
  GYÜLEKEZETI HÍREINK:
_______

 Kérjük a lakcím-, telefonszám- illetve e-mail cím válto  -  
zást is  jelentsük  be  a  pontos kapcsolattartáshoz  és  a
készülő Választói névjegyzékhez. Új gyülekezeti ta  go  kat  
pedig az Adatlap kitöltésére kérjük! Köszönjük!

 Jövő heti alkalmaink:   kedd 930 Baba-Mama Kör; péntek
1630 KonfIFI; 1745 Oázis IFI; vasárnap 955  Istentisztelet;
előtte: Kóruspróba / Kánon Kör; Imakör; hét közben Házi
Biblia Körök (7 csoportban); hittanórák

 Beszámoló       Idősek adventi ebédjéről, Ifi- karácsonyról,
Gyülekezeti újságról

 Baba-mama  kör,  Konfi  órák  és  Ifi  nem  lesz  a  két  
ünnep közt!

 Dec. 21-én szerdán 1500 órától a diakóniai munkacso-
port  Bereck  Dávid  vezetésével  a  Pesti  úti  Idősek
Otthonában  szolgál.  Aki  szeretne  csatlakozni
Soltészné Garay Rékát keresse.

 Alapítványunk által szeretnénk  segíteni   Közösségünk
azon  tagjait,  akik  nem  tudják  kifizetni  rezsi
számlájukat. Erre lehet jelentkezni.

 20.-án,  és  21.-én  a  gyerekmunkások  kántálást
szerveznek.  További  részletek  a  honlapon,  és
vezetőknél.

 Urnatemetőnk ünnepi nyitvatartása honlapunkon és a
kapukon elérhető.

 Sóskuti Zoltán lp. mindkét regénye kapható a 
könyvterjesztésnél (2500 illetve 4000 Ft-os áron).

Az Úr legyen Gyülekezetünk őriző pásztora!

  OLVASMÁNY: Jn 1, 1-12
„1 Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige
Isten volt. 2 Ő kezdetben Istennél volt. 3 Minden általa
lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. 4 Benne élet
volt,  és  az  élet  volt  az  emberek  világossága.  5  A
világosság  a  sötétségben  fénylik,  de  a  sötétség  nem
fogadta  be.  6  Megjelent  egy ember,  akit  Isten  küldött,
akinek a neve János. 7 Ő tanúként jött, hogy bizonyságot
tegyen a világosságról, hogy mindenki higgyen általa. 8
Nem ő volt a világosság, de bizonyságot kellett tennie a
világosságról. 9 Az Ige volt az igazi világosság, amely
megvilágosít  minden embert:  ő  jött  el  a  világba.  10 A
világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte
meg őt: 11 a saját világába jött, de az övéi nem fogadták
be őt. 12 Akik pedig befogadták, azoknak hatalmat adott
arra,  hogy  Isten  gyermekeivé  legyenek;  mindazoknak,
akik hisznek az ő nevében.”

  ALAPIGE: MT 5, 14
„Ti vagytok a világ világossága…”

A D V E N T  N E G Y E D I K  V A S Á R N A P

A  G Y E R E K E K  S Z O L G Á L A T Á V A L  
„Világíts” címmel 

Igét hirdet: Sebőkné Babos Boglárka lp. 

 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA:
--------

  Csendes készülés 
  Köszöntés 
  Ének: 326:1-2  („Dicsőség mennyben az

Istennek…”)
 Fohász
 Olvasmány (ld. középen)
  Imádság 
--

 Ének:  ld.  túloldalon  („Betlehemi  csil-
lag…”)

  Alapige (ld. középen ) 
 Igehirdetés (ld: a túloldalon)
--

  Csendes imádság
  Imádság 
  Mi Atyánk…
–

  Hirdetések (ld. jobb oldalon )

  Születésnaposok köszöntése
–

 Záró ének: ld. túloldalon („Kicsiny kis fé-
nyemmel…”)

