
 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA:

  Csendes készülés 
  Köszöntés
  Kezdő ének: 304:1 („Kapuk 
emelkedjetek...”)
  Ének: 312

(„Várj ember szíve készen...”)
  Fohász
  Olvasmány (ld. középen )
  Imádság
Gyermekek az Úr Asztala körül
  Ének: KÉ 32 („Immánuel...”)
  Alapige (ld. középen  )
 Igehirdetés (ld: a túloldalon)
  Csendes imádság 
  Imádság
  Mi Atyánk…
  Hirdetések (ld. jobb oldalon  )

  Születésnaposok köszöntése
 Záró ének: KÉ 44

(„Jöjj itt az idő, hogy dicsérd..”)
  Áldás
  HIMNUSZ

 

  GYÜLEKEZETI HÍREINK:
 Istentisztelet  után  kirándulni megyünk

ifjainkkal  (KonfIFI,  Oázis  IFI,  Ancora).
Részletek a Messenger-csoportokban...

 Jövő heti  alkalmaink: kedd 1000    Baba-
Mama;  péntek  1630    KonfIFI  utána  1c

Oázis  IFI;  vasárnap  955  Istentisztelet  és
gyerekistentisztelet;  előtte:  Kánon  Kör;
Imakör valamint hittanórák

 Rákosligeti  gyülekezet  kórusa  CD-t
készített  melynek  vásárlásával
templomfelújításukat támogathatjuk!

 Karácsony  előtt  gyermek  evangélizációs
alkalmak lesznek – részletek plakáton

 Urnatemető  ünnepi  nyitvatartását  ld.
kapukon, szórólapokon, honlapon

Az Úr legyen Gyülekezetünk őriző
pásztora!

ÜNNEPI REND:

 Dec.  24.  15:30 Szentesti  áhí-
tat

 Dec. 25. 10:00 Úrvacsorás Is-
tentisztelet

 Dec. 26. 10:00 Úrvacsorás Is-
tentisztelet

 Jan.  1.  10:00 Évkezdő  Isten-
tisztelet

 Jan.  2.  10:00  Missziói  Mun-
katervet Meghirdető Úrvacso-
rás Istentisztelet

ISTENTISZTELET
Advent 3. vasárnapján
2021. december 12.

„Elközelített” 
címmel 

Igét hirdet: Sebőkné Babos Boglárka lp.

Budapest-Rákoskeresztúri Református Egyházközség  Bp. 1173 Pesti út 31.     weblapunk: http://refkeresztur.hu   ADÓSZÁMUNK: 18192232-1-42  
Hivatalos e-mail cím: budapest-rakoskeresztur@reformatus.hu  Bank: OTP 11784009-22222820  Keresztúri Református Misszió Alapítvány: 18195998-1-42

Lelkipásztorunk:  Sóskuti Zoltán  06-30-822-5435 lp.rkeresztur@gmail.com  Fogadó órája: kedd 15.00-18.30; szerda 15.00-18.30 + telefonon vagy neten át  ;
szabadnapja: csütörtök     Gondnokunk:   Dr. Hajdú Csaba   30-618-7651   Urnatemető ügyintézés:  Szabó Zsuzsánál    06-70-3216838   szzsueva@gmail.com     

 Urnatemetőnk nyitvatartása  :  kedd 15.00-18.00; szerda 15.00-18.00; vasárnap 8.00-12.00 szerda 9.00-11.00   péntek 16.30-20.00 Ügyintézés kedden és szerdán

 Olvasmány: Lukács 1, 26-38

„26 A hatodik hónapban pedig Isten elküldte Gábriel angyalt Galilea egyik
városába, Názáretbe 27 egy szűzhöz, aki a Dávid házából származó József

jegyese volt. A szűznek pedig Mária volt a neve. 28 És hozzálépve így szólt az
angyal: Üdvöz légy, kegyelembe fogadott, az Úr veled van! 29 Mária

megdöbbent e szavakra, és fontolgatta, mit jelenthet ez a köszöntés. 30 Az
angyal ezt mondta neki: Ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál Istennél! 31
Íme, fogansz méhedben, és fiút szülsz, akit nevezz Jézusnak. 32 Nagy lesz ő,

és a Magasságos Fiának nevezik majd; az Úr Isten neki adja atyjának,
Dávidnak a trónját, 33 ő pedig uralkodik a Jákób házán örökké, és

uralkodásának nem lesz vége. 34 Mária megkérdezte az angyalt: Hogyan
lehetséges ez, mivel én férfit nem ismerek? 35 Az angyal így válaszolt neki: A

Szentlélek száll reád, és a Magasságos ereje árnyékoz be téged, ezért a
születendőt is Szentnek nevezik majd, Isten Fiának. 36 Íme, Erzsébet, a te

rokonod is fiút fogant öregségére, és már a hatodik hónapjában van az, akit
meddőnek mondanak, 37 mert Istennek semmi sem lehetetlen. 38 Mária ezt

mondta: Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem a te beszéded szerint! És
eltávozott tőle az angyal.”

