András írása nyomán – Evangélikus portál) 

Nyáron ismét tartottunk 5 napos evangélizációs gyermekklubot (július 29-től augusztus 

2-ig). A Vasárnapi Iskolai Szövetség (VISZ) „Ki az Úr Jézus?” c. témasorozata alapján 

Kertészné Iványi Ágnes, Adámi Márta, Jánószky Márta, Sápi Anna, valamint a nagytarcsai 

Benkő Borbála és Koller Fanni szolgáltak a gyermekek között, és átlagban 20 gyermek vett 

részt naponta ezeken az alkalmakon! Október 23-án is volt egy gyermek-evangélizációs 

foglalkozás, Jónás történetével (13 gyermek részvételével). 

Karácsony küszöbén pedig újabb gyermekmissziós délelőttre került sor! December 23-

án volt ez, Veres Jánosék házánál; Kertészné Iványi Ágnes és Adámi Márta szolgálatával. A 

körzeti adományokból összesen 60 db ajándékcsomagot készíthettünk: Borbányán kívül 

Vargabokorba és Nagykállóba is jutott ezekből az ottani gyermekeinknek. 

Az ünnepi istentiszteletek szép rendben zajlottak körzetünkben Nagykállóban, 

Borbányán,  Vargabokorban és Ludastón is. De az ünnepek elmúlnak! Fontos, hogy a 

rendszeres istentiszteleti és bibliaórai alkalmak megbecsülése is növekedjen: 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! 
 

2014 
Íme, itt egy kép a húsvéti gyermek-

foglalkozásról, melyen Kertészné Iványi Ágnes és 

Belyus Beáta tanította a gyermekeket az Úr Jézus 

kereszthaláláról és föltámadásáról. 

A pünkösd másnapján Vargabokorban ismét 

megtartott csendesnapon az imaház hűs falai 

között elviselhető volt a hirtelen ránk tört nagy 

meleg is. Adámi László, a III. körzet parókus 

lelkésze régi-új vendég igehirdetőket hívott meg, 

az ünnepre kijelölt igeszakasz: ApCsel 15,6-12 magyarázatára. A központi üzenetet így 

foglalta össze: a szíveket ismerő Isten adja Szentlelkét, hogy higgyük: mi is az Úr Jézus 

kegyelme által üdvözülünk! 
Bevezető áhítatában arról szólt a házigazda: miért is gyűltünk itt össze. Majd Labossa 

Péter érdi parókus lelkész prédikált arról: Isten választ és rendel embereket, hogy hitre hívó 

igéjét az ő szájukból hallják meg mások. Labossáné Kővágó Anita érdi lelkésznő azt a jó hírt 

mondta el: a szíveket ismerő Isten Szentlelkét ajándékozva tesz bizonyságot azok  mellett, 

akik az övéi lettek. Az újjáalakult EKE Ifjúsági Akciócsoport képviseletében Nagypál 

Szilárd fiatal érdi mérnök személyes bizonyságtételében arról is szólt: nincs különbség, a 

http://www.garainyh.hu/hangzooromhirtar/hangzooromhirtar.php?dir=Tar%20Kata/Nyh.%20Vargabokor%20ev.%20imahaz/13.05.20.%20-%20Eloadas%20-%20a%20%20Zsidok%20Jezusert%20Misszio%20bemutatasa/
http://www.zsidokjezusert.org/
http://www.garainyh.hu/hangzooromhirtar/hangzooromhirtar.php?dir=Adami%20Laszlo/Nyh.%20Vargabokor%20ev.%20imahaz/13.05.20.%20-%20Mt%2016%2C18%20-%20Jezus%20elore%20mutat


Jézus Krisztusban való hit által tisztulhat meg bárkinek a szíve Isten előtt. Ebéd után három 

kiscsoportban beszélgettek a hívek az elhangzottakról. A záró igeszolgálatban Szegedi Gyula 

nagyvarsányi református lelkipásztor a csendesnap főtémáját szólaltatta meg: a Szentlélek 

által abban hiszünk, hogy az Úr Jézus kegyelme által üdvözülünk. S az üdvösség „előízét” is 

átélhették a résztvevők, az úrvacsorában jelen lévő Krisztus testéből és véréből való 

részesedés által. Eddig minden csendesnapon, így most is fölcsendült ez az evangéliumi 

ének: A Szentlelket ne űzzed el, Jézushoz hív, tudod te rég.     

 (Garai András írása nyomán – Evangélikus portál) 

A nyár folyamán a Vasárnapi Iskolai Szövetség  

és a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség ismét 5 

napos gyermek-evangélizációs klubokat szervezett 

közösen. A téma mindenütt ez volt: Jézus az én 

Megváltóm és barátom.  Kertészné Iványi Ágnes, 

Adámi Márta, Adámi Erzsébet, Hódi Eszter, 

Jánószky Márta, valamint a nagytarcsai Koller 

Fanni, Szegő Réka és a szombathelyi Kiss Kornélia 

szolgáltak a gyermekek között. Varga-bokorban 

július 14-től 18-ig foglalkoztak délutánon-ként a 

részt vevő 15 gyermekkel. Karácsony küszöbén december 23-án volt újból a gyermek-

evangélizáció, Kertészné Iványi Ágnes és Adámi Márta szolgálatával. 

Az Immánuel 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 mindegyiküknek Istentől mind fizikailag, mind hitben! 
 

2015 
Idén nagypénteken volt ismét az első gyermekmissziós alkalom: a húsvéti „örömhír-

klub”, Kertészné Iványi Ágnes és Adámi Márta szolgálatával, 15 gyermek és néhány szülő 

részvételével. Május 1-jén – mint már több évben – a metodista gyülekezet tartotta 

imaházunkban csendesnapját. Mi kivételesen nem tartottunk pünkösdhétfői csendesnapot, 

hanem ehelyett a mostani „kerek” évforduló ünnepére készültünk. 

Íme, elérkeztünk a vargabokori IMMÁNUEL imaház fennállásának 25. 

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

közöttünk. Szeretettel hívtuk erre az alkalomra a gyülekezet tagjait és kiváltképpen a 

környékbelieket: fiatalok és idősebbek bizonyságtevő szolgálatával, valamint történeti 

vetítéssel is! Köszönünk minden segítséget és adományt! 

Előre jelezzük, hogy július 20-tól 24-ig délutánonként ismét „5 napos klubot” 

szervezünk a gyermekeknek itt, Vargabokorban, a Vasárnapi Iskolai Szövetséggel! 

Bárcsak még sok gyermek – és felnőtt – ismerné meg és fogadná be Megváltójaként 

Jézus Krisztust, akiben „velünk az Isten”: IMMÁNUEL! 
 

Adámi László     †   Veres Jánosné 
   lelkipásztor      körzeti felügyelő 

 

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


