
 A SZENTESTI ÁHÍTAT LITURGIÁJA:
&  Olvasmány; Ê Imádság (a 329. ének szavaival)

¯  Ének: 329 („Itt állok jászolod felett…”)
ê  Fohász; & Alapige (ld. középen  )
$Áhítat [ld:  a túloldalon]
ê Csend, Imádság, Miatyánk
¯  Záróének: 326 („Dicsőség…”) I  Áldás

 A KARÁCSONYI ISTENTISZTELETEK LITURGIÁJA:
  CSEND – Istentisztelet előtt 5 perccel
(  Köszöntés
¯  Fennálló ének: 

1. nap: 315:1-2 („Krisztus Urunknak…”)
2. nap: 327:1-2 („Ó jöjjetek, hívek…”)

¯  Fő ének: 
1. nap: 328:1-6 („Jöjjetek Krisztust dicsérni…”)
2. nap: (A Kánon Kör szolgálata)

ê  Fohász; &  Olvasmány (ld. középen  )
ê   Imádság
¯  Igehirdetésre készítő ének: 

1. nap: 316:1-2 („Az Istennek szent angyala...”)
2. nap: 318:1-4 („Jer, mindnyájan örüljünk…”)

&  Alapige (ld. középen  ); 
$ Igehirdetés [ld:  a túloldalon]
;  Csendes ima 
ê  Imádság; ê Miatyánk
I  Áldás (az Úrvacsora előtti rész zárása)
°  Úrvacsorára készülő ének: 

1. nap: KÉ 13 („Kenyered és borod…”)
2. nap: KÉ 31 („Íme a Bárány…”)

Õ Úrvacsorai közösség (közben csend/orgonaszó)
¯ / ° Záróének

1. nap: 326:1-2 („Dicsőség…”)
2. nap: KÉ 62 („Örvendjetek…”)

  Hirdetések
I  Áldás

     GYÜLEKEZETI HIRDETÉSEK:  

 Ünnepi alkalmainkról, szolgálatainkról
 Januártól újra induló alkalmaink  : 

 Kedd  1000 Baba-Mama  Kör   Péntek  1630

KonfIFI (először január 7.) Péntek 1730 Oázis  IFI
 Vasárnap  900:  Kánon  Kör  illetve  Imakör  
Vasárnap  1000:  Istentisztelet  és  gyerek-
Istentisztelet;  Házi Biblia Körök 

 HÁZAS  HÉTVÉGE  :  Vác,  február  12-13.
Jelentkezés Kovács Zsófiánál (2000 Ft/fő). 

 Megjelent  gyülekezeti  újságunk  karácsonyi
száma. Köszönet  új  szerkesztőjének:  Szűcs
Daninak!

 Aki  szeretne  Gyülekezetünkhöz  csatlakozni,
kérjük, töltsön ki adatlapot

Az Úr legyen Gyülekezetünk őriző pásztora!

ÜNNEPI ALKALMAINK:  
Dec. 24. 1430 Szentesti Áhítat
Dec. 25. 1000 Ünnepi Úrvacsorás Istentisztelet
Dec. 26. 1000 Ünnepi Úrvacsorás Istentisztelet 
Jan. 1.  1000 Évkezdő Istentisztelet
Jan 2.    1000 Missziói Munkatervet Meghirdető 

Úrvacsorás Istentisztelet
______________________________

„Karácsony lesz,
hogy velünk vagy nélkülünk,

az minden esetben 
a mi döntésünktől függ.”

(Bonhoeffer)

II S T E N T I S Z T E L E TS T E N T I S Z T E L E T  
KARÁCSONY  ÜNNEPÉN

 2021. DECEMBER  24-25-26. 
 

Szentestén                        (Igét hirdet: Sóskuti Zoltán lelkipásztor)  
& OLVASMÁNY: LK 2,1-20
& ALAPIGE: JN 1, 1-5;14

 „Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige
Isten volt. Ő kezdetben Istennél volt. Minden általa lett, és
nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Benne élet volt, és az
élet  volt  az  emberek  világossága.  A  világosság  a
sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be. Az Ige
testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint
az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és
igazsággal.”

