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ÜNNEPI ALKALMAINK:  
Dec. 24. 1430 Szentesti Áhítat
Dec. 25. 1000 Ünnepi Úrvacsorás Istentisztelet
Dec. 26. 1000 Ünnepi Úrvacsorás Istentisztelet
Dec 31. 1600 Szilveszteri kötetlen együttlét 
Jan. 1.  1000 Évkezdő Istentisztelet
Jan 8.    1000 Missziói Munkatervet Meghirdető 

Úrvacsorás Istentisztelet

Az Úr legyen Gyülekezetünk őriző pásztora!

S z e n t e s t e
  ALAPIGE: LK 2, 1-13

[részlet: ] „Ne féljetek, mert íme, nagy örömet hirdetek nektek,
amely az egész nép öröme lesz: üdvözítő született ma nektek,
aki  az  Úr  Krisztus,  a  Dávid  városában  (...)  Dicsőség  a
magasságban  Istennek,  és  a  földön  békesség,  és  az
emberekhez jóakarat”

*

K a r á c s o n y  e l s ő  n a p j á n
  OLVASMÁNY: LK 2, 8-20
  ALAPIGE: JER 30, 21B-22

„Közelembe engedem, és ő közeledik hozzám; mert ki merné
kockáztatni életét, hogy közeledjék hozzám? – így szól az Úr.
Az én népem lesztek, én pedig Istenetek leszek.”

*

K a r á c s o n y  m á s o d i k  n a p j á n
  OLVASMÁNY: 2MÓZ 3,1-12 
  ALAPIGE: LK 2, (21)25-33

„És íme, élt egy ember Jeruzsálemben, akinek Simeon volt a
neve. Igaz és kegyes ember volt, várta Izráel vigasztalását, és
a Szentlélek volt  rajta. Azt a kijelentést kapta a Szentlélektől,
hogy nem hal meg addig, amíg meg nem látja az Úr Krisztusát.
A Lélek indítására elment a templomba, és amikor a gyermek
Jézust  bevitték  szülei,  hogy  eleget  tegyenek  a  törvény
előírásainak, akkor  karjába  vette,  áldotta  az  Istent,  és  ezt
mondta: Most bocsátod el, Uram, szolgádat beszéded szerint
békességgel, mert meglátta szemem üdvösségedet amelyet
elkészítettél  minden  nép  szeme  láttára, hogy  megjelenjék
világosságul  a  pogányoknak  és  dicsőségül  népednek,
Izráelnek.A  gyermek  apja  és  anyja  csodálkoztak  azon,  amit  róla
mondott,”

34 Simeon  pedig  megáldotta  őket,  és  ezt  mondta  anyjának,

K a r á c s o n y i  I s t e n t i s z t e l e t e k
2 0 2 2 .

 ÜNNEPI LITURGIÁNK:
D E C E M B E R  2 4 .  

.  

¯  Fennálló ének: 326 („Dicsőség…”)
ê  Imádság;  Alapige (ld. középen  )
$Áhítat [ld:  a túloldalon]
ê  Csend, Imádság, Miatyánk
¯  Záróének: 328 („Jöjjetek Krisztust dicsérni…”)
I  Áldás

D E C E M B E R  2 5 - 2 6 .  
.  

; CSEND – Istentisztelet előtt 5 perccel
(  Köszöntés
¯  Fennálló ének: 

1. nap: 315:1-2 („Krisztus Urunknak…”)
2. nap: 316:1-2 („Az Istennek szent angyala...”)

¯  Fő ének: 
1. nap: 32  9   („Itt állok jászolod felettt…”)
2. nap: 327 („Ó jöjjetek, hívek…”)

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

1. nap: KÉ 77 („Tied a dicsőség…”)
2. nap: 305:1 („Álmélkodással csudáljuk…”)

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

Õ Úrvacsorai  közösség (közben  énekeljük: 318;
328; 305;  165  ; 264; 395; 398; 434; 458; 463;
464; 466; 469; …)

  Hirdetések;   Születésnaposok 
¯  Záróének (1-2. nap): 326 („Dicsőség…”)
I  Áldás

Lelkipásztoraink:
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 1500-1800):
 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

Szép, Megélt, Áldott Ünneplést és 
Boldog Új Esztend t ő Kívánunk!

Bízd Újra Életed Krisztusra!

https://abibliamindenkie.hu/uj/LUK/2#34


A Z  Ü N N E P I  I G E H I R D E T É S E K  V Á Z L A T A I :

Áhítat: „A Karácsonyi Történet helyszínei” címmel

S z e n t e s t e  (   Sóskuti Zoltán)

TÖBB  HELYSZÍNEN  zajlottak  a  Karácsony  eseményei.
Először is  Názáretben,  ahol  angyali  szózatot kapott  József  és
Mária.  Másodszor Bethlehemben,  ahová  elmentek  származás
szerinti  összeírásukra.  Harmadszor kinn  a  pusztán,  ahol  a
pásztorok angyali szózat halottak. Negyedszer a három napkeleti
bölcs is jelet kap a maguk hazájában. Csodás „szervezés”! [**]
Említhetnénk  még  Heródes  palotáját  is...  Az  egész  történetet
pedig Lukács  mint precíz tudós történelmi  keretbe  [**] állítja:
Augusztusz császár idejében, amikor Szíriában Kviriniusz volt a
helytartó. Azonban HÁROM FONTOS HELYSZÍNT még nem
említettem – pedig ezek a legfontosabbak.

