
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Az Istentisztelet liturgiája: 
 

  CSEND – Istentisztelet előtt 5 perccel 

Ráhangoló kérdések:  Merre tart a 

világ? Mit gondolok a végéről? 
 

  Köszöntés 

  Fennálló ének: 329: 2  
 („Nem éltem még e föld színén”) 

  Keresztelés: Képiró Ádám Márton 
 

  Fő ének: KÉ+ („Szabadításod öröme…”) 
(ld. jobb oldalon  ) 

  Fohász  

  Olvasmány (ld. középen  ) 

   Imádság 
 

  Igehirdetés előtt: KÉ + (ld. jobb oldalon  ) 

(„Én Uram, én Istenem…”) 

  Alapige (ld. középen  ) 

 Igehirdetés [ld: a túloldalon] 
 

  Csendes imádság 

  Imádság 

  Miatyánk 
 

  Hirdetések (ld. jobb oldalon  ) 

  Születésnaposok köszöntése 
 

  Záróének: 200  

 („Ó, maradj kegyelmeddel…”) 

  Áldás  
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 Gyülekezeti hirdetések: 

 

 Imacsoport imaalkalma – 8.30-tól 

 Kérjük, hogy a gyülekezetünkhöz újonnan 

csatlakozók töltsenek ki ADATLAPOT és 

adják le az ügyeletes presbitereinknél! 

KÖSZÖNJÜK! 

 A Baba-Mama Kör és a Szerdai Bibliaórák 

nyáron szünetelnek  

 Sóskuti Zoltán lp. augusztus 11-ig szabadságon 

lesz 
 

Az Úr legyen Gyülekezetünk őriző pásztora! 

 
 

„Vég-e?” címmel 
Igét hirdet: Jani Lívia lp  

 

 OLVASMÁNY: 1MÓZ 6,9-22 
9 Nóénak ez a története: Nóé igaz ember volt, feddhetetlen a maga 

nemzedékében. Az Istennel járt Nóé. 10 Nóé három fiút nemzett: Sémet, Hámot 

és Jáfetet. 11 A föld pedig egyre romlottabb lett az Isten színe előtt, és megtelt a 

föld erőszakossággal. 12 És látta Isten, mennyire megromlott a föld, mert 

minden ember rossz útra tért a földön. 13 Akkor ezt mondta Isten Nóénak: 

Elhatároztam, hogy véget vetek minden élőlénynek, mert megtelt 

erőszakossággal miattuk a föld. Elpusztítom hát őket a földdel együtt. 14 Csinálj 

magadnak bárkát góferfából, készíts rekeszeket a bárkában, és vond be kívül-

belül szurokkal! 15 Így készítsd el: a bárka hossza háromszáz könyök legyen, 

szélessége ötven könyök, magassága pedig harminc könyök! 16 Ablakot is 

csinálj a bárkára: egy könyökre hagyd azt felülről! A bárka ajtaját az oldalára 

helyezd! Készíts bele egy alsó, egy középső és egy felső emeletet! 17 Mert én 

özönvizet fogok hozni a földre, hogy elpusztítsak minden élőlényt az ég alatt. 

Minden el fog pusztulni, ami a földön él. 18 Veled azonban szövetségre lépek: 

menj be a bárkába fiaiddal, feleségeddel és fiaid feleségeivel együtt! 19 És 

vigyél be a bárkába minden élőlényből, mindenből kettőt-kettőt, hogy életben 

maradjanak veled együtt: hímek és nőstények legyenek! 20 A madaraknak, a 

szárazföldi állatoknak és a föld minden csúszómászójának különböző fajtáiból, 

mindegyikből kettő-kettő menjen be hozzád, hogy életben maradjon! 21 Vigyél 

magaddal mindenféle eledelt, ami csak ehető; gyűjtsd be magadhoz, hogy 

legyen ennivalótok, neked is, meg azoknak is! 22 Nóé így is tett: mindenben úgy 

járt el, ahogyan Isten megparancsolta neki.  

 ALAPIGE: MT 24,3-4.36-42 
3 Amikor Jézus az Olajfák hegyén ült, odamentek hozzá tanítványai külön, és 

ezt kérdezték: Mondd meg nekünk, mikor lesz ez, és mi lesz a jele a te 

eljövetelednek és a világ végének? 4 Jézus így válaszolt nekik: Vigyázzatok, 

nehogy valaki megtévesszen titeket! … 36 Azt a napot pedig és azt az órát senki 

nem tudja, sem az ég angyalai, sem a Fiú, hanem csak az Atya egyedül. 37 Mert 

ahogyan Nóé napjaiban történt, úgy lesz az Emberfia eljövetele is. 38 Mert 

amiképpen azokban a napokban, az özönvíz előtt, ettek, ittak, házasodtak és 

férjhez mentek egészen addig a napig, amelyen Nóé bement a bárkába, 39 és 

semmit sem sejtettek, míg el nem jött az özönvíz, és mindnyájukat el nem 

sodorta, úgy lesz az Emberfiának eljövetele is. 40 Akkor ketten lesznek a 

mezőn, az egyik felvétetik, a másik otthagyatik, 41 két asszony őröl a 

kézimalommal, az egyik felvétetik, a másik otthagyatik. 42 Vigyázzatok tehát, 

mert nem tudjátok, hogy melyik órában jön el a ti Uratok! 

