
Ébresztő
      Karácsonyi körlevél – 2009.

   Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség III. körzet

„Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. Ő kezdetben az  
Istennél volt. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Benne élet  
volt, és az élet volt az emberek világossága.” (Jn 1,1-4)

Ezekkel  a  felséges  mondatokkal  kezdődik  János  írása  szerint  a  szent 
evangélium:  bizonyságtételében,  az  Úr  Jézusról  való  tanúskodásában  visszamegy 
mindenek elé. És amikor ezt mondom, hogy visszamegy mindenek elé, minden idő elé, 
lám máris érezzük, hogy mi emberileg ezt is csak idői fogalmakkal tudjuk kifejezni. 
Amikor  Jézus  Krisztus  személyének  a  titkáról  vallani  kell,  az  emberi  szó  olyan 
gyatrának,  olyan  kevésnek  bizonyul.  És  mégis  kifejezheti  –  gyatraságával, 
fogyatékosságával együtt – a lényeget, hogy kicsoda Jézus. János evangéliumának a 
vége felé olvasunk arról, hogy miért is íratott meg mindez:  Ezek pedig azért vannak 
megírva, hogy higgyétek: Jézus a Krisztus, az Isten Fia, és e hitben életetek legyen az  
ő nevében  (Jn 20,31). János evangéliumának ez a csodálatos prológusa is ezért van 
megírva. 

Mielőtt elkezdene beszámolni arról, hogy Jézus hogyan jelent meg, mit tett, mit 
mondott,  hogy  tanított,  hogy  szenvedett,  hogy  támadott  föl;  azelőtt  beszél  az  ő 
lényének  titkáról.  De  nem  azért,  hogy  valami  dogmatikai  elvont  tanítást  adjon 
nekünk, hanem ezért, amit most idéztem, hogy higgyétek: Jézus a Krisztus, az Isten 
Fia, és e hitben, ezt hívén, életetek legyen az ő nevében. Merthogy másképpen nem 
lehet életünk, csak vele. És ide kapcsolódik rögtön János első leveléből a csodálatos 
mondat:  Akié a Fiú, azé az élet, akiben pedig nincs az Isten Fia, az élet sincs meg  
abban  (1Jn 5,12).  Folytatódik a figyelmeztető mondanivalóval az előbbi csodálatos 
kijelentés. Tiéd-e már a Fiú, úgy ismered-e Jézust, szívbeli belső ismeréssel, hogy a 
Fiút  ismered?  Aki  az  Istenből  való  Isten,  aki  az  örök  Ige!  Csak  ott  van 
keresztyénség, ahol őt így ismerik! Nem elméleti hite és nem ilyen-olyan Jézus-képe 
van az embernek, amit önkényesen ő alakított ki (szedegetett hozzá innen-onnan, meg 
amonnan,  elhagyott  belőle mást,  ami neki nem tetszett);  nem, így nem lehet  Jézus 
Krisztushoz tartozni és üdvözülni! Csak úgy lehet, ha annak ismerem meg őt, aki ő 
valójában. És így lesz az enyém, én meg az övé. 

Kicsoda  ő?  A  teremtéstörténethez  nyúl  vissza János,  a  Biblia  legelső 
mondataihoz.  És  emlékeztet  arra,  amit  ott  olvasunk:  Kezdetben teremtette  Isten az 
egeket és a földet. És a föld lett kietlen és puszta, és sötétség volt a mélység színén, és  
Isten  Lelke  lebegett  a  vizek  felett.  És  mondta  Isten:  Legyen  világosság!  És  lett  
világosság  (1Móz 1,1–3). Mondta Isten: és így kezdődött el lenni mindaz, ami lett, 
hogy Isten kimondta az ő tulajdon szavát. Istenben volt ez a szó, és kimondta, és így 
lett, kezdett lenni mindaz, ami lett. De maga az Isten szava, az ő tulajdon szava, az 



nem lett, az  volt! Nyelvtanilag is olyan pontos kifejezésmód ez. És olyan jó, hogy 
magyarul is kifejezhető ugyanez.  Világos számunkra is  a különbség, aközött,  hogy 
„volt”  és  aközött,  hogy  „lett”.  Az Ige  nem lett,  ő  volt! Kezdetben,  amikor  lett  a 
kezdet, ő volt… S valójában ő általa lett a kezdet.  Ő maga a kezdet. Olvassuk az 
Ószövetségben, Ézsaiás könyvében, Jahve kijelentéseként, az ÚR kijelentéseként: Én 
vagyok  az  első,  és  az  utolsó (Ézs  44,6).  És  olvassuk  az  Újszövetségben,  Jézus 
Krisztusnak az önmagáról adott kijelentéseként:  Én vagyok az első és az utolsó  (Jel 
1,17),  az Alfa és az Ómega, a kezdet és a vég  (Jel 22,13).  Vele kezdődik, és vele 
végződik  minden.  Kikerülhetetlen  Jézus,  az  a  Jézus,  aki  megjelent  itt,  a 
történelemben. Az a Jézus, aki néhány évtizedecskét élt itt az emberi történelemben, 
és  megfeszítették,  de  föl  is  támadott!  Az  a  Jézus:  az  örök  Ige!  Nem teremtmény: 
lényének titka ez. Belealázkodott a teremtményi létformába, de a lényének épp az 
a titka, hogy ő az örök Ige, az Isten tulajdon szava. Az Istenből való, vele egy, a 
lényében egy. S lám személyében mégis különböző. 

