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Új életre indító szeretet – a Fiú küldetése és a mi tartozásunk

Abban nyilvánul meg Isten hozzánk való szeretete, hogy egyszülött Fiát küldte el  
Isten a világba, hogy éljünk őáltala. Ez a szeretet, és nem az, ahogy mi szeretjük  
Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte a Fiát engesztelő áldozatul  
bűneinkért. Szeretteim, ha így szeretett minket Isten, akkor mi is tartozunk azzal,  
hogy szeressük egymást. Istent soha senki sem látta: ha szeretjük egymást, Isten  
lakik bennünk, és az ő szeretete lett teljessé bennünk. Abból tudjuk, hogy benne  
maradunk, és ő mibennünk, hogy a maga Lelkéből adott nekünk. És mi láttuk, és  
mi teszünk bizonyságot arról, hogy az Atya elküldte a Fiát a világ üdvözítőjéül. Ha  
valaki vallja, hogy Jézus Isten Fia, abban Isten marad, ő pedig Istenben; és mi  
ismerjük és hisszük azt a szeretetet, amellyel Isten szeret minket. (1Jn 4,9-16a)

A  karácsonyt  a  szeretet  ünnepeként  emlegetik 
szerte a világon. Afelől azonban óriási a bizonytalanság, 
hogy mi is a szeretet. Nem csoda, hiszen ez a gyönyörű 
szó csak akkor nyeri el igazi tartalmát, ha megismerjük 
Isten  szeretetét  Jézus  Krisztusban.  Isten  elküldte  Fiát 
értünk ebbe a világba: nekünk erről a szeretetről kell és 
szabad tanúságot tennünk.

Miért küldte el Isten egyszülött Fiát? Azért küldte el, hogy „éljünk Őáltala” (9. vers). 
Mert  nélküle  nincsen  életünk.  Ami  nélküle  van,  az  nem  élet.  Istentől  elszakadt 
állapotunkban, Őt tagadó vagy vele ellenkező, magunkat igazoló és kívánságainkat követő 
törekvéseinkkel  sok  mindent  elérhetünk,  de  lelkileg  halottak  vagyunk.  Az  Istentől 
elidegenedett ember iránt azonban megnyilvánult – az emberi történelem eseményévé válva 
– Istennek az a  szeretete,  amelynek minden oka és indoka csak magában Istenben van. 
Szerető Atyaként  mutatta  meg nekünk éltető  szándékát  abban,  hogy elküldte  Fiát.  Akik 
befogadták a Fiút (vö. Jn 1,12-13), azokban – bizonyosságot adó erejével – nyilvánvalóvá 
lett ez a szeretet: „Abból tudjuk, hogy Benne maradunk, és Ő mibennünk, hogy a maga 
Lelkéből adott nekünk” (13. vers).

Mire küldte el  Isten egyszülött Fiát? Arra küldte el Őt ebbe a világba, hogy a Fiú 
engesztelő áldozattá legyen bűneinkért! Jézus nem „tanulmányútra” küldetett közénk. Nem 
is  csak azért,  hogy „megnyugtasson”: „Isten annyira szeret”  minket,  akik – úgymond – 
„áldozatai  vagyunk  a  sorsnak  meg  a  bűnnek”,  hogy  nagylelkűen  „elfogad  úgy,  amint 
vagyunk”...  Isten szeretete ugyanis az a szeretet,  amely kíméletlenül  leszámol a bűnnel, 
hogy  megszabadítson  tőle.  Nem  velünk  számol  le  szentsége,  jósága,  igazsága  elsöprő 
erejével, hanem Fiát „rendelte engesztelő áldozatul, azoknak, akik az Ő vérében hisznek, 
hogy igazságát  megmutassa” (Rm 3,25;  vö.  1Jn 2,2!).  A betlehemi jászolbölcső mögött 
fölmagasodik a golgotai kereszt: Isten azért küldte el Fiát „bűn testének hasonlatosságában”, 
hogy Ő hordozza el helyettünk bűneink kárhoztatását (Rm 8,3). Ez az Isten szeretete!



Kiknek küldte el Isten egyszülött Fiát? Isten megmentő, életet és üdvösséget adó, 
kegyelmes szeretete minden ember számára megjelent Jézus Krisztusban (vö. Tit 2,11). „A 
világ Üdvözítőjéül” küldte el Őt (14. vers). Nem csupán néhány kivételezettnek szól ez az 
örömhír,  hanem  annak  az  egész  világnak,  amelyet  pedig  a  test  kívánsága,  a  szemek 
kívánsága és a földhözragadt élet kérkedése jellemez egyetemlegesen (vö. 1Jn 2,16). Bárki 
jöhet  Jézus  Krisztushoz,  bármilyen  bűnök  mélységéből,  bármilyen  sátáni  szorításból, 
bármilyen reménytelenségből, hallgatva a hívó szóra. Mert Jézus ezt ígéri: „... aki énhozzám 
jön, azt én nem küldöm el; mert nem azért szálltam le a mennyből, hogy a magam akaratát 
tegyem, hanem hogy annak az akaratát, aki elküldött engem” (Jn 6,37b-38).