  Áldás 
  HIMNUSZ

Lelkészeink:
Sóskuti Zoltán 30/822-5435 lp.rkeresztur@gmail.com

fogadó óra: szerda 1500-1830 szabadnap: csütörtök
Bereczk Dávid 30/374-2951 bereczkdavid@gmail.com

fogadó óra: kedd1500-1830 szabadnap: hétfő
*

Főgondnokunk:
Dr. Hajdú Csaba 30/618-7651 hkisskati5@gmail.com

Gyülekezeti diakónia (segítségnyújtás):
 Soltészné Garay Réka 70/200-9717 soltesz.s@t-online.hu

Gyermekek közti szolgálat:
 Kelemen Zoltánné 30/691 8098 / Elbéné Mester Magdolna

Urnatemetői ügyintézés (kedden és szerdán 15  00  -18  00  ):  
 Szabó Zsuzsa 70/321-6838 szzsueva@gmai.com

Urnatetemető nyitvatartása:
 kedd 1500-1800; szerda 1500-1800; vasárnap 800-1200

BUDAPEST-RÁKOSKERESZTÚRI 
REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

1173 Bp. Pesti út 31. 
Adószám:18192232-1-42 http//refkeresztur.hu  
mail: budapest-rakoskeresztur@reformatus.hu

Bank: OTP 11784009-22222820 
Keresztúri Református Misszió Alapítvány: 18195998-1-42

Ünnepi alkalmaink:
Dec. 24. 14:30 Karácsonyi Áhítat
Dec. 25-26. 10:00 Úrvacsorás Istentisztelet
Dec 31. Gyülekezeti Szilveszter
Jan.1. 10:00 Évkezdő Istentisztelet
Jan. 8. 10:00 Missziói Munkatervet 
Meghirdető Úrvacsorás Istentisztelet, utána 
Presbiteri alkalom a Parókián



Énekek: 

Betlehemi csillag:
1. Betlehemi csillag csodafényt ád,

hirdeti az ég-föld nagy királyát.
Bölcsek és pásztorok, bölcsek és pásztorok,
Őt imádják

2. Maga a nagy Isten jött a Földre,
hogy a bűn hatalmát eltörölje.
Megvan a győzelem, megvan a győzelem,
mindörökre.

3. Nem idegen többé már az ember,
átölelte Isten kegyelemmel.
Mindnyájan jöjjetek, mindnyájan jöjjetek
nagy örömmel!

4. Szeretete rajtunk túl is árad,
hirdetnünk kell Jézust a világnak.
Zengjen az énekünk, zengjen az énekünk
a Királynak!

Kicsiny kis fényemmel: 
|: Kicsiny kis fényemmel, 

világítani fogok! :| 3x
Áldom Őt minden nap és mindenhol!

|: Elrejtsem-e fényemet? nem! 
Világítani fogok! :| 3x
Áldom Őt minden nap és mindenhol!

|: Sátán sem állíthat meg! nem! 
Világítani fogok! :| 3x
Áldom Őt minden nap és mindenhol!

|: Így teszek míg Jézus jön! igen! 
Világítani fogok! :| 3x
Áldom Őt minden nap és mindenhol!

Bevezetés: Ki látott  már  szép színes üvegablakot?  Ugye
milyen  szép,  mikor  átsüt  rajta  a  napfény?  Főleg  mikor
táncolnak a fények különböző színben. 
Képzeljétek  az  Ige,  amit  felolvastunk  most  arról  beszél,
hogy  mi  olyanok  vagyunk  mint  a  szép  üvegablakok,
amelyeken átragyoghat a fény. Isten meg olyan mint a Nap,
amelyik hatalmas, és a jelenlétében minden világossá válik.
Egy ablak pedig annál  szebben tudja átengedni  a fényét,
minél tisztább… 

1. A világ sötétségben él nélküle  

(…)  Akik  Istent  nem  ismerik  azok  sokszor  nem  látják
tisztán  az  életüket,  akár  az  életük  célját,  akár  annak
eseményeit,  pont  mint  mi  a  sötétben  a  szekrényt.
Mindenfélét  gondolunk  róla,  aminek  vagy  van  köze  a
valósághoz,  vagy nem.  Az Ige azt  mondja  Jézus a  világ
világossága,  aki  Isten  hatalmas  fényét  elhozta  nekünk:  a
szeretetét, önmagát. De a világ nem fogadta be. Szóval akik
nem ismerik  Jézust  sokszor  sötétben  tapogatóznak akkor
amikor nagy kérdésekkel találkoznak. Előbb be kell hívni
Istent az életünkbe, hogy a sötétségeinkkel szembe tudjunk
nézni. 

