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Bibliai idézet 
Jézus Krisztus, az Isten Fia evangéliumának kezdete, amint meg van írva Ézsaiás próféta könyvében: „Íme, elküldöm 
előtted követemet, aki elkészíti utadat; kiáltó hangja szól a pusztában: Készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé 
ösvényeit!” Történt pedig, hogy János keresztelt a pusztában, és hirdette a megtérés keresztségét a bűnök bocsánatára. 
Akkor kiment hozzá Júdea egész vidéke, kimentek a jeruzsálemiek is mind, és - amikor megvallották bűneiket - 
megkeresztelte őket a Jordán vizében. János ruhája teveszőrből volt, derekán bőrövet viselt, sáskát evett, meg erdei 
mézet, és ezt hirdette: „Utánam jön, aki erősebb nálam, és én még arra sem vagyok méltó, hogy lehajolva saruja szíját 
megoldjam. Én vízzel kereszteltelek meg titeket, ő pedig Szentlélekkel fog megkeresztelni.” Történt pedig azokban a 
napokban, hogy eljött Jézus a galileai Názeretből, és megkeresztelte őt János a Jordánban. (Mk 1, 1-9) 
 
Kedves Egyháztagjaink! 
Tizenöt év után először egy olyan bibliai idézettel kezdem a karácsonyi hírlevelet, amelyben nincs szó 
Jézus születéséről. Pedig legalább hétszer ilyen idézettel kezdhettem volna – ha az evangéliumok aránya 
szerint járok el. Ugyanis a négy evangéliumból kettő egyáltalán nem foglalkozik Jézus születésével és 
gyermekkorával. Időrendben először Márk evangéliuma keletkezett, és amint láthatjuk a fenti idézetben, 
mindjárt a felnőtt Jézus megkeresztelkedésével (helyesebben: bemerítkezésével) kezdi. Aztán egy-egy 
évtizednyi távolságra követte Máté és Lukács evangéliuma, majd a legkésőbb született János evangéliuma, 
amely szintén kihagyja Jézus születését. Nagyon érdekes, hogy az első és az utolsó evangélium egyetlen 
szót sem szól Jézus születéséről és gyermekkoráról, csak Máté és Lukács foglalkozik vele. Ám ők is 
visszafogottan: csak a születésnek és a gyermekkornak egy-két egyszerű adatát közölve. Az evangéliumok 
tehát egészen más hangsúllyal beszélnek Jézus születéséről, mint amilyen hangsúlyos lett napjainkban a 
karácsony ünneplése. 
 
Nem csak Jézus születésével teszik ezt, hanem földi életének első harminc évével. Az evangéliumokat nem 
foglalkoztatja az első harminc év, csak az a három esztendő, amelyben Jézus véghez vitte messiási, 
megváltói munkáját. Sőt, ennek a három esztendőnek is a legutolsó szakaszát nagyítják ki, vagyis Jézus 
szenvedésére, halálára és feltámadására teszik a hangsúlyt. 
 
Mi ennek az oka? Az, hogy az evangélisták nem életrajzot akartak adni. Az ő szempontjuk az volt, hogy az 
élő Úr Jézus Krisztussal szembesítsék az olvasókat vagy hallgatókat. Jézus életének azokat a részeit 
mondták el, amelyek Jézust, mint a bűnösök barátját (Mt 11, 19) és a világ Megváltóját állítják elénk. Ezzel 
a fajta ábrázolással döntésre hívták olvasóikat: elfogadjátok? Kell nektek ez a Krisztus? Tehát nem életrajzok az 
evangéliumok, hanem igehirdetések, a Megváltó és élő Jézus Krisztussal való szembesítések. 
 
Ebből a tényből származik az idei karácsony üzenete: Nincs olyan, hogy Jézuska. Megváltó Jézus van. (A 
Jézus név egyébként is azt jelenti: szabadító. Olyan nincs, hogy szabadítócska. Valaki vagy szabadító, vagy 
nem.) Isten, Aki a názáreti Jézusban emberré lett, azért jelent meg, hogy mellénk álljon, és megváltson, 
vagyis kiszabadítson az Isten nélküli életből és örök halálból. Ezt azzal érte el, hogy összeköttetést 
teremtett köztünk és az Ő szellemi világa (Isten országa) között. Ennek a megváltó munkának voltak az 
állomásai a kereszt és a sír, amelyből harmadik napon feltámadott. A születés barlangját tehát akkor látjuk 
helyesen, ha figyelembe vesszük az utána következő állomásokat is: a keresztet és egy másik barlangot, a 
sziklába vájt sírt, amint üresen maradt. Bibliai szimbólumokkal szólva: egy fa miatt kerültünk gödörbe – „a 
jó és rossz tudásának fája” miatt (1Móz 2, 9) -, Isten eljött ebbe a gödörbe, annak is a mélyére szállt, és egy 
másik fa, a keresztfa által adott kiutat életünk gödréből. Elfogadjátok? Kell nektek ez a Krisztus? Jézuska helyett 
az evangéliumok Krisztusa? Akinek igen, annak lesz igazi evangélium (örömhír) a karácsony is. 