1.) A MENNYORSZÁG. Itt  dől el minden. Az Atyában itt
fogan  meg  könyörületes  terve:  elküldi  Legkedvesebbjét,
Egyszülött  Fiát,  hogy  segítsen  nekünk,  megváltson  minket
bűneinkből!  Ezt  hagyja  ott  értünk  Jézus  engedelmesen!  Innen
indulnak  el  a  földre  csodálkozni  az  angyalok:  hogyan  is
történ(he)t  (meg)  mindez? Pál  így ír  a korinthusiaknak:  „Mert
ismeritek  a  mi  Urunk  Jézus  Krisztus  kegyelmét:  hogy  gazdag
létére  szegénnyé  lett  értetek,  hogy  ti  az  ő  szegénysége  által
meggazdagodjatok.” (2Kor 8,9) [**]

2.) Az ünneplést nem azt jelenti csupán, hogy egy valamikor
végbement  történésre  visszaemlékezünk,  hanem  (különösen  a
zsidók  így  élik  meg  ünnepeiket)  ITT  ÉS  MOST  részesei  és
szereplői  vagyunk  a  történéseknek,  mintha  újra  megélnénk
ezeket.  Ezért  a  karácsony  fontos  helyszíne  itt  és  most  ez  a
templom,  este  pedig  otthonaitok.  Azt,  amit  ma  Lukácsnál
olvastuk, ÁT TUDJUK-E ÉLNI együtt itt és most IGAZÁN?

3.)  Ebből  következik  az  ünnep  legfontosabb  helyszíne
számodra:  a SZÍVED! a.) A karácsony ünnep minden díszlete,
csillogása, íze és illata segítő forma lehet, ha van tartalma, átéled
a  karácsony  igazi  üzenetét.  Egyébként  csak  üres  külsőség
minden! b.) A karácsonyi  történet  minden helyszíne  felragyog
előtted  egyesével  és  együtt  is,  csodálatos  nagy  történet
összeállva,  ha  te  életed  történetével,  ha  te  lelkeddel
összekapcsolódik.  Egyébként csak egy múltbéli történet, amihez
semmi közöd nincs igazán, amihez nem tudsz kapcsolódni; akkor
nem több, mint egy legenda, mese…

Legyen hát  a  szíved helyszíne mindannak,  ami megtörtént!
Engedd, hogy kapcsolódjon az érted is megszületett Jézus – nyisd
meg  előtte  legmélyebb  vágyaidat,  félelmeidet,  sebeidet,
hiányaidat,  tehetségedet,  javaidat,  terveidet,  kapcsolataidat,

egyszóval  mindent,  aki  vagy!  Engedd,  hogy  mindezzel  együtt
érintsem meg ez az ünnep, a benne dobogó történet, az Élő Jézus
Krisztus!

* * *

Igehirdetés: „Isten közelében” címmel

K a r á c s o n y  e l s ő  n a p j a   (   Sóskuti Zoltán)

Milyen örömet érez a gyermek, amikor egy vadon élő állat
közelében mehet, sőt megsimogathatja. Mert ez egyáltalán NEM
TERMÉSZETES! Milyen nagy dolog egy állatot megszelídíteni,
és  így  egészen  közel  kerül  ember  és  állat  egymáshoz!  Mert
KAPCSOLATBA  KERÜLNEK  egymással!  Mennyire  szeretne
az  ember  titkok  mélyére  hatolni,  bejutni  olyan  helyekre,  ahol
ember még nem járt! Mert FELTÁRUL ELŐTTÜNK valami ami
eddig elzárva volt! Milyen nagy lépés volt az embernek, hogy a
Holdra  léphetett!  Mert,  ami  eddig  ELÉRHETETLEN
TÁVOLSÁGBAN FELETTE VOLT, ELÉRTE. Milyen jó érzés,
ha valaki közel enged magához. Ha egy ember megosztja velünk
a szívét, ha megengedi, hogy megérintsük, átöleljük, vagy csak
beenged az otthonába! Mert MEGTISZTELTETÉS! Egy rajongó
számára óriási dolog, ha egy híres emberrel találkozhat, aláírást
kaphat,  vagy  néhány  szót  beszélgethetnek!  Mert  KÖZEL
RAJONGÁSÁT KÖZVETLENÜL MEGÉLHETI.