Hogyan éri el a célját velünk az, hogy Isten elküldte egyszülött Fiát? A láthatatlan 
Isten, aki Fiát megmentésünkre küldte el,  bennünk akarja láthatóvá tenni magát (vö. 12. 
vers). Ha megismertük és elhittük „azt a szeretetet, amellyel Isten szeret minket” (16. vers), 
akkor „tartozunk azzal, hogy szeressük egymást” (11. vers). Nem kényünkre-kedvünkre van 
tehát  bízva,  hogy  bizonyságot  teszünk-e  (ez  nem szereplés,  hanem esetleg  vérig  menő 
tanúság; gondoljunk István vértanúságára!), és megvalljuk-e, hogy Jézus az Isten Fia (14-
15. vers). Isten szeretete abban éri el célját és válik beteljesedetté bennünk, ha szeretjük 
egymást  (12.  vers).  Ennek  a  szeretetnek  első  renden  a  hívők  közösségében  kell 
megmutatkoznia, hogy azután onnét áradjon ki a világba. Bárcsak céljához juthatna így az 
Isten szeretete mindegyikünkkel!

Adámi László

Adámi Mária: Betlehemi csoda

Csoda történt Betlehemben:       Örömhírt hirdet az angyal:
Megszületett Isten Fia!       A Messiás megszületett!
A kisgyermek a jászolban       Elindulnak a pásztorok,
A világ Szabadítója.       S felkeresik Betlehemet.

Angyalének zeng az éjben       Megtalálják a Gyermeket,
Pásztoroknak, kint a mezőn.       Akit az angyal hirdetett,
Angyali hang szól hozzájuk,       Térdre borulva imádják
S ők térdre hullnak reszketőn.       És néki adják szívüket.

      Jöjj, menjünk hát mi is velük,
      Hogy láthassuk a szép csodát:
      Isten értünk küldte földre,
      Az Ő áldott, egy, szent Fiát! 1995.

Ádventi evangélizációt

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

2013. december 19-től 21-ig (csütörtöktől szombatig), esténként 17 órai kezdettel
A d á m i  L á s z l ó  körzeti evangélikus lelkész szolgálatával

„Jövel, Jézus, lelkem hő szerelme!”

december 19. Mert meg tudsz tisztítani!
december 20. Mert meg tudsz szabadítani!
december 21. Mert meg tudsz eleveníteni!



Gyermekek karácsonya!

Vargabokorban  2013. december folyamán, megbeszélés szerinti helyen és időben
Borbányán  2013. december 22-én, az Ádvent 4. vasárnapi istentiszteleten (½ 10 ó.)

Karácsonyi istentiszteletek

2013. 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

2013. 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
2013. december 31-én

Borbányán – az evangélikus templomban – 16 órakor

Újévi istentisztelet
2014. január 1-jén

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

Körzeti beszámoló

1) „HÁT TI KINEK MONDOTOK ENGEM?” – PÜNKÖSDHÉTFŐI CSENDESNAP 
NYÍREGYHÁZA-VARGABOKORBAN
Az 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=Balint%20Eva/Nyh.%20Vargabokor%20ev.%20imahaz/13.05.20.%20-%20Mt%2016%2C17%20-%20Jezus%20ramutat/
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=Adami%20Laszlo/Nyh.%20Vargabokor%20ev.%20imahaz/13.05.20.%20-%20Mt%2016%2C13-14%20-%20Jezus%20rakerdez/


A meghívott  vendég,  Tar  Kata ismét  szót  kapott  (ő az  egyetlen  magyar  anyanyelvű 
misszionáriusa jelenleg a hazánkban is működő Zsidók Jézusért Missziónak): 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)
2) Vargabokorban 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, Jánoszky 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 készülünk!
3) Borbányán júniustól  Sztrehószkiné  Bardi  Máriáék vették  át  a  teendőket  Prihóczki  
Jánoséktól a templom körül és a templomkertben.  Isten kegyelme és áldása kísérje őket is 
életükben.  Hála  Istennek  a  növekedésért az  istentiszteletek  részvevőinek  körét  illetően 
(egyre többször vagyunk 30 fölötti létszámban!). A szükséges istentiszteleti helyettesítéseket 
Boncsérné  Pecsenya  Anna,  dr.  Kovács  László  Attila igazgató  lelkész  és  Palumbi  József 
végezte.  Örülünk  annak  is,  hogy  a  hitoktatás rendezetten  folyhat  szinte  mindenütt,  a 
körzetünk  területén  lévő  nyíregyházi  iskolákban  és  óvodákban,  egyházközségünk 
hitoktatóinak sok fáradozásával, a Jézus Krisztushoz vezetés szándékával! 
4)  Nagykállóban idén is  sor  került  október 27-én a  közös reformációi  istentiszteletre. 
Horváth György református lelkész szolgált igehirdetéssel,  Jn 13,13 alapján; evangélikus 
részről pedig Adámi László előadása hangzott el,  „Reformáció és ébredés” címmel; majd 
pedig közösen vehettünk úrvacsorát.
5) Sok örvendetes dologról lehetne most is hálaadással szót ejteni még az ÚR színe előtt: 
pl.  a  körzet  lelkészének  csendesheti (Piliscsaba  –  EKE),  csendeshétvégi  (Piliscsaba – 
EKE-Fébé),  csendesnapi (Lucfalva  –  EKE;  Nagyvarsány)  szolgálatai,  vagy  a 
„Keresztkérdések” sorozat előadásai. Nemrég hallhattuk az igét, ez legyen mindnyájunk 
számára  biztatás:  „Ezért,  szeretett  testvéreim,  legyetek  szilárdak,  rendíthetetlenek,  
buzgólkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem  
hiábavaló az Úrban” (1Kor 15,58).



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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