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 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 
 

   CSEND  

 Milyen hosszútávú tervek, célok  

motiválnak ?  
 

 Köszöntés 

 Kezdő ének: KÉ 3. Egyedül csak Te vagy… 

 

 Fő ének: Lelkem, áldd az Urat… 

  Fohász 

 Olvasmány [ középen] 

  Imádság 

 Gyermekek az Úr asztala körül 

 Kalevala Kórus  

 Alapige: [ középen kiemelve] 

   Igehirdetés [ ld: túloldalon] 

  Csend 

 Ráfelelő ének: Jó az Úrban bizakodni…. 

  Imádság  

  Miatyánk  

 

  Hirdetések [ ld: jobboldalon]  

 Záró ének: Az Istené legyen minden 

dicsőség… 

 

  Áldás 

 HIMNUSZ 

 GYÜLEKEZETI HIRDETÉSEK: 
 

 Kedd 10
00

: Baba-Mama Kör  Szerda 9
00

: Bibliaóra 

 Csütörtök 18
05 

Gyülekezeti foci edzés ált. isk. 

gyerekeknek  Péntek 16
30 

KonfIFI  

 Péntek 18
00

: IFI 2.  Vasárnap 9
00

: Kánon Kör   

 Vasárnap 10
00

: Istentisztelet párhuzamosan 

gyermekistentisztelet több csoportban; valamint 

hittanórák óvodákban, iskolákban ill. Házi Biblia Körök 
 

 

 Beszámoló: pénteken IKON Ifjúsági Konferencia a 

Fasori templomban; szombaton Adventi 

Gyerekdélután több mint 40 gyermek részvételével – 

köszönjük a szolgálók munkáját!  

 Elhunyt Hegedűs Béla egyházkerületünk főjegyzője  

 Diakónia: december 11-ig várunk tartós élelmiszer 

adományt, amit gyülekezetünk nehezebben élő 

tagjainak adunk majd át az ünnepek előtt. 

 A karácsonyi újságunkba várjuk közösségünk 

tagjainak cikkeit az lp.rkeresztur@gmail.com címre. 

 Idősek adventi vendégsége: december 14. 12
00 

 

 Házashétvége: Vác, 2017. február 11-12.  A 

honlapon regisztrálhatunk rá! 

 Kalevala kórus köszöntése  
 

 

 SZÜLETÉSNAPOSOK KÖSZÖNTÉSE 

  OLVASMÁNY: JEL 7: 9-17 

 „Ezek után láttam: íme, nagy sokaság volt ott, minden 

nemzetből és törzsből, népből és nyelvből, amelyet 

megszámlálni senki sem tudott; a trón előtt és a Bárány előtt 

álltak fehér ruhába öltözve, kezükben pedig pálmaágak, és 

hatalmas hangon kiáltották: Az üdvösség a mi Istenünké, aki a 

trónon ül, és a Bárányé! Az angyalok mind ott álltak a trón, a 

vének és a négy élőlény körül, arcra borultak a trón előtt, és 

imádták Istent ekképpen: Ámen! Az áldás, a dicsőség és a 

bölcsesség, a hálaadás és a tisztesség, a hatalom és az erő a mi 

Istenünké örökkön-örökké! Ámen! Ekkor megszólalt az egyik 

vén, és megkérdezte tőlem: Kik ezek a fehér ruhába öltözöttek, 

és honnan jöttek? Ezt mondtam neki: Uram, te tudod. Ő így 

válaszolt: Ezek azok, akik a nagy nyomorúságból jöttek, és 

megmosták ruhájukat, és megfehérítették a Bárány 

vérében. Ezért vannak az Isten trónja előtt, és szolgálnak neki 

éjjel és nappal az ő templomában, és a trónon ülő velük lakik. 

Nem éheznek és nem szomjaznak többé, sem a nap heve, sem 

más hőség nem bántja őket, mert a Bárány, aki középen a 

trónnál van, legelteti őket, elvezeti őket az élet vizének 

forrásaihoz, és Isten letöröl szemükről minden könnyet ” 
 

 ALAPIGE: Kol 3:1-2 

„Ha tehát feltámadtatok Krisztussal, azokat keressétek, amik 

odafent vannak, ahol Krisztus van, aki Isten jobbján ül. Az 

odafennvalókkal törődjetek, ne a földiekkel!”  

„ A Z  Ö R Ö K K É V A L Ó S Á G  T Á V L A T Á B Ó L ”  címmel .   

Igehirdető: Kozák-Bella Virág lelkipásztor – Liturgia: IFI 2 
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Milyen hosszú távon szoktunk előre gondolkodni?[**] Isten 

arra hív minket, hogy egy néhány évnél, évtizednél hosszabb 

távú jövő képe alakítsa azt, ahogy élem az életem itt és most. Az 

örökkévalóság távlatából nézve ugyanis mindennek teljesen 

megváltozik a jelentősége: más megvilágításba kerülnek a napi 

bosszúságok, konfliktusok, veszteségek, de ugyanígy a sikerek, 

örömök is. „A mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk…” – így utal 

Pál a rengeteg nyomorúságra, amitől szenvedett (ld. 2Kor 11:23-

28!). Miért tudott Pál így nyilatkozni erről a sok szenvedésről? 

