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Karácsonyi hírlevél –  2019. 
 
 
Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve 
kegyelemmel és igazsággal. (Jn 1,14) 
 
 
Kedves Egyháztagjaink! 
Közeledik az az ünnep, amely évről évre az egész világot mozgósítja. Már november második 
felétől akárhová megyünk, mindenhol az ünnep jeleivel találkozunk: az utcákon és tereken 
világító fényfüzérek, a kirakatokban és az áruházak polcain átláthatatlan sokaságban az 
ünnepinek mondott kellékek és termékek tömkelege, közben pedig lépten-nyomon az unalomig 
ismételt ünnepi dallamok szólnak. Feltűnő, hogy ez az ünnep ilyen hatást gyakorol világszerte, 
mert amúgy egy egyházi ünnepről van szó. Az egyháztól pedig évtizedek óta hatalmas tömegek 
fordulnak el – legalábbis itt Európában. Akkor hogyan lehetséges az, hogy ez az eredetileg egyházi 
ünnep mégis olyan nagy hatással van a világra?  
 
Az egyik fő okot én abban látom, hogy a világunk már régen magáévá tette ezt az ünnepet. 
Átformálta kénye-kedve, de leginkább jól felfogott érdeke szerint. A végeredménynek, a 
készterméknek pedig már nem sok köze van az eredeti ünnephez. Az új termék az eredetiből már 
csak nyomokban tartalmaz valamit. 
 
Jól mutatja ezt az ünnep átnevezése is. A legtöbben szeretet ünnepének nevezik, a média is így 
emlegeti. De vajon mire gondoljunk ez alatt? Arra, hogy egyik ember szeresse a másikat? Egyik 
családtag a másikat? Ha így is lenne, miért kellene ezt ünnepelni? És miért éppen december 24-től 
26-ig? 
 
Az ünnep átformálását jól mutatja az is, hogy egészen más került a középpontjába: az adás helyett 
a szerzés. A szeretet címszóval szinte mindent el lehet adni. (Ezt a címszót napjainkban csak egy 
másik címszó tudja megközelíteni: az egészség.) A marketing pedig gondoskodik arról, hogy úgy 
érezzük, nekünk mennyi mindent meg kell szereznünk ahhoz, hogy a szeretetünket megfelelően 
kimutassuk. 
 
Ennek azonban nem sok köze van az eredeti ünnephez. Az eredeti ünnep valami egészen másról 
szól(t). Jól mutatja az ünnep elnevezése is. Tömören karácsonynak hívjuk. Ez a szó a latin 
incarnatio szóból magyarosodott karácsonnyá, ami pedig szó szerint azt jelenti, hogy megtestesülés, 
testté-létel. A Bibliában ez a karácsony lényege: az incarnatio, a testté-létel! Tehát még csak nem is 
a szeretet! A Bibliában a karácsony nem úgy általában a szeretetről, hanem konkrétan a 
megtestesülésről szól. A Biblia szerint karácsonykor megtestesülés történt. Erről beszél János 
apostol is a fenti bibliai idézetben: Az Ige testté lett. Ez a lényeg! 
 
Az egy másik kérdés, hogy mi vagy ki testesült meg. A Biblia itt sem a szeretet említi, úgy 
általában, hanem konkrétan az Igét. Mi ez az Ige, vagy ki ez az Ige? Ezt a különös szót János 
apostol idejében jobban értették az emberek, mint mi, mert János eredetileg (görögül) ezt írta: 
Logosz. Ez a görögök számára közismert kifejezése volt. Így nevezték a görög filozófusok a 
világteremtő isteni értelmet, ami a világmindenség mögött és fölött áll. A tudomány is beszél 
világrendező elvről, arról, hogy az univerzumban működik valami törvényszerűség, van valami, 
ami a világegyetemet fenntartja és élteti. János apostol azonban ennél tovább megy: „közöttünk 
lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét…” Észrevettük, hogy milyen 
kifejezéseket használ? Közöttünk lakott, láttuk, stb. Így nem beszélünk egy elvről vagy gondolatról, 
így csak egy személyről beszélünk. Igen, János pontosan erről ír. Arról, hogy többről van itt szó, 
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mint egy isteni gondolatról. Arról van itt szó, hogy az örök isteni értelem és akarat a világ 
legkülönösebb és legkülönlegesebb személyében a názáreti Jézusban megtestesült. Vagyis arról, 
hogy a názáreti Jézusban végső soron maga Isten testesült meg. A Biblia többi részéből az is 
világosan kiderül, hogy a teremtett világ, és benne az ember iránti szeretetből tette ezt. Azért, 
mert egészen közel akart kerülni hozzánk, hogy helyre állítsa a vele való kapcsolatot, amit mi 
megszakítottunk. Tehát itt és így jön be a szeretet, mégpedig az Isten szeretete a karácsony 
ünnepébe. 
 
Ha a karácsonyt így fogjuk fel, akkor valami egészen más ünnepre készülhetünk, mint amit 
magunk körül tapasztalunk. Akkor mesterséges fények helyett Isten szellemi világának, a 
mennynek a fényei világíthatják meg, kereskedelmi akciók helyett Isten szeretetének akciója 
adhatja meg a tartalmat, és így egymás felé is máshogyan fordulhatunk. Úgy, mint akik nem 
megvenni, hanem megtestesíteni akarják a szeretetet. Ilyen karácsonyt kívánok! Ilyen 
karácsonyhoz szeretnénk hozzásegíteni mindenkit gyülekezeti programjainkkal is. 
 

 
Ünnepi események 

Nov. 30. szombat 16:00  Gyülekezeti terem  Adventi női alkalom 
Dec. 24. kedd 16:00  Templom  Szentesti áhítat gyerekek műsorával 
Dec. 25. szerda 10:00  Gyülekezeti terem  Karácsonyi istentisztelet úrvacsorával 
Dec. 29. vasárnap 10:00  Gyülekezeti terem  Istentisztelet  
Dec. 31. kedd 16:00  Gyülekezeti terem  Óévi hálaadó istentisztelet dicsőítéssel 
Jan. 1. szerda 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 
 
 
Egyházfenntartói járulék 
Szeretettel kérjük mindazokat, akik eddig még nem rendezték a 2019. 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. Gyülekezetünk számlaszáma: 72900068-10007187 
 
 
Áldást, békességet! 
 
Szentkirályszabadja, 2019. november 26. 
 
       
 
           Szűcs László 
           lelkipásztor 