 

 
 



 
Gyülekezeti alkalmak 

Péntek 18:30  Gyülekezeti terem  Alpha plusz 
Vasárnap 10:00  Gyülekezeti terem  Istentisztelet  
Vasárnap 10:00  Parókia  Gyermekfoglalkozás 

 
 
Rendkívüli és ünnepi események 

Dec. 2. szombat 16:00  Gyülekezeti terem  Adventi női alkalom 
Dec. 3. vasárnap 10:00  Gyülekezeti terem  Orgonás istentisztelet 

Dec. 3. vasárnap 10:00  
Balatonszabadi 
Református Gyülekezet  Gyülekezeti zenekarral zenés istentisztelet  

Dec. 24. vasárnap 16:00  Templom  
Szentesti áhítat hittanos gyerekek rövid 
műsorával 

Dec. 25. hétfő 10:00  Gyülekezeti terem  
Karácsonyi ünnepi istentisztelet 
úrvacsorával 

Dec. 31. vasárnap 16:00  Gyülekezeti terem  Óévi hálaadó istentisztelet dicsőítéssel 
Jan. 1. hétfő 16:00  Közösségi pince  Újévi könyörgés: imaest Úrvacsorával 

 
Az adventi istentiszteletekkel párhuzamosan gyermek-istentiszteletet is tartunk, a többi ünnepi alkalmon 
pedig nyitva áll a baba-mama barát klubszoba, ahol az istentisztelet kihangosítva követhető a 
kisgyermekekkel érkezők számára. A részletekről a folyamatosan frissülő honlapon olvashatnak: 
szentkiralyszabadja.ref.hu 
 
 
Hirdetések 
Általános presbiterválasztás 
Ez év őszén a Magyarországi Református Egyház gyülekezeteiben ismét esedékessé vált a presbitériumi 
tisztújítás, mivel a 2012. január 1-től tisztségbe lépett presbiterek 6 éves mandátuma az év végével lejár. A 
presbiterválasztás a mi gyülekezetünkben is rendben megtörtént, az újonnan megválasztott vezetőség 
2018. január 1-jén kezdi meg működését. Távozó presbitereinknek ezúton is köszönjük hűséges 
szolgálataikat, áldozatkészségüket, munkájukat. Egy rendkívül eseménydús, változatos, nehézségeket sem 
nélkülöző időszakban álltak helyt. Isten iránti hálával gondolunk rájuk, és kívánjuk, hogy Isten kegyelmét 
és áldását továbbra is gazdagon tapasztalhassák mind a maguk, mind a rájuk bízottak életében! 
 
Dióvásár 
Idén is lehet pucolt diót vásárolni. A parókia udvarán álló diófa termését gyülekezetünk asszonyai 
feltörték és megpucolták. 1.500 Ft adományért fél kg elvihető. Az így befolyt adományokból a karácsonyi 
gyermekcsomagok költségeit fedezzük. 
 
Egyházfenntartói járulék 
Szeretettel kérjük mindazokat, akik eddig még nem rendezték a 2017. évi egyházfenntartói járulékukat, 
hogy legkésőbb dec. 31-ig ezt tegyék meg. A befizetés az egyik feltétele annak, hogy valaki egyháztagként a 
Választói Névjegyzékbe kerülhessen/maradhasson. Ennél az adminisztratív következménynél azonban 
talán fontosabb a működőképességünk fenntartása, és missziói tervünk megvalósítása. A befizetés 
továbbra is többféleképpen történhet: presbitereinken keresztül, személyesen, csekken, ill. átutalással. 
Gyülekezetünk számlaszáma: 72900068-10007187 
 
 
Áldást, békességet! 
 
Szentkirályszabadja, 2017. november 23. 
       
           Szűcs László 
           lelkipásztor 


