
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 
 

  Csendes készülés  
  Köszöntések 

(sz. Balázsi Orsi illetve Ördög Eszti) 
  Kezdő ének: KÉ 12 („Csak Benned...”) 
  Ének: IFIs ének 

(„Mit is mondhatnék..”) 
  Fohász 

(sz. Tóth Péter) 
  Olvasmány (ld. középen )  

(sz. Lénárt Kristóf) 
  Imádság 

(sz. Elbe Hajnalka) 
Gyermekek az ÚrAsztala körül 

(sz. Balázs Bogi) 
  Ének: KÉ 66 („Rejts most el...”) 
  Alapige (ld. középen  )  

(sz. Sóskuti Fanni) 
 Igehirdetés (ld: a túloldalon) 
  Csendes imádság  
  Imádság 

(sz. Janiné Sándor Kincső th.h.)  
  Mi Atyánk… 
  Hirdetések (ld. jobb oldalon  )  

(sz. Csősz-Páni Anna Cseperke) 
  Születésnaposok köszöntése 
 Záró ének: IFIs ének (ld:a jobb oldalon) 

(„Itt a szívem..”) 
  Áldás 

(sz. Kelemen Anna) 
  HIMNUSZ 
 

 További szolgálók: 
 liturgiás lap osztása (Dugár Dóri, Fűkő 
Csenge); énekek bejelentése (Kolozsvári-
Nagy Nándi); persely (Kanizsai Kamilla); 
ének, zene (az Oázis IFI tagjai) 

  GYÜLEKEZETI HÍREINK: 
 Istentisztelet után a Biblia Körök vezetői 

találkoznak. 

 A karácsonyi diakóniai csomagokról… 

 Jövő vasárnap Istentisztelet után 

kirándulni megyünk ifjainkkal (KonfIFI, 

Oázis IFI, Ancora). Részletek a 

Messenger-csoportokban... 

 Jövő heti alkalmaink: kedd 1000   Baba-

Mama; péntek 1630   KonfIFI utána 1c 

Oázis IFI; vasárnap 955 Istentisztelet és 

gyerekistentisztelet; előtte: Kánon Kör; 

Imakör valamint hittanórák 

 Jövő héten Sóskuti Zoltán szabadságon. 

 Karácsony előtt gyermek evangélizációs 

alkalmak lesznek – részletek plakáton 

Az Úr legyen Gyülekezetünk őriző 
pásztora! 

1. Gyenge vagyok, ember. Megkavar az élet. 
Nem tudom a szívem meggyógyítani. 

2. Túl sok, ami fájhat,Énnekem és másnak, 
Nélküled a lelkem por a szélvészben. 

Refr.: Itt a szívem, kemény föld, 
Pusztaság lett, törd most föl! 

Itt a szívem, száraz kút, 
Áss le mélyre, törjön út 

Élő víznek, mely tőled jön! 
3. Mindent tudok észből, De túl keveset szívből, 

Míg a betű öl, a Lélek élni hív. 
Refr. 

Megtanítasz szeretni, 
Merni élni, érezni. 

Megtanítasz szeretni, 
Merni élni, érezni. 
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Advent 2. vasárnapján 
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„Elküldöm követemet”  
címmel  
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  Olvasmány: Malakiás könyve 3, 1-5 
 

1 Én majd elküldöm követemet, aki egyengeti előttem az 
utat. Hamar eljön templomába az Úr, aki után vágyódtok, a 
szövetség követe, akit kívántok. Jön már! – mondja a Seregek 
Ura. 2 De ki tudja majd elviselni eljövetelének napját, és ki 
állhatna meg, amikor megjelenik? Mert olyan lesz az, mint az 
ötvösök tüze és mint a ruhatisztítók lúgja. 3 Ahogyan nekiül az 
ötvös, hogy megtisztítsa az ezüstöt, úgy tisztítja meg az Úr Lévi 
fiait. Fényessé teszi őket, mint az aranyat és az ezüstöt. Akkor 
majd igaz áldozatokat visznek az Úrnak. 4 És olyan kedves lesz 
az Úrnak Júda és Jeruzsálem áldozata, mint az ősrégi 
napokban, a hajdani években. 5 Eljövök majd, és ítéletet 
tartok fölöttetek. Hamarosan vádat emelek a varázslók, a 
házasságtörők és a hamisan esküt tevők ellen, azok ellen, akik 
sanyargatják a napszámost, az özvegyet és az árvát, akik 
elnyomják a jövevényt, mert nem félnek engem! – mondja a 
Seregek Ura.” 