 

   1. nap                              (Igét hirdet: Sóskuti Zoltán lelkipásztor)  
& OLVASMÁNY: LK 1,39-56
& ALAPIGE: 5MÓZ 29,28

„A titkok az Úréi, a mi Istenünkéi, a kinyilatkoztatott dolgok
pedig a  miénk és  a fiainkéi  mindörökké,  hogy  teljesítsük
ennek a törvénynek minden igéjét.”

 

2. nap:                 (Igét hirdet: Janiné Sándor Kincső legátus th. h)  
& OLVASMÁNY: JN 1, 1-5;14

& ALAPIGE:  ZSID 1, 3
 

„Ő Isten dicsőségének kisugárzása és lényének képmása,
aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget, aki miután
minket bűneinktől megtisztított, a mennyei Felség jobbjára
ült.”

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

Isten felettünk van, a titkai is, ebben a legnagyobb titok Isten Fiának, Egyetlenének testté létele; 
a kijelentett Igéje a miénk, hogy leborulva csodálkozzunk, örömmel fogadjuk, és éljünk BENNE!
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Áhítat Szenteste napján „Titok” címmel

„Itt állok jászolod felett…”  Halljuk hatféle megfogalmazását
annak, mi is történt az első Karácsony estéjén!

1.) Évszázadok készítették elő a medret, amibe beleömlött a
Szenteste Örömhíre! (Erről beszél az Ószövetség…)  Értjük? Te
érted?

2.) Isten Fia eljött a földre – átlépve az evilági és a mennyei
határát,  áttörve az idő falát,  be(le)lépve a történelem sodrásába.
Értjük? Te érted?

3.) A Szentírás szavaival:  „Az Ige testté lett.” A Fiú emberi
formát  vett  magára.  (Eszünkbe  juthatnak  a  Fil  2-ben található
Krisztus-himnusz sorai is…) Értjük? Te érted?

4.)  Egy  fiatal  szüzet  a  Szentlélek  „árnyékolja  be”,  benne
gyermek fogan – ráadásul mindezt neki és jegyesének is  angyal
mondja el. Értjük? Te érted?

5.) „Beleszűkült egy anyaméhben”.  „Az Atya  egy fiatal  nő
életfunkcióira bízta  Egyetlenegyét".  (Sebőkné  Babos  Boglárka)
Értjük? Te érted?

6.) „Amiért királyok, államférfiak, filozófusok és művészek,
vallásalapítók és erkölcstanítók hiába fáradoznak, az egy újszülött
gyermek  által  történik  meg.  A  leghatalmasabb  emberi
erőfeszítések  és  teljesítmények  szégyene  az,  hogy  itt  egy
kisgyermek kerül a világtörténelem középpontjába.” (Bonhoeffer)
Értjük? Te érted?

Mi  történt? Senki  nem érti,  nem értheti…  Mert  ez  Csoda!
Érthetetlen  csoda!  Akkor  mit  kezdjünk  vele?  Hiszen,  amit  nem
értünk,  azzal  nehéz  azonosulni,  megbirkózni,  befogadni...!
Álljunk meg egy pillanatra! Ne beszéljünk – csak csodálkozzunk:
„Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint
az  Atya  egyszülöttjének  dicsőségét,  telve  kegyelemmel  és
igazsággal.”  Titok!  Azaz:  misztérium!   Amit  NEM  ÉRTENI
KELL,  HANEM  CSODÁLNI!  „Eljöttem,  hogy  áldjam,
csodáljam, imádjam…” - szoktuk énekelni...