Mert a „minden mértéket meghaladó nagy, örök dicsőségre” 

nézett: az örökkévalóság szemüvegén keresztül értékelt mindent, 

ami történt vele. Sok mindent csak visszatekintve érthetünk 

meg. Isten lehetőséget adott arra, hogy már most mintegy 

„visszatekintve” szemlélhessük a jelenünket: hiszen ismerjük a 

történet végét! Gyakran a regényekben is akkor nyer értelmet 

egy-egy fordulat, ha már tudjuk, mi lesz az egész történet vége.  

A Biblia kristálytisztán tanítja: ha valakinek a Megváltója és 

élete Ura Jézus Krisztus, az Istennel élhet szeretetközösségben 

örökké – aki viszont hátat fordít Istennek, annak a sorsa Istentől 

való elszakítottság, azaz örök halál. Bár a napi mókuskerék, az 

állandó rohanás, a sürgős feladatok kényszere nem segít ebben, 

mégis érdemes megállnunk végiggondolni: mi felé rohanok? Mi 

a legfontosabb célom az életben? Van egyáltalán célom, vagy 

egyszerűen sodródom az árral? Csak erre a 70-80 évre tervezek, 

vagy tovább is? Vajon hiszek a Biblia tanításának a mennyről és 

a kárhozatról? [**] Semmi sem befolyásolja döntőbben azt, 

ahogyan élünk, annál, amit a halál utáni létről hiszünk. 

 

Talán csodálkozunk, advent második vasárnapján miért 

beszélek ilyenekről – pedig az advent éppen a várakozás, 

felkészülés időszaka. S ha egy ünnepet, amely minden évben 

újra eljön, ilyen gondos előkészületek előznek meg, négy teljes 

héten keresztül – vajon nem kellene-e sokkal alaposabban 

megtervezni, végiggondolni, hogyan készülünk fel arra az 

ünneplésre, ami az örökkévalóságban vár a keresztyénekre?  

Hiszen a keresztyénség nem egyszerűen abból áll, hogy 

vasárnap eljövünk a templomba, akár még valami szolgálatot is 

vállalva, s valamivel erkölcsösebb életet élünk, mint amit a 

tévében látunk. A Biblia Isten hatalmas történetébe hív meg 

bennünket, aminek a végét is megmutatja, hogy bátorítson, 

motiváljon, segítsen kitartani a harcokban, kísértésekben, 

iránytűként mutassa az utat, hogy mi felé tartunk.  

Ugyanis „ha csak ebben az életben reménykedünk 

Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk” (1Kor 

15:19) Ha a menny nem létezik, akkor Krisztus követése a 

legnagyobb időpocsékolás. [**] Mindannak, amire Isten hív 

bennünket, csak az örökkévalóság távlatából szemlélve van 

értelme. Ha a történet vége nem feltámadás és örök élet vagy 

örök halál, akkor a keresztyének szánalomra méltó bolondok. 

Ha viszont igaz, amiről a Biblia ír, ha igaz, amit a Jelenések 

könyve bemutat, akkor a lehető legjobb befektetés az életben, ha 

az időnket, energiánkat nem kímélve arra törekszünk, hogy 

megismerjük ezt az Istent. Hallgassuk meg újra a szenteket: 

visszanézve a földi életükre, mit ünnepelnek? Nem a boldog 

házasságukat, szép házukat vagy jól fizető munkájukat – pedig 

ezek is mind Isten ajándékai, amikért nagyon is hálásak 

lehetünk. Ők mégis azt ünneplik, amiért egyedül élni érdemes: 

Krisztust és az Ő megváltását.  

Ahogy ezeknek a szenteknek az énekét hallgatjuk, látjuk 

magunkat ott, közöttük? Ha Jézus Krisztus mellett döntöttél, 

akkor épp a jövődet szemléled. Ez lesz a te történetednek is a 

vége. Ez hogyan bátorít útközben? Az utolsó fejezet hogyan 

változtatja meg azt, ahogyan az előtte lévő fejezetekre reagálsz? 

Találsz ebben új reményt, még ha most reménytelennek is látod 

a helyzeted? A keresztyén ember nem azért tud a nehézségekben 

is örülni, mert becsukja a szemét, miközben a mennyországról 

álmodozik – hanem azért, mert a menny szemüvegén keresztül 

kérlelhetetlen őszinteséggel nézi a valóságot; s így talál 

valóságos reményt.  

 

Mostanában többször elém került egy tanmese,: „Egy király 

felkereste a birodalma legbölcsebb emberét, hogy véssen a 

gyűrűbe egy olyan bölcsességet, mely a szomorú napokban 

vigasztalja, a nehéz helyzetekben bátorítja, a boldog 

időszakokban pedig óvatosságra inti. A bölcs pár nap múlva 

visszaadta a gyűrűt. Egyetlen szót vésett bele: ELMÚLIK.” 

