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10 És így szólt hozzám: Ne pecsételd le e könyv prófétai igéit, 
mert az idő közel van. 11 Aki gonosz, legyen gonosz ezután is, 

és aki bűntől szennyes, legyen szennyes ezután is, de aki igaz, 
cselekedjék igazságot ezután is, és aki szent, legyen szent 

ezután is! 12 Íme, eljövök hamar, velem van az én jutalmam, és 

megfizetek mindenkinek a cselekedete szerint. 13 Én vagyok az 
Alfa és az Ómega, az első és az utolsó, a kezdet és a vég. 14 

Boldogok, akik megmossák ruhájukat, mert joguk lesz az élet 
fájához, és bemennek a kapukon a városba. 15 Kívül maradnak 

az ebek, a varázslók és a paráznák, a gyilkosok és a 
bálványimádók és mindenki, aki szereti és cselekszi a 

hazugságot. 16 Én, Jézus, küldtem el angyalomat, hogy ezekről 

bizonyságot tegyen nektek a gyülekezetek előtt. Én vagyok 
Dávid gyökere és új hajtása, a fényes hajnalcsillag. 17 A Lélek és 

a menyasszony így szól: Jöjj! Aki csak hallja, az is mondja: Jöjj! 
Aki szomjazik, jöjjön! Aki akarja, vegye az élet vizét ingyen!  
 

 

Ahogy vágyik a gímszarvas forrás hűs vizére, úgy vágyódik 

testem, lelkem, az ő Istenére. 

Szomjazza az élő Istent, vágyva vágyja lelkem; Arcát mikor 

láthatom meg, mikor hagy betelnem. 

Várj az Úrra, várj Istenre, bízzál, hogy meglátod, Őt, ki arcod 

Üdvössége, legfőbb boldogságod. 

Istent várjad, akkor nem vársz semeddig hiába, Atya, Fiú és 

Szentlélek megillet a hála. 

 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 
 

  CSEND – Istentisztelet előtt 5 perccel 
 Mi után vágyakozol? 

 

  Köszöntés 

  Fennálló ének: Ahogy vágyik a gímszarvas…  
[ld. középen, Tavaszi szél c. népdal dallamára] 

  Fő ének: Volt egy világ… [ld: túloldalt] 
 

  Fohász  
  Olvasmány [ld. középen] 

   Imádság 

  Gyermekek az Úr asztala körül  

  Igehirdetés előtt:  
Uram Tehozzád futok… [ld: túloldalt] 

 

  Alapige [ld. középen] 

 Igehirdetés [ld: vázlata a túloldalon] 
 

  Csendes ima 

  Ráfelelő ének: Jézus Messiás… [ld: túloldalt] 
 Imádság 

 Miatyánk 
 

  Hirdetések [ ld: jobboldalon] 
 

  Ifisek szolgálata 

  Záróének: Lelkem, áldd az Urat [ld: túloldalt] 
  Áldás    

  Himnusz 

 

 GYÜLEKEZETI HIRDETÉSEK: 
 Beszámolók: Váli csendes hétvége, adventi koncert, 

ciklust záró presbiteri gyűlés, Pszichiátriai Gondozó 
Karácsonya, idősek adventi ebédje; Keret-konfifi, ill. 

sasok délutánja 

 Advent IV. szombatján 17.00:  Főtéren gyertyagyújtás  

 Adakozás: Kispest-Rózsatéri gyülekezeti tag számára 

(dec. 25-én) 

 A faliújságon a Jókai Mór Ref. Ált. Isk. 

iskolanyitogatójának programja 

 December 25-ére várunk gyerek-vigyázó szolgálókat! 
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Volt egy világ, amit még sosem láttam. 

Szép, új világ, álmomban arra jártam. 

Ott, a négy folyó földjén. 

Óh, igen, a négy folyó földjén. 

Rég elveszett, de lesz még arany korszak. 

Fénylő egek, napsütés, akárhol csak jársz, 

A négy folyó földjén. 

Óh, igen, a négy folyó földjén. 

Egy félsziget, álomkép. 

Mint egy zöld liget, olyan szép. 

Füves legelők, csendes, hűs vizek. 

Erdők és mezők, a szemnek sem hiszed. 

Méz illata száll, aranyló vidék. 

Gyümölcsöt kínál, és mindig kék az ég 

Az édenkert földjén. 

 

 

Uram, Tehozzád futok, élő vízre szomjazom, 

Közelséged óh mily jó énnekem. 

Kérlek, ne menj el tőlem, légy mindig segítségem, 

Úgy kívánlak Téged, Istenem! 

Én pedig szüntelen remélek, egyre jobban dicsérlek. 

Ajkam beszéli a Te igazságodat! 

Hadd legyen most a dalom jó illat oltárodon. 

Nagyon szeretlek Téged – 3x, Jézusom! 

 

…: hova tart a világ? … merjünk megállni és 

megdöbbenni, csodálkozni és vágyakozni arra, ami a 

miénk, vagy ami a miénk lehet!  

Jel nem a megszokott módon írja le a világot. Igen gazdag 

szimbólumrendszere van, ami számunkra csak nagyon 

nehezen érthető. Sokan esnek abba a hibába, hogy ízekre 

cincálják és mindent meg akarnak magyarázni, mindent be 

akarnak helyettesíteni, megfeleltetni. Akkor mégis mire jó 

a Jelenések könyve?  

… már több mint 1900 éve jelent óriási vigaszt és biztatást 

ez a könyv. Ne pecsételd le e könyv prófétai igéit, mert az 

idő közel van. Ne zárd le, ne zárd el, hanem beszélj róla! 