Ez  az,  amit  a  modern  ember  elfelejtett.  Már  nem  tud
csodálkozni,  mert  annyi  mindent  tud,  annyi  mindenre  talált
magyarázatot,  annyi  titkot  megfejtett,  annyi  tudást  birtokol…!
(Ennek  sok  jó  hozadéka  van  civilizált  világunkban…)
Ugyanakkor  azt  már nem tudjuk, amit  a  középkori  ember még
tudott:  ámulni,  csodálkozni,  kimondani,  hogy  van  tovább,  van
felettünk, van, amit nem értünk, nem birtoklunk, nem fejthetünk
meg…  A  misztérium  tisztelete is  így  kiveszett  hitünkből,
vallásunkból…  (Mi  mindent  racionálisan  hitvallásokba
foglaltunk,  pontos  dogmatikai  könyvekbe  leírtunk  mérhetetlen
sok idegen szóval… És közben valami elveszett…)

Pedig  az  ÁHÍTAT  igazi  értelme  ez:  leborulni,  csodálni,
imádni!  A  karácsonyi  ember  „álmélkodással  csudálja”  Isten
véghetetlen  kegyelmét –   leborulva  IMÁDJA  JÉZUST,

imádkozik…  Azt  mondták  a  Régiek:  az  a  teológus,  aki
imádkozik. 

Dietrich  Bonhoeffer így  fogalmazta  meg  mindezt:  „A
bethlehemi jászolnál nem állt egy teológus sem, egyetlen pap sem.
S  mégis  minden keresztény  teológia  eredete  a csodák csodája,
hogy  Isten  emberré  lett.  A  szent  teológia  áhítatos  térdelő
imádságban születik az isteni gyermek titka előtt az istállóban. Az
Istenember, Jézus Krisztus, ez a szent titok, melyet őrizni, óvni a
teológia hivatása. Micsoda téveszme, hogy a teológia feladata az
lenne, hogy a szent titkot megfejtse, s lerángassa a lapos, titok
nélküli,  emberi  tapasztalati  és  értelmi  bölcsesség  szintjére!
Ellenkezőleg,  hivatása,  hogy  óvja,  őrizze  a  csodák  csodáját,
megvédje és dicsőítse Isten titkát. (…) Ha a karácsonyi idő nem
tudja lángra lobbantani bennünk a szent teológia szeretetét, hogy
elfogódottan,  lenyűgözve  Isten  Fia  jászolának  csodája  előtt,
áhítattal elmélkedjünk Isten titkain, akkor az isteni titok parazsa
már kialudt, kihalt szívünkben,” 

Mit vált ki belőlünk egy gyermek (születése)?
 Sóskuti Zoltán lp.

Igehirdetés Karácsony 1. napján „Örömből” címmel

Ott folytatom, ahol tegnap abbahagytam. [rövid összefoglalás
**] Vagyis tárom elétek, hogy mivel jár az áhítat, a csodálkozás,
az imádat – vagyis a karácsonyi öröm. A válasz így hangzik:  A
misztikus öröm természetéből fakadó reakció a hívő élet(vitel),
azaz „hogy teljesítsük ennek a törvénynek minden igéjét.”

Ennek az állításnak van egy másik oldala is: a hívő élet(vitel)
NEM   valamiféle  külső  megfelelésből  fakadó  rideg  erőlködés,  
NEM   félelemből eredő rideg törvény betartás!  

Karácsony VAN. A Világosság eljött a világba – akár látom,
akár  nem.  Egyszer  Sarkadi  Nagy  Pál fogalmazta  meg
fájdalmasan: Nincs annál szomorúbb híradás, mint amiről János
evangéliumának elején beszámol: a Világosságot nem fogadta be
a  világ  –  a  legnagyobb  fényt  lehet  nem  látni,  a  legnagyobb
világosság mellett is lehet vaknak maradni lelkileg! ELJÖTT! A
világban mindig az alacsonyabb rangú, sorsú keresi fel segítségért
a nagyobbat, a hatalmasabbat – Karácsonykor éppen fordítva van:
a Hatalmas, a Fényességes, a Gazdag jön el hozzánk, szegények
közé. Istennek „szokása” ez. Ezt éli át Mária is, amikor énekelve
imádkozik arról, Isten mit tett a múltban, közben arról is énekel,
mit fog tenni Jézus Krisztus által a jövőben. 

