
B u d a p e s t - K i s p e s t - K ö z p o n t i  R e f o r m á t u s  E g y h á z k ö z s é g  
1196 Budapest Templom tér 19. Tel/fax: (06)1-357-6107, mobil: (06)30-636-5840 

Honlap: www.kkre.hu     Email: cfharkai@hu.inter.net 

 

K A R Á C S O N Y  -  2 0 2 1  
 

„Ezért áll ez az Írásban: 

„Íme, leteszek Sionban egy kiválasztott drága sarokkövet, 

és aki hisz benne, nem szégyenül meg.” 
1 Péter: 2, 6 

 

Kedves Testvérek! 

 

Ebben az évben Jézus Krisztus visszajövetelére várva, Karácsony ünnepére készülve olvassuk Ad-

ventben, Péter első levelében a fenti igét. Hisszük és valljuk, ez a drága sarokkő, a fundamentum, 

maga Jézus Krisztus, az Immánuel. Az evangéliumot az idei Karácsonyban Máté szerint fogjuk 

olvasni, és ott hangzik el a biztatás József felé: „ne félj feleségül venni Máriát-…, hogy beteljesed-

jék, amit az Úr mondott…, „a szűz fogan méhében, és fiút szül és Immánuelnek nevezik majd.”” 

Ez az Immánuel, akit Péter apostol is Jézus Krisztusként mutat be a levelében. Pontosan olyan 

döntéshelyzet elé állítva a levele első és mai olvasóit, mint Józsefet az angyal: elfogadod-e, ami a 

Bibliában van, tudomásul veszed-e Isten döntéseit és élsz-e az Ő akarata szerint. Akarsz-e részese 

lenni Isten jó tervének? 

Péter levele a 2. fejezetben egyértelműen beszél arról, hogy vannak, akiknek fontos az, mit akar 

Isten, mert a számukra Jézus Krisztus: kincs. És vannak, akik nem törődnek Isten akaratával, nem 

veszik igazán komolyan Jézus Krisztust. Amikor ennyire sok bizonytalanság vesz körül bennünket 

könnyű elbizonytalanodni még a hitben is. Isten akarat viszont, hogy szilárdak legyünk, hogy a 

világ, igen a hitetlenek lássák a mi jó példánkat! Ez a példa pedig nem más, mint az Isten akarata 

szerinti élet! Ez egy olyan élet, amely független minden korszellemtől, minden világi érdektől. 

Isten egyet akart már a világ teremtésekor, ugyanezt akarja a bűneset után is, ezért küldte Jézus 

Krisztust is, hogy velünk közösségben éljen. Akarsz-e Istennel közösségben élni? Akkor élj az ő 

akarata szerint és meg fogod tapasztalni, hogy megtart, akkor is, amikor olyan döntéseket kell 

meghoznod az Ő akarata alapján, amely azoknak, akik nem hisznek Istenben, vagy nem engedel-

meskednek akaratának nem fog tetszeni. 

Péter hitelesen tudott Isten szeretetéről beszélni, hiszen vele azután, is szóba állt Jézus Krisztus, 

hogy Nagycsütörtök éjszakáján megtagadta. Ő megértette, hogy mit jelent: „nem kívánom a bűnös 

ember halálát, hanem azt, hogy a bűnös megtérjen útjáról, és éljen” (Ezékiel: 33, 11) Talán sok 

olyan dolog van Testvérünk életében, ami nem úgy történt, ebben az esztendőben, ahogy szerette 

volna, és főleg nem, ahogy az Úr akarta. Olyan tettek, amelyek nem a békességet munkálták, csa-

ládban, munkahelyen, egyházban. Az ünnepben arra is hív Isten erősödjünk, meg mindannyian a 

biztos pontban, SAROKKŐben, aki a megírt szabadító az IMMÁNUEL, aki helyrehozta azt, amit 

mi elrontottunk. 

Így hívjuk családjával közösségünkbe. Ha el tud jönni, személyesen is részt vehet majd reménysé-

günk szerint az Istentiszteleteken. A járványhelyzet miatt folyamatosan javítjuk azt a technikát is, 

amellyel egyre jobb minőségben tudunk közvetíteni, és reménységünk szerint ez Ünnepben is jól 

fog működni, és akkor Egyházközségünk honlapján, egy youtube csatorna segítségével hallgathat-

ja az igehirdetéseket élőben! 
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Tervezett ünnepi alkalmaink: 
 

 

December 19., Advent 4. vasárnapja:  
 

10 óra: Istentisztelet és Gyermekistentisztelet, énekkar szolgálata 

17 óra: Istentisztelet 

 

December 21., Kedd 17 óra, Istentisztelet - Templom 
 

Ady Endre Református  Általános Iskola Zenés adventi műsora, igehirdető: Harkai Ferenc  

 
December 22-23., Adventi esték 18 órától a Templomban: 

 

Szerda - Igehirdető: Tóth Sebestyén 6. éves teológus, gyakornok  

Csütörtök – Igehirdető: Harkai Ferenc lelkipásztor  

 
December 24., péntek 14 óra Gyülekezeti karácsony:  

 

Gyermekek szolgálatával -A gyermekeket ajándékcsomag várja a karácsonyfa alatt  

 
December 25. szombat , Karácsony első napja:  

 

10 óra: Ünnepi Istentisztelet, úrvacsora - Igehirdető: Harkai Ferenc lelkipásztor 

17 óra: Karácsonyesti Istentisztelet, úrvacsora - Igehirdető: Tóth Sebestyén  6. éves teológus 

 
December 26. vasárnap, Karácsony másod napja:  

 

10 óra: Ünnepi Istentisztelet, úrvacsora - Igehirdető: Tóth Sebestyén 6. éves teológus  

17 óra: Karácsonyesti Istentisztelet - Igehirdető: Harkai Ferenc lelkipásztor  

 
December 31. péntek, Óév napja – 17 óra: 

 

Óévi Hálaadó Istentisztelet és úrvacsora - Igehirdető: Harkai Ferenc lelkipásztor  

 
Január 1. szombat, Újév napja - 10 óra:  

 

Újévi ünnepi Istentisztelet - Igehirdető: Harkai Ferenc lelkipásztor 

 
Január 9. vasárnap, 10 óra:  

 

Istentisztelet, Lelkészi jelentés 2021-ről - Igehirdető: Harkai Ferenc lelkipásztor  

…  

 
Ha szolgálatunkat szívesen támogatják, akkor köszönettel fogadjuk karácsonyi hálaáldozatukat, 

egy névvel és lakcímmel ellátott lezárt borítékban, amit átadhatnak a presbitereknek a templom-

ban, utalhatnak 11719001-20221627 OTP számlaszámra, vagy befizethetik a mellékelt csekken is. 

Köszönjük testvéreink Egyházközségünk szolgálatához szükséges, Isten iránti hálából származó 

adományait. 

Szeretettel várjuk az alkalmainkon, hogy együtt éljük meg az ígéret beteljesülését, Jézus Krisztus 

valóságos segítségét! 

Budapest-Kispest, 2021. Adventje 

  Áldás, békesség! 

 

 

Józsa József        Harkai Ferenc Csaba 

 főgondnok                lelkipásztor 


