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Kicsoda Krisztus? 

„Minekutána az Isten sok rendben és 

sokféleképen szólott hajdan az atyáknak a 

próféták által, ez utolsó időkben szólott 

nékünk Fia által…”           (Zsid 1,1) 
 

Hozzá vagyunk szokva ahhoz, hogy 

karácsonyeste az igehirdetésben a fő helyet mindig a 

karácsonyi történet foglalja el. Helyes és szükséges 

is ez. Csak nem szabad engedni, hogy a történeti 

esemény elnyomja a történet tanítását, és így 

tartalmi emlékünneppé legyen a karácsony. Nem 

szabad, hogy az örök időkre szóló üdvtörténeti 

eseményt a megszépítő érzelmek megfosszák 

tartalmától, és a forma elpusztítsa a lényeget. 

Karácsonyi tanítás nélkül tehát nincs karácsony! 

A karácsony estére kirendelt szentlecke ezért nem 

szól a karácsonyi eseményről, hanem karácsonyi 

tanítást ad. 
 

1. Krisztus az Isten szava! 

Ennek a levélnek írója elsősorban azt akarja szívünkre kötni, hogy az Úr, aki karácsonykor 

megjelent, az Isten különleges szava. Csodálatos az, hogy nekünk nem néma, hanem szóló 

Istenünk van. A bálványok mind néma istenek, s akinek istene néma, s nincs hozzászólnivalója 

ahhoz, ami bennem, velem történik, annak bálványa van, nem pedig Istene. 

A Biblia világosan megmondja, hogy Isten szólt már a bűnbeesett emberhez is, holott nem 

érdemelte meg, hogy szóljon hozzá, hiszen szavát nem fogadta meg. Isten ezen az 

állásfoglalásán azóta sem változtatott, és szólt a bűnbeesett emberhez az általános kijelentésben, 

a természet beszédében, történeti tanításában, a lelkiismeret szavában. Azután szólt a 

prófétákban, majd, ahogy a felolvasott szentlecke mondja: szólt az ő Fiában, Jézus Krisztusban. 

Nem lehet tehát egyforma mérleggel mérni Istennek a próféták által közvetített szavát és 

Istennek a Jézus Krisztusban megjelenített és elmondott szavát. A próféták is Isten szavát és 

üzenetét tolmácsolták, és prédikációjukat mindig így kezdték: „Ezt mondja az Úr!” Nem én 

mondom! Isten mondja! Jézus másképpen a szava Istennek, mint a próféták. Benne és általa 

maga Isten szól. Óriási különbség van a kettő között. Más, ha csak Istenről van szó, s más, ha 

Isten maga szól. Az Írás így fejezi ki ezt a nagy csodát: Jézus Krisztusban az ige testté lett! 
 

2. Krisztus Isten utolsó szava! 

Krisztus a felolvasott ige szerint nem csak Isten szava. Ő Isten utolsó szava is. Beszél ő 

Krisztus után is hozzánk, ezt nem lehet tagadni, de Krisztuson túlmenő kijelentést önmagáról 

nem ad. Aki azt hiszi, hogy ilyet kapott, hogy nem ez az Írásban az utolsó és teljes kijelentése az 

Dürer: A pásztorok imádása 



Istennek önmagáról, s nincs benne ebben a kijelentésben mindaz, amit róla tudhatunk, 

érezhetünk, felfoghatunk, az nagyképű, öntelt, de nem Isten küldötte. Krisztuson túl nincs 

további kijelentés. Ez nem azt jelenti, hogy többet nem szól hozzánk Fián keresztül, nem hív 

magához igéjén keresztül, megtérésünket nem munkálja, de azt jelenti, hogy új és további 

kijelentés Krisztus után nincs! 

Azt sem jelenti ez, hogy Krisztusban minden kijelentetett. Maga Jézus mondja 

tanítványainak, hogy ti azt még el nem hordozhatnátok. Vannak kérdések, melyek az üdvösség 

szempontjából emberileg döntőnek látszanak, de amelyekre vonatkozólag Jézus mégsem felel: 

ti azt még el nem hordozhatnátok – mondja a tanítványok érdeklődésére. A kijelentett igében 

minden benne van, amire üdvösségünk szempontjából szükségünk van, ami pedig nincs benne, 

arra üdvösségünk szempontjából nincsen szükség! 