Szabadításod öröme 

Járjon át erővel! :/: 

Áradjon ki Lelked, 

Borítson el tűzzel! 
 

Halleluját kiáltsunk 

Feltámadt Urunknak! :/: 

Zengjen örökké a dalunk 

Győztes Királyunknak! 

-----        ----- 
 

Én Uram. Én Istenem, vedd el tőlem 

mindenem, ami gátol Feléd! 

Én Uram. Én Istenem, add meg nekem 

mindenem, ami segít Feléd! 

Én Uram. Én Istenem, fogadd el az életem, 

hadd legyen egészen a Tiéd! 
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Hányszor éltétek már túl a világvégét? Ezzel együtt és 

ettől függetlenül a világ végének gondolata mindig is 

érdekelte az embereket. Ezért olyan fontos, a biblikus 

alapok tisztázása a kérdést illetően. Ma talán nem a saját 

vagy a maják naptárát emlegetjük, mint fenyegető 

tényezőt, hanem sokkal inkább a klímaváltozást, az 

emberek és a természet kizsákmányolását, illetve ezek 

következményét. … A kérdés ezért nem veszti el az 

aktualitását, merre tart a világ, mi lesz ebből? Ami még 

fontosabb, mi lesz velem, velünk, mit kellene nekem 

személyesen tennem, hogy valahogy mégis átvészeljem? 

Mert, ha őszinték vagyunk, nem is annyira a világ vége 

izgalmas számunkra, hanem az, mi lesz velünk 

mindeközben? A mai igénk alapján három dolgot 

szeretnék kiemelni ezek közül, mégpedig, hogy valóban 

be fog következni az ismert világunknak a vége, 

váratlanul történik meg, azonban kivételesen a győztesek 

oldalán lehetünk.  

 
1. Lesz korszakváltás 

A Biblia egészében olvashatunk arról, hogy az emberek 

számolnak az általuk ismert világ végével. 

Kétféleképpen teszik ezt: rövid és hosszú távon. 

Rövidtávon a saját életük/életterük megváltozására 

gondolnak, de a távolba tekintve a végső szabadításról is 

tudnak, amikor újra egy tökéletes világban élhet az 

ember, mint amilyen az Éden-kert is volt. Ahhoz 

azonban, hogy ez bekövetkezhessen, meg kell szűnnie 

ennek, az általunk is ismert, kézzelfogható világnak. 

Mint ahogy eddig is a történelem során a nagy 

korszakváltásokat, ezt is egy eseményhez lehet kötni … a 

földi történelem végét és egyben az új életforma kezdetét 

Jézus Krisztus második eljövetele jelzi.  

Elképzelhetjük a jelenetet, ahogy Jézus az Olajfák 

hegyén ülve, nézi Jeruzsálemet, a tanítványok 

kérdezgetik, pontosan hogyan is lesz mindez – mikor 

történnek meg azok a félelmetes dolgok, a templom 

lerombolása, a világ széthullása, és egyáltalán miből 

fogják megtudni, valóban ez történik… Könnyen 

emészthető, megnyugtató, gyors választ szeretnének, 

mint ahogy mi is, ha fontos kérdéseink vannak. Ehelyett 

egy óriási figyelmeztetést kapnak – vigyázzanak! Olyan 

lesz ez a váltás, mint egy irtózatosan nehéz szülés – a 

fájdalom előre jelzi az új életet, de egyetlen várandós 

édesanya sem tudja megmondani, mennyire előre. A 

születés csoda, az új teremtés is az lesz. 

Valóban elmúlik ez a világ, de nem magától, nem a 

természeti katasztrófáktól, nem attól, hogy tönkretesszük, 

nem is valami politikai nagyhatalom megalakulásától, 

vagy összeomlásától. Hanem attól, hogy Isten 

megkönyörül az emberen, és nem hagyja, hogy idáig 

jusson a világ – Jézus Krisztus visszajövetele lesz a 

záróakkord. Vigyázzatok, nehogy valaki megtévesszen 

titeket! Nem feledkezik meg rólunk Isten, ha pedig 

Krisztus visszajön, arról mindenki tudni fog. 

