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A csodálatos gyermek
Egy gyermek születik nekünk, Fiú adatik nekünk ... És származik egy  
vesszőszál  Isai  törzsökéből  és  gyökereiből  egy  virágszál  növekedik.
(Ézsaiás 9, 6; 11, 1)

Ézsaiás  lélekben  egy  újszülött 
kisgyermeket  lát.  Általában  ha 
gyermek  születik a világra, kérdés, 
hogy  mi  lesz  belőle  később. 
Némelyikről  elmondják:  jobb  lett 
volna,  ha  meg  sem  születik.  Itt 
azonban  hatalmas,  jelentőségteljes 
eseményről  olvasunk.  Maga  Isten 
indult  el  az  ember  felé  ezzel  a 
születéssel.  Megjelent  az  Ő  jósága 
és  üdvözítő  kegyelme  (Tit  3,  4). 
Megszületett  Immánuel,  akinek 
személye elválaszthatatlan Istentől. 
Ahol  Ő  van,  ott  Isten  van  velünk.  Megszületett  a  második  Ádám  és  vele 
elkezdődött az új emberiség, amely nem marad a bűnnek és a halálnak foglya. 
Az  Ő  születésében  benne  rejlik  a  mi  újjászületésünk.  „Gyermek  született  
nekünk.”  Gyermek,  akit  az  örökkévalóság  Atyjának  neveznek  –  micsoda 
ellentét! Az a gyermek a betlehemi jászolban Krisztus – az Úr. Nem egy az 
urak közül, hanem az Úr, aki mellett nincs más, csak alatta vannak. Ő az urak 
Ura és a királyok Királya. – Gyermek, akinek születésekor mennyei seregek 
ujjonganak.

Azután  vesszőszálnak  mondja  Őt  Ézsaiás,  amely  száraz  gyökérből  hajt  ki. 
Dávid  házának dicsősége  megdőlt,  mint  a  kidöntött  fatörzs,  de  gyökeréből 
ágacska hajtott ki, gyenge és jelentéktelen ágacska, mégis rajta nyugszik majd 
az Úr Lelke a maga teljességében. Igazságos uralkodó lesz,  aki felkarolja a 
szegényt  és a  lesújtottat.  Ennek a  királynak egyetlen szava elég arra,  hogy 
minden ellenségét földre verje; ajkának lehellete megöli az istentelent, a „bűn 
emberét”. Békebirodalmat alkot, ahol még az állatvilágból is kihal a ragadozás 
és ölés vágya. „Mert teljes lesz a föld az Úr ismeretével, mint a vizek a tengert  
beborítják”  (Ézs 11, 1-9). A gyenge sarj népek zászlaja lesz. Nemcsak Izrael 
gyülekezik e zászló alá, hanem a pogány világ is odafordul és Őt keresi. „És az 
Ő nyugodalma dicsőség lesz” (Ézs 11, 10). Ahol Ő letelepszik, ahol Ő lakozást 



vesz,  ott  dicsőség  van.  –  Csodálatos  lehetőségek  bontakoznak  ki  a  sötét 
betlehemi istállóból. Isten kicsiben kezd.

„Szép rózsabimbó nyílt ki, hajdan egy zsenge tőn.
Mint ősi ének zengi, Jessének sarja ő.
Ó, drága szép virágunk, hints le ránk illatárt.
Fényes nap, égi lángunk, adj nekünk fénysugárt.
Ki Isten s ember vagy, bűnből, halálból ments ki,
vigasztalást te adj!”

Carl  Eichhorn:  Isten  műhelyében c.  áhítatoskönyvéből 
(dec. 24.) – Evangéliumi Kiadó és Iratmisszió

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ecsedy Aladár: Uram, Jézus: Jövel!

Ragyogj, te áldott égi fény, Jézus! Te áldott égi fény,
Vezess az éjen át, Utat mutass nekünk,
Amíg a lelkünk megpihen Amíg mi, fáradt vándorok
S a szemünk újra lát. A célhoz érkezünk.
Ragyogj, mint egykor réges-rég Hadd lássuk meg Isten Fiát,
Ott Betlehem felett. Ki értünk földre jött,
Árva szívünknek adj ma is Elhagyva szent, dicső honát
Karácsony ünnepet. A Földre költözött.

Fényed ne múljon el soha,
Hadd legyünk boldogok,
Amíg tart földi életünk,
Amíg szívünk dobog.
Megváltó drága Krisztusunk,
Mihozzánk légy közel,
Karácsony hajnalcsillaga,
Uram, Jézus: jövel!

„Az igében érkező Jézus”
címmel

ádventi istentiszteleteket tartunk

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

2012. december 14-én és 21-én (pénteki napokon), este 17 órai kezdettel
A d á m i  L á s z l ó  körzeti evangélikus lelkész szolgálatával

december 14. ApCsel 17,10-15 Ádvent Béreában
december 21. ApCsel 17,16-21 Ádvent Athénban



Gyermekek karácsonya!
Vargabokorban:  2012. december 22-én, szombaton, 10 órától 12 óráig
Borbányán:  2012. december 23-án, az Ádvent 4. vasárnapi istentiszteleten (½ 10 ó.)