Az  emberi  szív  legmélyebb  vágya  azonban,  hogy  Istenhez
közel kerülhessen: a távoli, titokzatos, félelmetes, megfoghatatlan
Istennel  közvetlenül  találkozni,  elérni  Őt,  hogy  feltáruljon
előttünk  csodálatos  személye  és  titkai,  hogy  kapcsolatba
kerülhessünk  Vele.  Mennyire  elérhetetlen  –  és  milyen  nagy
megtiszteltetés lenne mégis!

Jézus  Krisztus  születése  azt  jelenti,  hogy  Isten  közel  jött
hozzánk, érinthető és hallható lett, feltárulnak titkai, kapcsolatba
kerülhetünk Vele. Ez az elérhetetlen álom megtisztelő valósággá
lett! Jézus neve Immánuel: velünk az Isten!

Mennyire nem természetes ez! Izrael népe hány évszázadon át
várt ennek beteljesítésére! Bár sok mindent meg tapasztalhattak
ők  is  Isten  közelségéből  Ábrahámtól  [**]  Mózesen  [**]vagy
Dávidon  [**]  át  Jeremiásig!  Utóbbin  át  hangzott  el  prófétai
erővel a csodálatos ígéret:  „Közelembe engedem, és ő közeledik
hozzám  (...)  Az  én  népem  lesztek,  én  pedig  Istenetek  leszek."
Micsoda megtiszteltetés ez – különösen azután a nagy mélység
után, amit Izrael népe végigjárt ekkoriban.

Hiszen az előzmények között ezt  olvassuk:  „Ezt mondja az
Úr: Halálos a bajod, sérüléseid gyógyíthatatlanok! Sebedet senki
sem orvosolja, gyógyír és kötszer nincsen a számodra (...) Miért
kiáltozol  bajodban, kibírhatatlan fájdalmaid miatt? Mert sok a

bűnöd  és  súlyosak  a  vétkeid,  azért  bántam  így  veled.  (...)
Bekötözöm sebeidet,  meggyógyítom zúzódásaidat  –  így  szól  az
Úr.  (...)  Közülük  származik  fejedelme,  közülük  kerül  ki
uralkodója...” (Jer 30, 12-13; 15; 17; 21a)

Pontosan  így  állt  az  emberiség  karácsony  hajnalán!  És
pontosan így jársz te is karácsony nélküli szívedben!

Őbenne tárulnak fel a titkok! Pünkösd óta mindenki átélheti
Isten  közelségét  a  Szentlélek  által!  Minél  többet  olvasunk
Jézusról, minél jobban ismerjük a Szavát, lelkületét, mozdulatait;
minél  többször  hatolunk a  Karácsony  ünnep csodájában  egyre
mélyebbre  és  mélyebbre;  minél  régebb  óta  járjuk  Krisztus
Urunkkal az életünket - annál inkább megéljük Isten közelségét!

Mennyire  nem természetes  ez  sem, minden nap  és  minden
percben  hálát  kellene  érte  adni!  Milyen  nagy  megtiszteltetés;
hogy  Isten  közelségében  élhetek,  hogy  már  itt  a  földi
zarándokúton is ízlelhetem azt, ami a Mennyben teljes valóság
lesz!

Jézus  így  búcsúzott  el  a  tanítványaitól:  „veletek  vagyok
minden napon a világ végezetéig”. Ez a tanítványoknak szólt – és
ma is csak a tanítványokra vagyis Jézus követőire igaz! Persze
mindenkire felhozza Isten a napját, Isten nem hagyta el a világot
És  ennek  sokféle  javát  mindenki  élvezheti  –  de  a  közelségét
érzékelni csak a hívő lélek képes!  Érzékeled? Közéjük tartozol?
Szeretnéd jobban és jobban...? Vallod a zsoltárossal: „De Isten
közelsége mily jó nekem” (Zsolt 73,28)? Ezt ünnepled most vagy
valami mást? Rá tudsz még csodálkozni mekkora megtiszteltetés
ez?  Le  tudsz  borulni  a  jászol  előtt  megrendült  gyermeki
örömmel? 

* * *

Igehirdetés: „A Karácsony most kezdődik” címmel

K a r á c s o n y  m á s o d i k  n a p j a   (   Bereczk Dávid)

Zakariás szemei meglátták azt, amit sokan nem láttak akkor
Jeruzsálemben. Amit sokan nem láttak a Golgotán. Amit sokan
nem  látnak  magnapság,  miközben  beteljesületlen  vágyak  után
rohannak. Az üdvösséget látták. Az üdvösség lehet egy darabka
kenyér az éhezőnek. Egy korty víz a szomjazónak. Egy ölelés a
magányos embernek. Megbocsátást a hibát vétett embernek. Az
üdvösség mindezeket jelenti. És sokkal többet. Isten világosságát,
ami megvilágítja sötétségbe burkolt szívünket. Amely világosság
diadalt  arat  a  homályban lakozó ellenségek felett.  Amely erőt,
célt, értelmet, utat, kitartást ad. Teljességet. A Karácsony Jézus
születésével nem véget ért – hanem vele kezdődött el. 