Látom az igazságát ennek a kis mesének, de ha itt 

megállunk, az még mindig nagyon kevés és valahol tragikus. A 

mi Istenünk nem csak azzal vigasztal, hogy a jelen elmúlik – 

hiszen ez csak arra motiválna, hogy tekintet nélkül bármire vagy 

bárkire élvezzük ki azt, ami jóban csak részünk lehet. Valahol 

erről szólnak a féktelen bulizások, a szenvedélybetegségek, vagy 

az ártatlannak tűnő mohóságunk is. Isten viszont szeretné 

felnyitni a szemünket arra, hogy Ő sokkal többet kínál, 

méghozzá olyan vigasztalást, örömet, élvezetet, ami maradandó.   

Persze, ha a mennyet unalmasnak gondoljuk, akkor az örök 

élet gondolata nem igazán örömhír. Ki akarna szellemként 

lebegve hárfázni és énekelni örökkön-örökké? Nem csoda, ha ez 

nem egy vonzó kép. Pedig a Biblia új égről és új földről beszél, 

ahol új, feltámadott testben élünk majd tevékeny életet – de már 

minden bűntől mentesen.  

 

Lelkipásztorunktól szeretnék idézni, aki januárban tanított 

bennünket a Jelenések könyvéről, s közben megemlítette ezt a 

gondolatot: ha a földi életünket örök perspektívából szemléljük, 

„nemhogy a földi élet jelentőségét vesztené, hanem életigenlőkké 

leszünk; nemhogy kivonulnánk e világból, hanem értékes, 

hasznos, szeretettel teli életet élünk… csakhogy végtelen nagy 

szabadságban! Már nem a betegségek, veszteségek, földi 

kudarcok, szegénység, a halál az ellenségeink: hanem mindaz, 

ami megfoszthatna minket attól, ahová tartunk, ami 

megfoszthatna Istentől és a Mennytől!”  

Igen, végtelen nagy szabadságot ad ez a perspektíva, hiszen 

1.) ebben az életben, amikor semmi sem tűnik biztosnak, 

garantálja: a legeslegfontosabbat, amiért élni érdemes, nem 

vehetik el a Krisztus-hívőtől: Isten kegyelmét és szeretetét, az 

Istennel közösségben töltött örök életet. Nem csodálkoznék, ha 

most sokan megbotránkoznátok ezen, pedig szerte a világban 

számtalan üldözött keresztyén testvérünknek napi tapasztalata, 

amit mi is szoktunk énekelni: „Kincset, életet, hitvest, gyermeket 

mind elvehetik, mit ér ez őnekik? Miénk a menny örökre.” 

Luther legismertebb éneke ez. Már gyerekként is alig mertem 

ezt a versszakot énekelni, most pedig egyenesen „félelemmel és 

rettegéssel” teszem. Hiszen minden édesanyának, édesapának 

megszakadna a szíve, ha elveszítené a gyermekét. „Mit ér ez 

őnekik?” Hogy lehet ilyet kérdezni?!? Mégis, ha a 

gyermekem/szerelmem/házastársam/karrierem az életem értelme 

és a boldogságom, akkor a teremtményt imádom a Teremtő 

helyett (Rm 1:25), s bálványozom azt, amit hálával, ajándékként 

kellene szeretnem. Ezért tudta leírni ezt Luther – akiről tudjuk, 

két szeretett gyermekét milyen mérhetetlen fájdalommal temette 

el… De a legfontosabbat ekkor sem veszítette szem elől.  

2.) Mivel tudom, hogy az örök boldogságom biztosítva van, 

akkor nem a házastársamra, gyermekemre teszem azt az 

elhordozhatatlan terhet, hogy ő legyen „a Boldogságom” – ez 

olyan elvárás lenne, aminek ember képtelen megfelelni. Tehát a 

körülöttem élőknek is szabadságot ajándékozom: nem 

elvárásokat támasztok, hanem őszinte, manipulálástól mentes 

szeretettel tudok feléjük fordulni, az ő szükségeikre figyelni. S 

ugyanígy nem kell már, hogy rabja legyek a pénznek, mások 

véleményének, a külső megjelenésemnek (1Tim 6:7; Mt 6:19-

21). 

Ne pazaroljuk hát el az életeteket értéktelen, tiszavirág-életű 

dolgokra – hanem gyűjtsünk mennyei kincseket: képviseljük 

Isten szeretetét, kegyelmét, megbocsátását, igazságát ebben a 

világban, ahol farkastörvények, bosszúvágy, sértett önérzetek és 

igazságtalanság uralkodik. képviseljük azt az Istent, aki 

gondoskodik róluk, aki letöröl a szemükről minden könnyet, aki 

végignézte a saját Fia halálát, csak hogy mi örökké élhessünk 

vele. A földi élet rövid. Az örökkévalóság hosszú. Éljünk ennek 

megfelelően. Adventben, a várakozás időszakában készülődjünk 

a végső, mennyei ünnepre az Úrnál, az Úrral!  

            Kozák-Bella Virág 