2. Szeretetében látjuk jól az életünket  
Élt egyszer egy legény, aki elindult szerencsét próbálni. Az
útja  erdőn  vezet  keresztül,  közben  besötétedik,  egy
csapdába esett állattal találkozik, kimenti és az cserébe egy
gyönyörű piros tulipánt ad neki.
– Ezt a virágot tartsd mindig magad előtt  és soha el  ne
dobd! – figyelmezteti a fiút – ez majd vezet téged.

A legény megköszöni, és megy tovább. Észreveszi, hogy a
virág világít, maga elé tartja és így látja az utat. Amikor
letérne a helyes útról, a virág fénye kialszik. Követi a virág
ragyogását és elér egy barlanghoz. Belép, és ámulva látja,
hogy  megannyi  kincs  van  körülötte:  gyémánt,  smaragd,
mindenféle  drágakő.  Ledobja  a  virágot  és  markolja  a
kincseket.  Megtömi  a  táskáját,  zsebeit,  és  megy  tovább.
Boldog, mert most már mindent megvehet, bemegy az első
városba és vásárol.  Fizetni akar, és benyúl a zsebébe,  a
pultra szórja kincseit, de döbbenten látja, hogy azok csak
kavicsok. Kiönti az egészet, a táskájából is, de az is csupa
értéktelen kő. Ekkor eszébe jut az intés: a virágot soha el

ne  dobd!  Annak  a  virágnak  a  fényénél  a  kavicsból  is
drágakő lesz, de nélküle még a drágakőből is csak kavics. 
Mi  is  sokszor  eldobjuk,  vagy  csak  ott  felejtjük  Őt,  aki
valaha utat mutatott, beragyogta az életet, és markoljuk a
kincseket,  de  nélküle  minden  csak  kavics.  Vele  viszont
tisztán  láthatjuk  az  életünket,  annak  célját  és  a
szenvedésekből,  szomorúságainkból  is  lehetnek
drágakövek, áldások amiket az Ő fénye azzá tehet. 

3. Bennünk ragyog tovább  

Na de akkor most ki a világosság Jézus vagy mi? Jézus a
világ világossága. És amikor Ő ég bennünk, akkor mi is
azzá lehetünk! Gyökössy E.: Kályha emberek, akik mellett
jó  megmelegedni,  nem  maguktól  olyanok,  hanem  mert
Jézus a szívüket már átmelegítette. Akiknél a másik meg
tud melegedni egy fagyos életből… És lehetünk azok, akik
elviszik a Világosságot, Jézust a szívükben mások életébe,
hogy  az  értéktelen  kavicsokból,  a  próbákból,
nehézségekből,  válságokból,  szomorúságokból,  gyászból,
betegségből is az Ő fénye drágakövet csinálhasson. 
Világíts  be  így az  Ő fényével  legközelebb a barátodhoz,
osztálytársadhoz,  rokonhoz.  Akkor  csináljuk  jól,  ha
magától veszi észre, hogy ragyogni kezd melletted, a veled
való  beszélgetéstől,  a  te  reakcióidtól,  segítségedtől  az  ő
élete is. Van-e fényed, Veled van-e Jézus, aki a Világosság,
mint a mesében a piros tulipán a legénnyel? 
Mert  a  világítás  sem  magától  világít,  az  árammal  kell
kapcsolatban lenni. Úgy mi is akkor tudunk világítani, Isten
szeretetét  ragyogni  másokra,  ha  Vele  kapcsolatban
vagyunk. 
Így  kívánom,  hogy  akár  az  adventi  koszorú  fényei,  a
karácsonyi  fényfüzérek,  díszítések  emlékeztessenek,  mi
bennünk  ettől  is  sokkal  szebb,  igazibb  világosság
ragyoghat, ami bevilágíthat a világ sötétségeibe is.  Ámen

 SBB


