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Eljött hozzánk a sötétség hatalmából megszabadító Világosság 
 

A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot 

lát. A halál árnyékának földjén lakókra 

világosság ragyog.              (Ézs 9,1) 
 

 Kisgyermekként nagyon féltem egyedül a 

sötétben, sőt még rémálmaim is voltak olykor. Nem 

hallgathatom el, hogy családunkban sok okkult, babonás 

szokás volt beleszövődve a vallásosságba. Engem is 

izgattak különféle jóslatok, halottakkal kapcsolatos 

hiedelmek és hasonló dolgok: nem véletlenül telepedett 

rám a sötétség nyomasztó hatása! Szerettem viszont, ha 

apai nagymamám esténként Jézus Krisztusról énekelt, és 

már ekkor belém ivódott néhány alapvető történet a 

Bibliából. Sötétségben jártunk, és tapogatózva kerestük 

– sokszor rossz helyen – a világosságot. 

 Amikor szülőfalumból Dunakeszire költöztünk, 

akkor kapcsolódhattam be szüleimmel a rendszeres 

evangélikus gyülekezeti életbe, és családunknak kb. 9 éves koromtól volt Károli fordítású 

teljes Bibliája, amelyből sokat olvasgattam s keveset értettem. Múltak az évek, és az 

istentiszteleteken, gyermek-bibliaórákon sok bibliai történetet, tanítást megismertem. A 

konfirmációt is nagyon komolyan vettem, noha lelkileg még halott voltam ekkor. Az első 

meghatározó döntésem – bár még nem a megtérésem – a KISZ-ből való kilépésem lett, 15 

és fél évesen. Ez úgy történt, hogy a tagösszeíráskor – komoly vívódás után – megvallottam: 

nem felelek meg annak a követelménynek, hogy „a KISZ-tag legyen materialista, küzdjön a 

vallási eszmék ellen”, mert én hiszek Istenben és templomba járok. Erre a színvallásra Jézus 

Krisztusnak az a szava késztetett: „Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, én is 

megtagadom azt az én mennyei Atyám előtt” (Mt 10,33). Akik emlékeznek azokra az időkre, 

azok tudják, hogy ezzel a döntéssel az egész továbbtanulásomat is elvághattam volna: Isten 

azonban kegyelmesen megőrzött, és nem lett ebből az ügyből hátrányom a későbbiekben… 

Már 5-6 évesen sokat rajzoltam, és – a rajongva figyelt gőzmozdonyok mellett –

„vallásos” témák is megindítottak: különösen a megfeszített Megváltó! Az általános iskola 

felső tagozatán (amellett, hogy nagyon érdekelt a történelem és kiemelkedő eredményeim 

voltak matematikából) egyre többet foglalkoztam a rajzzal. Képzőművészeti szakkörökbe 

jártam, s ez folytatódott gimnazista koromban is. Gimnáziumi rajztanárunk elsősorban 

szénrajzokat készíttetett velünk, de olykor „különlegesebb” anyagokat is kipróbálhattunk. A 

KISZ-ből való kilépésem után egy évvel történt, hogy linómetszeteket készíthettünk, 

mégpedig karácsonyi témát választva. Akkor született a fenti alkotásom. 



Mit is próbáltam kifejezni ezzel? A sötétben, szállingózó hóesésben az egyszerű, 

kicsiny templom felé tart egy házaspár. A templomhoz ösvények vezetnek a falu házai felől, 

de másokat most még nem látni ezeken az utakon. Csak ők mennek, ketten együtt. Más 

világítás nincs, mint a hó fehérsége. Még a templomocska is sötét. Tornyának tetején 

azonban fehéren ragyog, hívogatóan világít a kereszt! 

A sötétség szorongató hatalmából, a halál és az ítélet fagyasztó rettenete alól Krisztus 

világosságába vágyódó szívem vallomása volt ez a linómetszet 1971-ben. Karácsonyra 

készülve nem a hangulat és a külsőségek – „fenyőillat, gyertyafény” – adták számomra a 

témát, hanem valamiképpen már ott derengett bensőmben, hogy Isten karácsonyi 

üzenetének lényege sem más, mint a kereszt igéje. Isten Fia azért lett emberré, hogy 

kereszthalála által megváltson minket, és mi – Őt befogadva, a sötétség hatalmából 

megszabadulva – Isten gyermekeivé legyünk. „Mivel pedig a gyermekek test és vér részesei, 

ő is hozzájuk hasonlóan részese lett ezeknek, hogy halála által megsemmisítse azt, akinek 

hatalma van a halálon, vagyis az ördögöt; és megszabadítsa azokat, akik a haláltól való 

félelem miatt egész életükben rabok voltak” (Zsid 2,14-15).  

Igen, eljött a világba, a halál árnyékának földjén lakókhoz a szabadító Úr Jézus 

Krisztus. A linómetszet egykori készítője ma, mint az evangélium hirdetője, hív: Jöjjetek 

Jézushoz, mert nem kell a sötétségben maradni, és járjunk mindnyájan együtt, örömmel, az 

Ő világosságában! 

Adámi László 

 

Valahol a dolgok gyökerénél 
 

Ezernyi baj, ha szakadt ránk: 
küzdünk betegséggel, bűnnel, kudarccal, 
pattanásig feszült idegekkel, 
sebzett szívvel, 
gondbarázdás arccal, 
míg kormos ködben szétfoszlik a végcél… 
Pedig egy a baj, mint áramszünetkor, 
egyetlen megszakadt kapcsolatban, 

valahol a dolgok gyökerénél. 

