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Karácsonyi hírlevél –  2018. 
 
 
Bibliai idézet 
„Betelt az idő, és elközelített már az Isten országa: térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban.” 
(Mk 1,15) 
 
Kedves Egyháztagjaink! 
A. J. Christian: A teljesség hangja című munkájában olvasható a következő elképzelt jelenet: 
"Két magzat beszélget az édesanyja hasában: 

− Mondd, te hiszel a születés utáni életben? 
− Persze. A születés után jön az élet. Talán azért vagyunk itt, hogy felkészüljünk arra, ami ezután következik. 
− Képzelődsz! A születés után nincs semmi: onnan még senki sem tért vissza! S különben is, hogy 

nézne ki? 
− Azt pontosan nem tudom, de úgy érzem, hogy ott mindenhol fények vannak... S talán a saját lábunkon fogunk 

járni, és a saját szánkkal eszünk. 
− Ez már végképp ostobaság! Járni nem lehet! S még hogy szájjal enni? Nevetséges! Hát nem látod a 

köldökzsinórt? S ha már itt tartunk, gondolkodj egy kicsit: azért nem lehetséges a születés utáni 
élet, mert a köldökzsinór túl rövid. 

− Igen, de szerintem valami biztosan lesz, épp csak máshogy, mint amit itt életnek nevezünk. 
− Ostoba vagy. A születéssel az élet véget ér, és kész. 
− Figyelj, nem tudom pontosan, mi lesz, de majd a Mama segít nekünk 
− … A Mama? Te hiszel a Mamában? 
− Igen. 
− Ne nevettesd ki magad! Láttad már valahol? Egyáltalán, látta már valaki? 
− Nem, mert itt van körülöttünk. Benne élünk. S bizony pont neki köszönhetjük, hogy vagyunk. 
− Na, most már hagyj békén ezzel az ostobasággal, jó? Majd akkor hiszem el a Mamát, ha látom. 
− Látni nem tudod, de ha elcsendesedsz, akkor hallhatod az énekét, érezheted a szeretetét. Ha elcsendesedsz, 

érezni fogod simogatását, érezni fogod óvó kezét." 
 

Mi, keresztyének hisszük, hogy ehhez hasonlóan van a halál utáni élet is. Nem látjuk, nem bizonyítható, de 
nagyon sok minden jelzi. Ahogyan az első karácsonykor pl. a betlehemi csillag feltűnése, vagy az angyalok 
jelenése. A legnagyobb jelzés azonban Jézus születése volt. Egyenesen azt mondja erről a Biblia, hogy 
amikor Jézus megszületett, elközelített hozzánk az Isten országa! Hiszen Ő onnan, Isten országából érkezett, és 
vele együtt megérkezett Isten országa is. Jézus egész földi életével ezt hirdette. Azt, hogy van egy másik 
világ, ami körülvesz minket, és ami a biológiai halálunk után vár ránk. Ez az Isten országa, az Isten szellemi 
világa. És ennek már földi életünk során ugyanúgy érzékelhetjük a jeleit, ahogyan a magzat az 
anyaméhben érzékeli a saját szűk világán túli világ jelzéseit, az anyaméhen kívüli világ 
életmegnyilvánulásit. 
 
Karácsonykor, Jézus születésével az Isten országa is elközelített hozzánk, és azóta is közel van. Körülfog 
minket, folyamatosan adja a jeleit, jelzéseit. Ahhoz, hogy felfogjuk, adott Isten egy ajándékot, a hitet. Ez az 
Istentől kapott hit olyan, mint egy vevőkészülék: azzal vesszük Isten szellemi világának az adásait. Aki 
Istentől hitet kér, az meg is kapja. S ezzel a hittel érzékelni fogja a körülöttünk lévő Isten országa jelzéseit, 
és kapni fogja annak erejét is! „Látni nem tudod, de ha elcsendesedsz, akkor hallhatod az énekét, érezheted a 
szeretetét. Ha elcsendesedsz, érezni fogod simogatását, érezni fogod óvó kezét." 
 
Áldjon meg minket Isten, hogy ilyen karácsonyunk legyen. Olyan, amely nem csupán a szeretetet ünnepli, 
még csak nem is az isteni gyermek megszületését, hanem azt, hogy Jézussal Isten országának szellemi 
világa is elközelített hozzánk! Sőt, az eredeti görög szöveg szerint: szorongatóan közel jött. Nekünk már 
csak annyi teendőnk akad, hogy kinyújtsuk felé a kezünket! Ha megtesszük, érzékelni fogjuk a valóságát. 
Ámen. 
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Gyülekezeti alkalmak 
Péntek 18:00  Gyülekezeti terem  Alpha kurzus 
Vasárnap 10:00  Gyülekezeti terem  Istentisztelet  
Vasárnap 10:00  Parókia  Gyermekfoglalkozás 
Vasárnap 10:00  Közösségi pince  Kis ifi (konfirmációi előkészítő) 

 
 
Rendkívüli és ünnepi események 

Dec. 1. szombat 17:00  Gyülekezeti terem  Adventi női alkalom 
Dec. 24. hétfő 16:00  Templom  Szentesti áhítat gyerekek rövid műsorával 
Dec. 25. kedd 10:00  Gyülekezeti terem  Karácsonyi istentisztelet úrvacsorával 
Dec. 30. vasárnap 10:00  Gyülekezeti terem  Istentisztelet  
Dec. 31. hétfő 16:00  Gyülekezeti terem  Óévi hálaadó istentisztelet dicsőítéssel 
Jan. 1. kedd 16:00  Közösségi pince  Újévi könyörgés: imaest Úrvacsorával 

 
A 10:00-kor kezdődő istentiszteletekkel párhuzamosan gyermek-istentiszteletet és kis ifit 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 
Ifi klub 
Nagy öröm, hogy az idén pünkösdkor konfirmált ifjaink együtt maradtak, és ifi klubba szerveződve két 
hetente, szombaton délelőtt találkoznak. Az ifi klubon most egy olyan könyv alapján beszélgetünk, amely 
segít a fiataloknak abban, hogy a rossz szokásaikat felismerjék és elhagyják, valamint abban, hogy jó 
szokásokat alakítsanak ki. 
 
Férfikör 
Másik nagy örömünk, hogy november 28-val kezdődően két hetente szerdánként férfikört tartunk. Ezen 
John Eldredge: Kalandvágyó, harcos, hős – a férfilélek titka című könyvét vesszük végig. A beszélgetéseket 
témába vágó filmek ill. filmrészletek megtekintésével tarkítjuk. 
 
 
Egyházfenntartói járulék 
Szeretettel kérjük mindazokat, akik eddig még nem rendezték a 2018. 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 folyószámlánkat 
vezető bank sajnos megszűntette a csekkes befizetés lehetőségét. A befizetés így is többféleképpen 
történhet: presbitereinken keresztül, személyesen, ill. átutalással.  
 
A második félévi felújítási munkák (pl. a gyülekezeti ház tetőfelújítása) leapasztotta a gyülekezet 
pénzkészletét. Ezért ezúton is kérjük, aki teheti, adományával segítse a gyülekezeti élet fenntartását. Előre 
is köszönjük! Gyülekezetünk számlaszáma: 72900068-10007187 
 
 
Áldást, békességet! 
 
Szentkirályszabadja, 2018. november 20. 
       
           Szűcs László 
           lelkipásztor 