Ez  a  világosság  jött  el  közénk…  Máriát  többszörösen
beragyogta  a  világosság:  a  TITOK  és  a  KIJELENTÉS
(KINYILATKOZTATÁS).  Példát  adott  nekünk,  hogy  kell  ezt
fogadni:  Ahogyan  Máriában lakózást  vett  Jézus  –  úgy vegyen
lakozást bennünk. Ahogyan Mária fogadta az örömhírt (áhítattal,
leborulva,  csodálkozva)  –  úgy fogadjuk  mi  is.  Ahogyan Mária

örömében énekelt, imádkozott – úgy magasztaljuk mi is az Urat.
ÉS ahogyan Mária engedelmeskedett az Úrnak, teljes odaadással
– űgy mi is engedelmeskedjünk.

A  misztérium  átélése,  az  Isten  érintése,  az  előtte  való
leborulása  valami  hatalmas,  végtelen  és  mély,  semmivel  össze
nem  hasonlítható  ÖRÖMmel  jár.  Ez  az  öröm  a  hívő  élet
táptalaja…! Minden más csak erőlködés! 

Ahogyan a múlt  heti  evangélizáción  tanulhattuk:  azért  van
ingyen ez a nagy kegyelem, mert nem tudnánk megfizetni…! 

Ennek csak a megsejtése is áhítattal, hálával, örömmel tölt el
bennünket.  Itt  fakad  a  belső  igenlése  Isten  Igéjének  –  NEM a
haragosan csapkodó prédikátorok beszédében;  NEM a templomi
közösséghez való idomulásban; NEM külső emberi meggyőző erő
lelkesítő  magnetikus  hatása  alatt;  NEM emberi  jóságra
törekvésben; NEM Istennel való adok-kapok üzletelésben… 

Nagy hatással  volt rám egy film, ami azt mutatta be, hogy
milyen  az  a  fajta  kegyesség,  vallásosság,  amiből  hiányzik  az
öröm, amiből hiányzik az életöröm, amiből hiányoznak az ízek,
az illatok, a színek… Kiderül, hogy ez a fajta vallásosság is ad
erkölcsös  életet,  Ige szerinti  utat,  összetarthat  egy-egy vallásos
közösséget – de a lényeg, az öröm hiányzik belőle, a Krisztus-
követés  öröme!  Ehelyett  tele  lesz  képmutatással,  erőlködéssel,
félelemmel...

Figyeljétek meg, akik az Evangéliumokban Krisztus követik,
mind örömből teszik, mert kincsre leltek, és e fölötti örömükben
mozdulnak,  mert  felfogták,  hogy  Isten  jött  el  hozzájuk,  a
Hatalmas a kicsikhez,  a Szent  a  búnöshöz, és örülnek ennek a
megtiszteltetésnek.                                               Sóskuti Zoltán lp.

Igehirdetés Karácsony 2. napján

Már  a  teremtéskor  akció  közben  látjuk  a
Szentháromságot. Isten többes számú neve arról árulkodik, hogy
az  Atya,  a  Fiú,  a  Szentlélek  mind  jelen  voltak  a  világ
teremtésekor.  Ugyanerről  beszél  Jézus  evangéliumának
bevezetésében.  Ez  az  egyik  legszebb  mondat,  amit  valaha
olvastam. Az Ige volt  Isten.  Jézus volt  Isten. És mégis,  az Ige
testté lett. Ez az, amit karácsonykor ünneplünk.

Ő mindennek az örököse – megfelelve a teremtett világ
fölötti  elsőszülöttség  státuszának.  Ő teremtette  a  világot.  Ő az
Atya dicsőségének „fénysugara”. Mi sosem láttuk a Napot, csak
sugarait, amint ránk világítanak. 

Jézus  volt  a  világosság  és  az  élet.  Benne  és  Általa
teremtetett  minden.  Megszületett  gyermekként,  mert  úgy
határozott,  hogy  közöttünk  fog  élni,  és  megadja  nekünk  a
lehetőséget, hogy megmeneküljünk. Az Ő világossága vette át a
sötétség helyét a szívünkben, és az világít ott. 

 Janiné Sándor Kincső th.h.