Amikor íródott e könyv, igen zavaros idők jártak. Üldözték 

a keresztyéneket, időről időre, úgy tűnt, hogy az élet 

értelmét, értékét veszti. … Szólt az ígéret az új égről és 

földről, az új Jeruzsálemről, a szent városról, ami 

történelmileg már rég elveszett, de mégis most ott van 

előttük, tökéletes kivitelben: csupa ragyogás, az élet vize 

ott fakad fel a Bárány trónjából és ott van az élet fája is, 

amiről az Éden kertjéből való kiűzetésünk óta nem ehetett 

ember. Minden, ami rég, vagy nagyon rég elveszett, ott 

van előttük tökéletesen, egy sokkal, de sokkal jobb 

kivitelben kapják vissza. Isten, aki mindeddig elrejtette az 

arcát, most színről-színre látható, sőt! Az Ő világossága 

ragyogja be az egész várost, immár nincs semmi sötétség, 

nincs semmi rejtegetni való, megszűnt az átok, többé nem 

átkozott a föld az ember vétke miatt. Többé nincs 

szomorúság és fájdalom és halál. Többé. Élesen szemben 

állnak ezek az ígéretek a megélt valósággal. Mégsem a nép 

ópiuma ez, valami, amivel pszichésen kábíthatják 

magukat, hogy könnyebb legyen meghalni, mert az a Jézus 

ígéri mindezeket, akit még ismerőseik láttak tanítani, 

meghalni és feltámadni. Akivel minden elkezdődött és 

akivel minden véget is ér. (Kol 1,16) Az a Jézus mondja, 

aki már a világ teremtése előtt is volt, mégis megszületett, 

Dávid király leszármazottjaként, emberként e földre (Fil 

2,6-7). Ő a hajnalcsillag, aki hatalmas uralkodó. Próféciák 

beszéltek így az eljövendő Messiásról, a Szabadítóról. 

Jézus azonosítja magát: én, Jézus küldtem el 

angyalomat, hogy ezekről bizonyságot tegyen nektek a 

gyülekezetek előtt. Boldogok, akik hisznek benne, mert 

azoknak örömteli lesz a „hovatovább”! 

Amikor készülődünk a karácsonyra, eszünkbe jut-e Jézus 

Krisztusnak a második eljövetele? Ijesztő ez? Vagy 

örömmel tölt el? Kicsit olyan ez, mint az első randevúra 

való készülődés. Próbáljuk elképzelni, milyen lesz, mit 

fog, mit fogunk mondani, hogy hova megyünk, hogy mi 

fog történni. Vágyakozunk, várakozunk, repes a szívünk. 

És egyesek talán felteszik azt a kérdést is, mi lesz akkor, 

ha ott leszünk? Vajon elfogad-e bennünket? Úgy, ahogy 

vagyunk? Megelégszik-e velünk? Milyen lenne úgy 

készülődni a találkozásra, hogy tudom, minden rendben 

lesz, sőt! Mint, amikor egy régi-régi baráttal találkozunk, 

akiről tudjuk, hogy talán még nálunk is jobban ismer 

bennünket és ezzel együtt szeret! Megbecsül és értékel. 

Kincs számunkra az idő, amit végre együtt tölthetünk. 

Vajon vágyom-e ezt a találkozást? Vajon várom-e?  

Jel 22,17 … Amikor a Biblia szomjúságról beszél, akkor 

az az Isten-hiányt jelenti. Az élet vize a Bárány trónjából 

fakad, azaz Krisztustól ered. Egyedül Ő képes arra, hogy a 

szomjunkat oltsa, azzal, hogy önmagát adja nekünk. … 

Krisztushoz hív a Szentlélek és a menyasszony, azaz az 

egyház is. … Aki akarja, vegye az élet vizét ingyen! 

Mindaz az öröm, a tökéletes világ, ahol már nincs bűn és 

büntetés, azokra vár, akik meghallják a hívást és élnek 

vele. Ha vágyakozunk, ha szomjazunk, akkor már ezt is a 

Lélek munkálja bennünk. Válaszoljunk erre a hívásra! 

Keressük azt, akinél ihatunk! …olvassunk végig egy 

szuszra egy evangéliumot!  

Adja meg nekünk Istenünk, hogy tudjunk vágyakozni és 

várakozni Rá! Engedve a hívásának, megerősödni és 

megvigasztalódni ebben: hozzá tartozunk. Nem csak most, 

hanem örökké!  
       Jani Lívia 

 

Jézus Messiás, neve minden név fölött való. 

Ő a kezdet és a vég, az Első és az Utolsó! 

Refr.: És aki hallja azt mondja, hogy: Jövel! 

Aki szomjas jöjjön el! 

És aki akarja mind vegye el, 

Az élet vizét ingyen! 

Jézus Messiás, Dávid gyökere, ága. 

Izrael reménysége, a fényes hajnali csillag! 

Refr. 

 

 

Lelkem, áldd az Urat, áldd az Urat, 

Egyedül Őt imádd! 

Zengj úgy, mint soha még, Őt dicsérd! 

A lelkem csak Téged áld! 

Egy új nap kél, és már ébred minden, 

Itt az idő, hogy áldjalak, 

És bármi ér ma, bármit rejt az út előttem, 

Hadd zengjek este is majd hálával 

 

Kegyelmed nagy, és türelmed hosszú, 

Szerelmed mély, és az égig ér, 

Nem szűnök énekelni jóságodról, 

Tízezer okom van, hogy zengjek még. 

 

És egy nap majd ez a test elgyengül, 

Erőm elhagy, s utam véget ér, 

A lelkem mégis téged áld vég nélkül: 

Tízezer évig és mindörökké! 