 Alapige: Mk, 1,15
„Beteljesedett az idő, és elközelített az Isten országa. Térjetek meg, és

higgyetek az evangéliumban!”

mailto:szzsueva@gmail.com
mailto:jani.livia.lp@gmail.com
mailto:jani.livia.lp@gmail.com
mailto:budapest-rakoskeresztur@reformatus.hu
http://refkeresztur.hu/


Bevezetés:  Adventben  Karácsonyra  készülve,  ha
őszinték  vagyunk,  akkor  a  FESZÜLTSÉG  a
legjellemzőbb vonásunk. (…)
A már és a még feszültsége. Már Vele járunk, éljük a
mindennapjainkat,  de  még  nem  olyan,  mint  amilyen
odaát lesz. A hívő életünket is nagyon meghatározza ez
a beteljesületlenség, amit ez a felolvasott textus nagyon
plasztikusan  kifejez  egy  szóban:  ELKÖZELÍTETT  a
mennyek  országa.  Hogyan  közelít  el  a  menny  itt  és
most hozzánk? 

1. Isten  országának  elközelítése  dísztelen,  
csendes

Amikor  két  ország  diplomáciai  emberei  találkoznak
micsoda körülményesség van. (…) De amikor az Isten a
Földre jött, amikor a menny és a föld nagy találkozója
megtörtént, aminél fontosabb a világtörténelemben nem
történt, az úgy csendben, eldugva egy kis faluban, egy
fiatal  lány  és  jegyese  közreműködésével  létrejöhet.
Micsoda  egyszerűség!  Alázatos,  dísztelen,  csendes
mégis hatalmas csoda!  
És  a  másik  oldalról  is:  Mária  alázatos  mondatában
„Legyen  nekem  a  te  beszéded  szerint” is  van  egy
dísztelen,  egyszerű  mégis  óriási  csoda.  Isten  tehet
velem,  amit  akar.  Hogy  tudja  egy  fiatal  lány  ilyen
egyszerűen kimondani, és nem csak mondani, végig is
csinálni hűségésen? Nem kezd el akadékoskodni, nem
félti a saját életét, jegyességét. Ez a hit csodája! És Isten
részéről  is,  hogy egyszülöttjét,  egy halandó,  törékeny
emberi  lény  életfunkcióira  bízza.  A  legfontosabb,
legigazabb  dolgok  valahogy  mindig  egyszerűen,
csendben  történnek,  sosem  a  lármában,
csinnadrattákban. Egy szóban, ölelésben. Amikor Isten
legdrágább  kincsét  az  emberre  bízza,  behívja,
megvendégeli  önmaga  kikutathatatlan  lényével,  az
ember pedig ennek teljesen átadja és aláveti magát Isten
akaratának. Itt kezdődik a mennyek országa! Így közelít
a  te  életedben  is.  Amikor  fogadod,  észreveszed  az
Istent,  alávetve  magadat  neki,  ott  közelít  az  Isten
országa!
Vágyjuk ezeket  a halk,  szelíd  mégis  óriási  csodákat?
Magasabbra  került  már  az  inger  küszöbe  a  mai

embernek  minden  értelemben.  De  Isten  a  végítéletet
kivéve  nem  hangoskodva,  pompában  jelenik  meg  a
Biblia  lapjain.  Egy-egy  kiválasztott  ember  szívébe,
fülébe súgva,  azok tettein  át  nyilvánul  meg.  Krisztus
földre jövetele  pedig végképp nem hangos.  Eszünkbe
juthat  az  ézsaiási  Messiás-ígéret:  „Nem  kiált,  nem
lármáz, és nem hallatja szavát az utcán.” Ézs. 42, 2 