Karácsonyi istentiszteletek

2012. 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

2012. december 26-án, Karácsony II. ünnepén

Borbányán – az evangélikus templomban – de. ½ 10 órakor (úrvacsorával) 
Ludastón – a kápolnateremben – du. 15 órakor, úrvacsorával

Óév este
2012. december 31-én

Borbányán – az evangélikus templomban – 16 órakor istentisztelet

Újévi istentisztelet
2013. január 1-jén

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

Körzeti híreink, örömeink, feladataink:

1) „AZ ÉN NÉPEM LESZTEK, ÉN PEDIG ISTENETEK LESZEK” – ÍGÉRI AZ ÚR: 
idén is volt PÜNKÖSDHÉTFŐI CSENDESNAP VARGABOKORBAN.
„Immár  egy  évtizede  Adámi  László körzeti  parókus  lelkipásztor  szervezésében  kerül 
megrendezésre  a  nyíregyházi  Vargabokorban  lévő  evangélikus  imaházban  a  gyülekezet 
pünkösdhétfői csendesnapja. Az ünnep igehirdetési alapigéje (Ez 36,25–28) négy versének 
aktuális üzenetét négy helyi igehirdető szólaltatta meg a termet megtöltő, a városból s a 
környező  bokortanyákból  érkező  tirpák  ősök  mai  utódai  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.” 

      (Garai András írásából – Evangélikus portál)

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=Adami%20Laszlo/Nyh.%20Vargabokor%20ev.%20imahaz/12.05.28.%20-%20Ez%2036%2C28%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=Zsarnaine%20Urban%20Nora/Nyh.%20Vargabokor%20Ev.%20Imahaz/12.05.28.%20-%20Ez%2036%2C26%20-%20Punkosdhetfoi%20csendesnap/


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!

2)  Vargabokorban Nagypénteken és  a  pünkösdhétfői csendesnap 
keretében  is  volt gyermekmissziós  foglalkozás.  Nyáron pedig  5 
napos evangélizációs gyermekklubot tartottunk Adámi Márta, Kissné  
Nagypál  Bettina,  valamint  Jánoszky  Anna  és  Kertész  Andrásné 
szolgálatával.  (A nyári  alkalmakon  átlagban  13  gyermek  vett  részt 
naponta.)  Most  ismét  gyermekmissziós  délelőttre  készülünk 
Karácsony küszöbén!
3) A III. körzet lelkipásztorának és családjának 
otthont adó parókia felújítása is elkezdődött 
a nyár folyamán. A lelkészcsalád július elejére 

kiköltözött a parókiáról,  és  még jelenleg is  a  régi  kántorlakásban 
lakik,  ahol  csak  a  legfontosabb  bútorok  és  holmik  férnek  el.  (A 
bútorok nagy része a garázsban kapott helyet, a könyvek pedig főként 
a vargabokori imaházba kerültek.) Az ÚR áldását kívánva, ezúton is 
köszönetet mondunk a  költözésben megtapasztalt  minden  testvéri 
segítségért és a felújításra adott adományokért. A felújítási munkák 
csak  augusztus  végén kezdődhettek  el,  s  az  is  komoly  gondot 
okozott, hogy kiderült: nem volt biztos alapja az épületnek, és volt 
olyan  falrész,  ahol  a  nedvességtől  szétmállottak a  téglák...  A felújítás  lassan  a  végéhez 
közeledik, s ki van tűzve 2012. december 16-ra – az új óvoda fölszenteléséhez kapcsolódóan 
– a parókiaszentelés időpontja!
4) Borbányán néhány hónapja Prihóczki János vette át a templom körüli teendőket Petrilla 
László testvérünktől:  mindkettőjüknek  (feleségükkel  együtt)  köszönetet mondunk 
szolgálatukért,  Isten kegyelmét és áldását kérve életükre.  Most  ősszel  pedig  Pokoraczki  
János,  körzeti  képviselő-testületi  tagunk  30  tő  tuját  ajándékozott  a  templomkertbe.  Azt 
kívánjuk, hogy az ÚR adjon növekedést a csemetéknek is, de még inkább adjon növekedést 
mindnyájunknak  az  Ő  kegyelmében  és  a  mi  Urunk  és  Üdvözítőnk,  Jézus  Krisztus 
ismeretében (2Pt 3,18). A szükséges istentiszteleti helyettesítéseket Bálint Éva, Boncsérné  
Pecsenya Anna, Labossa László és Palumbi József végezte.
5) Nagykállóban idén is sor került október 28-án a közös reformációi istentiszteletre. Az 
evangélikus igehirdetésben  Jézus  Krisztus  hívása érhette  el  a  szíveket:  “Ha  valaki  
szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék!” (Jn 7,37). Horváth György református lelkész pedig a 
reformáció  jelentőségéről tartott  előadást.  Sok-sok  alkalomról lehetne  Isten  iránti 
hálaadással szót ejteni még: pl. a körzet lelkészének csendesheti (Piliscsaba), csendesnapi 
(Mátészalka,  Tornalja,  Nagydobrony)  szolgálatai,  vagy  a  „Keresztkérdések” sorozat 
előadásai. Az Úr igéje munkáljon sokakban igaz bűnbánatot és hálás, engedelmes hitet!

Istentől áldott ádventet és karácsonyi ünnepet kívánunk mindenkinek!  
Alkalmainkra, az Úr Jézus Krisztussal való találkozásra szeretettel hívunk és  

várunk mindenkit!

Adámi László † Veres Jánosné
   lelkipásztor körzeti felügyelő
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