A példázatban is a király utolsó küldötte a fiú, akit azzal a reménységgel küld el a bérlet árát 

megtagadó szőlőmunkásokhoz, hogy talán fiamat meg fogják becsülni. Jézus Krisztus tehát 

Isten utolsó szava az emberhez. És szomorú dolog, hogy a példázat mondata újra és újra 

megismétlődik a valóságban is. Jézus Krisztusban Isten fiát sem becsülte meg az emberiség. 
 

3. Krisztus Isten irgalmának a szava! 

A Fiút sem becsülte meg e világ, pedig Krisztus Isten irgalmának szava. Üzenete, amit hoz, 

így szól: Szeretlek! Ez az üzenet nem csak szóbeli üzenet Isten ajkáról. Fia feláldozásával is 

megpecsételi ezt a szóbeli üzenetet. Nagyobb kegyelem ez, mint amit a tékozló fiú kapott. A 

tékozló fiú nem kap üzenetet, csak befogadást, és nem küldi el felháborodva régi otthonából, 

mikor koldussorsban, nyomorultul újra hazaérkezik. Minket nem vár Isten, miértünk elküldte 

egyszülött Fiát, és benne személyesen maga jön értünk: Jöjj haza, vár Atyád szerelme! 
 

4. Az utolsó szó meg nem becsülésének következménye: ítélet! 

Nem lehet karácsonykor úgy igét hirdetni, hogy csak a karácsonyi evangélium hangozzék ki 

belőle. Ugyanis Krisztus az Isten utolsó szava a bűnös emberhez, s meg nem becsülésének 

következménye: az ítélet! Nem látja karácsony igazi örömhírét az, aki az utolsó ítélet borzalmát 

és Krisztus dicsőséges visszajövetelét nem tartja szem előtt. Isten nem akarja, hogy a bűnös 

meghaljon, hanem azt akarja, hogy megtérjen és éljen! Azt sem akarja, hogy én és te 

meghaljunk. Ő azt akarja, hogy megtérjünk és éljünk! Ezért lett karácsony Isten dicséretének 

ünnepe. Ezért zengik a karácsonyi angyalok Isten dicséretét, és ezért áll elénk ebben az igében 

is a karácsony. Nagy kérdés: zenged-e te is Isten dicséretét? Ámen. 

Túróczy Zoltán 

Az 1965. december 24-i dátummal megjelölt igehirdetés az Időszerű szeretet (Túróczy-
hagyaték Alapítvány és Luther Kiadó, Budapest, 2013.) c. kötet 27-29. oldalain jelent meg; a 
Kiadók engedélyével közöljük. A könyv további 71 igehirdetést tartalmaz Túróczy Zoltán 
püspöktől, és kapható a gyülekezet iratterjesztésében. 

 

 

Ádventi evangélizációt 

 

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

 

2015. december 17-től 19-ig (csütörtöktől szombatig), esténként 17 órai kezdettel 
 

K i s s  M á t é  teológiai hallgató,  

a nyírteleki evangélikus gyülekezet munkatársa szolgálatával 

 

Gyermekek karácsonya! 

 

Borbányán   2015. december 20-án, az Ádvent 4. vasárnapi istentiszteleten (½ 10 ó.) 

Vargabokorban  2015. december 23-án, megbeszélés szerinti helyen és időben 



 

2015. 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 
 

2015. 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 
2015. december 31-én 

 

Borbányán   – az evangélikus templomban – 16 órakor 
 

2016. január 1-jén 

 

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

 

Körzeti beszámoló 

 

1) 2015. június 28-án ünnepelte a vargabokori evangélikus gyülekezet az Immánuel 

imaház felszentelésének 25. évfordulóját.  

Ebből az alkalomból délután 14 órától csendesnapot tartottunk. Az alkalmat Adámi 

László, a III. körzet gyülekezeti lelkésze zsoltárolvasással, imádsággal, igei köszöntéssel 

kezdte. A gyülekezeti ifjúság Zsarnai Krisztián esperes vezetésével énekekkel szolgált, 

majd Vargáné Elek Ildikó tett bizonyságot arról, hogyan találkozott Jézus Krisztussal, és 

hogyan adhatta át az életét az Úrnak. Ezután Lőrincz Zsanett  bizonyságtétele és missziói 

beszámolója következett: ő Németországban, a Liebenzelli Misszióban töltethetett el nyolc 

hónapot. Nemzetközi ifjúsági „Impact” csoportjukkal csendesheteken, ifjúsági heteken és 

hétvégéken, gyermek bibliaórákon, kézműves foglalkozásokon szolgáltak. 