2. A  mennyek  országának  eljövetelének  
rendelt ideje van

Joggal  kérdezhetnénk:  Miért  nem?  Miért  nem kiáltja
bele az emberiség arcába, hogy térjenek meg? 
A mennyek országát, Krisztus eljövetelét az életünkbe
felismerni lehet. Emiatt sír Jézus virágvasárnap, hogy a
nép nem ismerte fel meglátogatása idejét! 
Mióta  a  bűn  betört  az  életünkbe  már  eltompultak  az
érzékeink  iránta.  Nem  látjuk,  nem  halljuk,  nem
érezzük… Pedig Ő továbbra is  itt  van.  Pedig közénk
jött,  itt  járt.  És  hányan elmentek mellette.  A szívünk
állapota  fedi  fel  Őt  előttünk.  „Mert  az  Isten  országa
bennetek  van…”  A  hétköznapi,  profán  életünk
egyszerűségébe  beleelegyedik  Ő,  és  hirtelen  több
dimenziós  lesz  az  élet,  valami  több,  valami  más
kezdődik. (…) - Így vagyunk a mennyek országával is,
az Isten országával, amiről itt Jézus beszél. Érzékelünk
belőle valamit, mikor vannak Isten élményeink, mintha
ez a két világ összecsúszna, meglibben a függöny, hogy
ami itt egy szenvedés, odaát dicsőség arca van… Amit
itt  nem értünk,  ott  értelmet  nyer.  Vannak  pillanatok,
csodák,  amelyek  összekapcsolódva  ezzel  az  anyagi
világgal  innen  túlira  mutatnak.  Az  Isten  országára.
Felismered-e  ŐT  ezekben?  Mert  Ő  jön.  Jön  a
hétköznapi csodákban. Ezek az ú. n. kairosok. Az Ige
azt  mondja:  Betelt  az  idő.  Ezt  nem  lehet
kikényszeríteni,  inkább csak felismerni! Karácsonykor
Jézus kinyitotta a menny ajtaját,  és mennybemenetele
után nyitva hagyta nekünk… A menny elérhetővé vált.
Közelibb, mint gondolnánk. 
Isten halkan, csendesen jár-kel az életünkben, munkálja
bennünk  köztünk  az  Ő  országát.  Észreveszed-e,
felismered-e?  Élsz-e  vele?  Mert  simán  el  lehet  ezek
mellett menni, lehet nemet mondani még egy angyalnak
is. 

A felismeréseink olyan tudások, amit a szívünk már 
régen sejtett, de nem tudott megfogalmazni, és az 
elménk egyszer csak megérti a szívünk dadogását. Ez a 
megtérés. Amire Jézus hív. Mikor összeáll a kép. 
Felismered Ki Ő, kivel van dolgod, mikor megérzed az 
Isten szagot, és felkapod a fejed az életed nyomorult 
vagy örömteli eseményei közt. Vagy ahogyan S. Weil 
írja: A” világ szépsége nem más, mint az anyagon 
keresztül gyengéden ránk mosolygó Krisztus.”
Amikor egy szép tájban gyönyörködünk, és egyszer 
csak ránk mosolyog Krisztus benne. Amikor a másik 
ember hitében, szavaiban egy pillanatra felismerjük 
ŐT! Mert elközelített! 

3. A mennyek országának elközelítése min  -  
dig meglepő

A történetben Mária épp szokásos tevékenységét végzi
mikor  betoppan  egy  angyal  és  közli,  hogy  a
Világmindenség  Ura  kiválasztotta.  Isten  egyszer  csak
meglep.  (…)  Az  egyetlen  kérdés,  hogy  hagyjuk-e
magunkat meglepni? Ha Isten már egy ideje nem lepett
meg,  akkor  érdemes  feltenni  magunknak  a  kérdést,
hagyom-e, hogy meglepjen, úgy ahogy és amikor akar?
Vagy valahol kontrollálni akarom, mert jobb lenne, ha
csak  annyi  mozgástere  lenne  az  életemben  amennyit
hagyok neki? 
Ha a mennyek országába vágysz, ha fel akarod ismerni
ŐT  a  mindennapokban,  ha  vágysz  meglátni  Jézus
lábnyomát  az  életed  eseményei  közt,  akkor  be  kell
vállalni a váratlant,  a meglepőt! A zsidóság épp azért
nem  ismerte  fel,  mert  nem  hagyta  magát  meglepni.
Mert  keretek  közé  zárta,  egy  biztonságos  istent
kerestek, aki nem zavarja meg túlságosan a dolgaikat.
Vigyázz,  ha  szabadságot  hagysz  Istennek,  meg fogsz
lepődni! Lehet, hogy sok minden át fog rendeződni az
életedben.  (…)  Mert  Ő  jön,  mert  Ő  meghív  az  Ő
országába, csendesen, egyszerűen. Csak arra vár, hogy
felismerjük  meglátogatásunk  idejét,  hogy  nyitottak
legyünk Rá. Mert nyitott  a menny kapuja,  közel  van,
csak egy imádságnyira! Térjetek meg, mert elközelített
a mennyek országa! Ámen