Mindez oly egyszerű szavakkal, oly kifejezően és oly csodálatosan rejlik benne 
a János evangéliuma első mondatában: Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt,  
és Isten volt az Ige (Jn 1,1). A mondatnak ez a záró részlete, hogy Isten volt az Ige: ez 
fejezi ki azt, hogy ő a lényegében Isten. Egylényegű az Atyával. Igen, jól fogalmazták 
meg  azok,  akik  igyekeztek  a  tévtanításokkal  szemben  a  hitvallást  érthetően 
megfogalmazni.  Jól  fogalmazták  meg,  amikor  ezt  mondták,  hogy  egylényegű 
istenségében az Atyával. Nem egy isten, sokféle isten között, hanem Isten volt az Ige. 
Lényében, lényegében egy az Atyával! Ő volt kezdetben az Istennél: senki más és 
semmi más, csak ő. És ő nem első teremtmény, hanem ő az Isten tulajdon szava,  a 
teremtő Ige. Újra mondom, értsétek és vegyétek a szívetekre: ezek nem elvi kérdések. 
Ez  nem  valami  elvont  dogmatika,  ez  életkérdés!  Hogy  annak  ismerd  Jézus 
Krisztust, aki ő valójában. És megismerve őt annak, aki ő valójában, háríts el, ítélj 
meg az Isten igéje erejével, Jézus Krisztus világosságával, minden tévelygést! És akarj 
bizonyságtételeddel segíteni a tévelygőkön, akiket épp a tévelygésük zár el az Úr 
Jézustól. 

Adámi László 
(Részletek a 2005. évi adventi evangélizáció első igehirdetéséből – hangfelvétel alapján szerk.)

„Várva vártam az Urat, és ő lehajolt hozzám”
- várakozó emberek Jézus előtt

címmel

ádventi igehirdetés-sorozatot tartunk

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

2009. december 21-től 23-ig (hétfőtől szerdáig), minden este 17 órai kezdettel
Adámi László lelkész szolgálatával

december 21.   Lk 1,5-23.62-79     Zakariás
december 22.   Lk 1,24-25.39-45.56-61      Erzsébet
december 23.   Lk 1,13-17.41-44.65-66.76-80     János



Karácsonyi istentiszteletek

2009. 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. 14 órakor, 
úrvacsorával

2009. december 26-án, Karácsony II. ünnepén

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

2009. december 27-én, Karácsony utáni vasárnap

Geszteréden –  Csernyik  Ferenc házánál  (Árpád  u.  30.)  –  du. 15  órakor, 
úrvacsorával

Óév este
2009. december 31-én

Borbányán – az evangélikus templomban – 16 órakor istentisztelet

Újévi istentisztelet
2010. január 1-jén

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

Körzeti híreink, feladataink:

1) Ezúton is tájékoztatjuk a gyülekezet tagjait arról, 
hogy a – lemondások miatt – kiegészítésre szoruló 
körzeti presbitériumba, ill. a képviselő-testületbe 
mindeddig még  nem  tudtunk  új  tagokat 
választani!  (Részben  az  egyéb  egyházközségi 
feladatok miatt, részben a jelöltek hiánya miatt sem 
került  sor  a  körzeti  részközgyűlés  összehívására.) 
Bizony,  nagy  szükség  lenne  döntési  felelősséget 
vállaló, az Úr Jézus iránti engedelmességben járó, 
határozott férfiakra! 



2) Az egyházközség gazdálkodásának nehézségei miatt idén mégsem kerülhetett 
sor  Borbányán a  templom harangtornyocskáján  elvégzendő  javításokra, 
valamint  a  kerítés-készítésre,  növények  ültetésére.  Örvendetes  azonban  az 
igehallgatók kitartó, hűséges kis seregével találkozni vasárnapról vasárnapra: 
az Úr őrizzen minket, és vezessen még minél többeket élő hitre Szentlelkével! 
Bővült  a  körzeti  bibliaórák előtt  megnyíló  otthonok és  a  közösségbe 
bekapcsolódók  köre  is.  „Ezért,  szeretett  testvéreim,  legyetek  szilárdak, 
rendíthetetlenek, buzgólkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, 
hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban” (1Kor 15,58).

3) Örömmel  tekinthetünk vissza a Vargabokorban  megtartott pünkösdhétfői 
csendesnapra,  valamint  több gyermekmissziós 
alkalomra,  az  Úr  Jézus  Krisztus biztató 
szavának  világosságában:  „Ne  félj,  te  kicsiny 
nyáj” (Lk  12,32)!  A  nyári  5  napos gyermek-
foglalkozáson többen vettek részt, mint az előző 
évben, René  Bredow misszionárius  előadására 
pedig több  mint  40-en  sereglettek  össze, 
nemcsak gyermekek, hanem felnőttek is. 

4)  Nagykállóban az idei nyáron nem volt külön gyermekmissziós alkalom, de 
két konfirmandus gyermek is jár ősztől a felkészítésre. A felnőttek közül jó 
néhányan szívesen jártak át a nyíregyházi igehirdetés-sorozatokra, nyírtelki és 
vargabokori  csendesnapokra,  missziói  előadásokra,  evangéliumi aliansz 
imaközösségi és evangélizációs alkalmakra. Többen is részt vettek – nyíregyházi 
testvérekkel  együtt  –  az  EKE (Evangélikusok  Közössége  az  Evangéliumért) 
nyári családos csendeshetén, és az Úr munkálkodhatott a szívükben! „A hit  
tehát hallásból van, a hallás pedig a Krisztus beszéde által” (Rm 10,17).
___________________________________________________________________________

Istentől áldott ádventet és karácsonyi ünnepet kívánunk mindenkinek! 
Alkalmainkra szeretettel hívunk és várunk mindenkit, aki az Úr Jézus 

Krisztust keresi!

†
Adámi László Veres Jánosné

  lelkipásztor körzeti felügyelő