A résztvevők megtekinthették az imaház 25 évvel ezelőtti felszentelésének videó 

felvételét is, felelevenítve az egykori ünnepi istentisztelet pillanatait. 

 Az ünnepi alkalom az udvaron folytatódott hálaadó istentisztelettel, ahol dr. Fabiny 

Tamás, az Északi Evangélikus Egyházkerület püspöke hirdette Isten igéjét, 1Mózes 50,15-

21 alapján. Az ősatyák történetében láthatjuk, ahogyan itt József történetében is, hogy Isten 

Józseffel volt a magasságokban és a mélységekben is egyaránt. A vargabokori imaház neve: 



Immánuel, azaz „velünk az Isten”. De ez nem általánosítás, hanem mindnyájunkkal 

egyenként, személyesen akar velünk lenni. Ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy nem lesznek 

nehézségek az életünkben. Szerető mennyei Atyánk azonban velünk lesz, bármilyen helyzet 

is adódjon. Életünkben sokszor nagy szerepet kap a bűn, és nem engedelmeskedünk az 

Úrnak, de a kísértőnél még hatalmasabb az Isten! Ő nem enged meg az életünkben akkora 

botlást, amiből nem lehet felállni. „Ember tervez, Isten végez” – tartja a közmondás, de 

minden olyan terv, amit mi kigondolunk, és jónak hiszünk, romba fog dőlni, hiszen egyedül 

Isten terve hoz jó gyümölcsöket: hagyjuk, hogy Isten irányítsa az életünk minden területét. 

Az igehirdetést követően a gyülekezeti énekkar szolgált, dr. Kovács László Attila 

igazgató lelkész vezetésével. Köszöntésekre is sor került, majd úrvacsorai közösségben 

lehettünk. A hálaadó istentisztelet után szeretetvendégség várta az ünneplő gyülekezetet az 

imaház udvarán. (Közben egy idős testvérünket, sajnos, baleset is érte, de hála Istennek, 

azóta fölépülhetett!) Ezúton is hálát adunk Istennek a gyülekezet eddigi életében 

meghatározó, és a mostani alkalom előkészítésében, megrendezésében is részt vállaló 

testvéreinkért, különösen Veres Jánosnéék évtizedek óta végzett szolgálatáért. 

2) A nyár folyamán Vargabokorban július 20-tól 24-ig tartottuk meg a gyermekmissziós  

„5 napos klubot”. A foglalkozásoknak 

idén Isten 10 parancsolata és William 

Carey misszionárius élete volt a fő 

témája. Az alkalmakon összesen 16 

gyermek vett részt. A Jézus 

Krisztushoz hívogató szolgálatot 

Kertészné Iványi Ágnes VISZ-

munkatárs és Adámi Márta hittanár végezte közöttük.  

Karácsony küszöbén Vargabokorban újabb gyermekmissziós délelőttre készülünk. 

Borbányán pedig Ádvent 4. vasárnapján várjuk a gyermekek szolgálatát! A gyermekek 

megajándékozására adományokat is gyűjtünk!  

3) Szépen elindult a konfirmációi fölkészítés, és az evangélikus hitoktatás is rendezetten 

folyhat szinte mindenütt a nyíregyházi iskolákban és óvodákban. Egyházközségünk 

hitoktatói és lelkészei sokat fáradoznak ebben a szolgálatban. Azt kívánjuk: bárcsak Isten 

igéjének áldott magvetése történhetne sok gyermek és család életében ezáltal! 

4) Nagykállóban idén október 25-én tartottuk a közös reformációi istentiszteletet, 

úrvacsorával. Igehirdetésében Horváth György református lelkész arra mutatott rá Lk 1,1-4 

alapján: A Szentírás titka ragyogott föl a reformációban. Előadással Adámi László szolgált, a 

600 éve máglyahalált szenvedett Husz János Krisztusért égő tanúságáról megemlékezve.  

5) Körzetünkből többen részt vettek az EKE (Evangélikusok Közössége az Evangéliumért) 

piliscsabai csendeshetein. A lelkipásztor pedig az EKE bibliaiskolai munkájában is 

feladatot vállalt, előadásokkal és vizsgáztatással.  

6) Köszönünk minden szolgálatvállalást az alkalmak előkészítésében, épületeink és 

környezetük rendben tartásában, meghívók széthordásában! Az URat dicsőítjük minden 

áldásáért, és az Ő bocsánatát kérjük mindazért, amit elmulasztottunk vagy elrontottunk! 
 

 
 

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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