 
2. Váratlanul történik 

A mikor azonban nyitott kérdés marad – sem a napot, 

sem az órát nem tudja senki sem, az Atya kivételével. A 

nap és óra kifejezés az emberi időszámítás teljességére 

utal, nyilvánvaló, hogy az évet és a hónapot sem 

tudhatjuk – mindenki, aki az ellenkezőjét állítja, tehát, 

aki cakkra bejelenti a világvégét, rossz úton jár. Nem kell 

félni, tartani a pontosan meghatározott világvégéktől. 

Jézus Noé idejét állítja a tanítványok elé, mint a váratlan 

történések mintapéldányát. A tevékenységek, amiket 

megnevez Jézus: ettek, ittak, házasodtak és férjhez 

mentek Noé kortársai is, az élet normális kerékvágásához 

tartoztak. A problémát az jelentette, hogy semmi más 

nem számított, csak a saját kényelmük, így csak akkor 

eszméltek, amikor már túl késő volt. Csakis a 

kézzelfogható világ létezett számukra, az a világ, amiből 

hiányzott Isten. Nem számoltak Vele és az akaratával.   

Noé története felkiáltójel lehet számunkra: mire 

figyelünk? Mi határozza meg a mindennapjainkat? Az 

ijesztő hírek? A pillanatnyi jólét? A kényelem? Fontos 

megjegyezni, hogy a keresztyénség egyáltalán nem a 

kézzelfogható valóság tagadásáról vagy önmagunktól 

való megtagadásáról szól. Sőt! Jézus tudott élni úgy 

igazán, mert a láthatón túl tudott tekinteni – az Atyával 

való kapcsolata volt az alap, mindvégig. Egy héttel a 

tábor után érdekes végiggondolni, hogy mi az, amit 

megőriztünk belőle? Változott-e valami a 

hétköznapjainkban? Ezeket a kéréseket akár egy-egy 

Istentisztelet vagy igeolvasás után is feltehetjük… de a 

táborban valahogy könnyebben megtapasztalható a 

láthatón túli világ valósága, az, ahogy Isten munkálkodik 

közöttünk és bennünk. Sokkal inkább tudjuk Istent és az 

embereket szeretni, a dolgokat pedig használni, mint a 

hétköznapokban. Ha megfeledkezünk arról, hogy több 

van annál, mint amit kézzel tapinthatnánk, akkor feje 

tetejére áll a világ – a dolgokat fogjuk szeretni, míg 

egymást és Istent is csak használni… Vigyázzatok tehát, 

mert nem tudjátok, hogy melyik órában jön el a ti 

Uratok! Amikor eljön, akkor már nem lehet 

magyarázkodni, eddig miért nem volt fontos.  

 

3. A győztesek oldalán 

Vigyázzatok! Sokadszorra hangzik ma hozzátok. Milyen 

hallani? Bátorító? Ijesztő? Általánosságban is árulkodó a 

válaszunk. Arról árulkodik, jó úton járunk-e? A jézusi 

vigyázz-okkal még inkább így lehetünk! Értünk 

hangzanak ugyanis! Azt jelentik: maradjatok ébren, 

legyetek készen! Figyeljetek rám – Jézusra! Azért, mert 

most még van lehetőség, dönteni mellette, még van arra 

lehetőség, hogy a győztes Úr oldalára kerülj. Egyszer 

Noénak is hangzott a figyelmeztetés – csinálj magadnak 

bárkát! Mert én özönvizet fogok hozni a földre, hogy 

elpusztítsak minden élőlényt az ég alatt. Minden el fog 

pusztulni, ami a földön él. Veled azonban szövetségre 

lépek: menj be a bárkába fiaiddal, feleségeddel és fiaid 

feleségeivel együtt!... Noé hitt Istennek és Istenben, 

megépítette a bárkát és meg is menekült. Számunkra a 

menekvést az a szövetség adja, ami a keresztelőben is 

kiábrázolódik – a győztesek közt vagyunk, ha Jézus 

Krisztus a Megváltónk. Vigyázó vagy? Jézus Krisztusba 

vetett hitből cselekvő? Akkor győztes vagy! Még nem? 

Akkor ne halogasd a döntést, mert sem a napot sem az 

órát nem tudhatod, amíg még van lehetőséged dönteni 

mellette.  

A világvége nem érdeklődés hiányában maradt el eddig. 

Hanem azért, hogy minél többen megérthessék és 

átélhessék, mit jelent a szabadítás, mit jelent Isten 

gyermekeként, győztesekként élni. Adja Isten, hogy 

egyre többen legyünk és éljünk így!  
                                                                              jani lívia 