Ezerszínű a gyógyulás: 
gyógyuló elme, szív, idegzet, 
felszámolt múlt, 
családi béke, 
vállalt sors, új és tiszta kezdet, 
s naponta fénylőbben ragyog a végcél – 
mert született egy gyermek Betlehemben 
egyetlen helyreállt Kapcsolatként, 

valahol a dolgok gyökerénél. 
 

  Karácsony éjszakáján 
hajnalt ígér az éjfél. 

 

Siklós József (Vetés és Aratás 2012/3) 
 

 

 

Ádventi evangélizációt 

 

tartunk a borbányai evangélikus templomban  (Nyíregyháza, Kállói út 94.) 

 

2014. december 18-tól 20-ig (csütörtöktől szombatig), esténként 17 órai kezdettel 

A d á m i  L á s z l ó  körzeti evangélikus lelkész szolgálatával 
 

Ézsaiás „ádventje” – próféciák a Születendőről 

 

december 18.  Ézs 7,10-14  –  Immánuel! 

december 19.  Ézs 9,1-6  –  Fiú! 

december 20.   Ézs 11,1-12 –  Vesszőszál! 



Gyermekek karácsonya! 

 

Borbányán   2014. december 21-én, az Ádvent 4. vasárnapi istentiszteleten (½ 10 ó.) 

Vargabokorban  2014. december 23-án, megbeszélés szerinti helyen és időben 
 

 

2014. december 25-én, Karácsony I. ünnepén 

 

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. december 26-án, Karácsony II. ünnepén 

 

Borbányán   – az evangélikus templomban – de. ½ 10 órakor (úrvacsorával)  

Ludastón   – a kápolnateremben – du. 15 órakor, úrvacsorával 
 

Óév esti istentisztelet 
2014. december 31-én 

 

Borbányán   – az evangélikus templomban – 16 órakor 
 

2015. január 1-jén 

 

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

 

Körzeti beszámoló 

 

1) Krisztus került középpontba pünkösdkor Isten Szentlelke által Vargabokorban ismét. 

Immár sokéves múltja van a pünkösd másnapján megtartott csendesnapnak a Nyíregyháza-

Vargabokorban lévő evangélikus imaházban, melynek hűs falai között elviselhető volt a 

hirtelen ránk tört nagy meleg is. Adámi László, a III. körzet parókus lelkésze idén 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 jó hírt mondott: 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 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) 

2) 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, Jánoszky Márta, valamint a 

nagytarcsai Koller Fanni, Szegő Réka és a szombathelyi 

Kiss Kornélia szolgáltak a gyermekek között. Július 14-

től 18-ig Vargabokorban foglalkoztak délutánonként 

a részt vevő 15 gyermekkel. Augusztus 4-től 8-ig pedig naponta két helyszínen folyt a 

„klub-program”: a nyíregyházi központi gyülekezeti háznál délelőtt átlagosan 8 fővel, 

Borbányán – az iskola melletti játszótéren! – délután 15 gyermek részvételével. 

Karácsony küszöbén Vargabokorban újabb gyermekmissziós délelőttre készülünk. 

Borbányán pedig Ádvent 4. vasárnapján várjuk a gyermekek szolgálatát! 

Örülünk annak, hogy az evangélikus hitoktatás is rendezetten folyhat szinte mindenütt a 

nyíregyházi iskolákban és óvodákban. Egyházközségünk hitoktatói közül Adámi Márta és 

Melichné Szugyiczki Edit fáradozik jelenleg ebben a szolgálatban körzetünk területén, immár 

országos egyházi foglalkoztatásban. Azt kívánjuk: bárcsak sok gyermek idejében Jézus 

Krisztushoz találna, nehogy elrontsa nélküle – mint oly sok mai fiatal – az életét! 

3) Borbányán októberig Sztrehószkiné Bardi Máriáék végezték a templom körüli teendőket. 

Isten segítse őket továbbra is életükben. Október végétől 2015. március 31-ig Petrilla 

Lászlóék vállalták újból ezt a szolgálatot. Hála Istennek ezért, de tudnunk kell, hogy szükség 

lesz hamarosan fiatalabb szolgálattevők bekapcsolódására ebbe a munkába! 

A szükséges istentiszteleti helyettesítéseket Boncsérné Pecsenya Anna és dr. Kovács László 

Attila igazgató lelkész végezte. 

4) Nagykállóban idén is sor került október 26-án a közös reformációi istentiszteletre. 

Igehirdetéssel Adámi László szolgált Jn 5,39-44 alapján. Arra figyelmeztetett: Az Írások 

ismerete nem elég! Akarunk-e Jézushoz jönni, hogy életünk legyen?! Majd közösen vehettünk 

úrvacsorát, végül pedig Horváth György református lelkész előadása hangzott el. 

5) Sok örvendetes dologról lehetne szót ejteni még. Jó, hogy körzetünkből is többen részt 

vettek az EKE sátoraljaújhelyi ébredési konferenciáján, vagy a piliscsabai családos 

csendeshéten. A lelkipásztor pedig – az istentiszteletek, bibliaórák, konfirmációi órák, 

látogatások, házi úrvacsorai alkalmak, temetések és más szolgálatok mellett – feleségével 

együtt, sok személyes lelkigondozói beszélgetésben is szolgálhatott az Úr igéjével…  
 

 
 

Istentől áldott ádventet és karácsonyi ünnepet kívánunk mindenkinek! 
Alkalmainkra, az ÚRral való találkozásra szeretettel hívunk és várunk mindenkit! 

 

Adámi László   †   Veres Jánosné 

   lelkipásztor       körzeti felügyelő 
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