 

 Alapige:   Malakiás kömyve 3,1 
(lásd az Olvasmányban kiemelve) 

Az Oázis és az Ancora
 ifjúsági csoportok  

szolgálatával 



RÁHANGOLÓDÁS 
 

Ősi mozdulata az emberiségnek, hogy a királyok, hadvezérek 
érkezése előtt követek jelentek meg, akik egyrészt tudomására 
hozták a lakosságnak uruk eljövetelét; másrészt pedig 
előkészítették helyben a látogatáste. 

Ma is vannak államfők, „nagy emberek” – és velük nagy 
látogatások, rendezvények, amiket elő kell készíteni.  

Sőt, manapság igaz ez nagy zenekarokra, színészekre, 
sportolókra és különféle „celebekre”, hogy hatalmas stáb készíti 
elő utazásuk állomásait, rendezvényeiket. Nem is beszélve az 
esküvő szervezőkről! [**] Micsoda előkészület egy-egy esküvő 
megszervezése, főleg, ha annyira nagyszabású vagy „puccos”, 
hogy ezen egy egész esküvőszervező cég dolgozik! 

Az előkészület fontos mozdulat, egyfelől az érkezőre nézve, 
másfelől jelentősége van a fogadók számára is. A találkozás 
előkészítése ez. Tehát bizony ezen (is) múlik az, hogy milyen 
lesz a találkozás! 

MALAKIÁS SZAVAI 
 

Isten ilyennek láttatja, ilyennek ígéri Jézus első eljövetelét – 
Malakiás prófétán keresztül:  

„megtisztítja”, „fényessé teszi”; 
„igaz áldozatokat” mutatnak majd be eljövetele nyomán, 

egyfajta reformációról beszél; 
és igazságtétel következik be (vádemelés) a „a varázslók, a 

házasságtörők és a hamisan esküt tevők ellen, azok ellen, akik 
sanyargatják” a napszámost, a jövevényt, azaz a kicsiket, 
elesetteket. 

Ez együtt valamiféle helyreállást, visszazökkentését jelenti az 
embernek és világának. 

Mindezek mögött egyrészről a nép vágyakozása áll a 
Szövetség Követe iránt („Hamar eljön templomába az Úr, aki 
után vágyódtok, a szövetség követe, akit kívántok”).  

Másrészről pedig a háttere, kiváltó oka ez: „mert nem félnek 
engem! – mondja a Seregek Ura.” 

Ennek voltak követei a próféták, a sor végén pedig Keresztelő 
János [akiről múlt héten hallottunk]. 

Mindez Jézus második eljöveteléről is elmondható. Ennek is 
vannak követei hasonlóképpen! Kezdődött az első 
tanítványokkal, folytatódott megszámlálhatatlanul sok 
bizonyságtevővel – és a sor végén jelenleg mi állunk! A mi 
dolgunk most készíteni az Úr eljövetelének útját. Előkészíteni, 
megtisztítani, késszé tenni a terepet. 

Az előkészítést Jézus első eljövetele előtt és azóta is, végső 
soron Isten Lelke irányítja és végzi követein keresztül – így 
rajtunk keresztül is! 

A FELADAT 
 

Mi a hívő ember dolga hát a világban? [De sokszor keressük 
az élet értelmét elméletileg és egészen személyesen is…! Hát itt 
van, adventi „hangszerelésben”!] 

Követek vagyunk. Előkészítők – nem többek és nem 
kevesebbek!  Mit érzel személyesen, amikor ezt kimondom? 
Csalódottságot? Ez kevés? Ez rangon aluli? Csak ennyi? Vagy 
megtiszteltetésnek érzed? Felvillanyoz a feladat? Megbecsülve 
érzed magad? Úgy érzed, valami fontos eseménynek a része 
lehetsz? 

Tudjátok mi a baj a világgal? Mindenki főszereplő akar 
lenni! A nagy tülekedésben pedig, nem jut fény az igazi 
Főszereplőre!  

Na jó! Klassz dolog színpadon állni...! Eljátszani a magunk 
dalait...! Lehet ennek örülni… De a rendezvény nem értünk jött 
létre! Igen, jó ha tudjuk: maximum csak egy „előzenekar” 
vagyunk, de a koncert nem rólunk szól. Csupán az a 
megtiszteltetés ért minket, hogy a nagy zenekar előtt a színpadra 
léphetünk, és mi kis szerény előadásunk végén bejelenthetjük 
amazt... 

A FELADAT TARTALMA 
 

Amikor az Ószövetség azt mondja: „Seregek Ura”, akkor 
valaki Hatalmasról beszél, mindenek Uráról, a legfőbb és végső 
celebritásról, Aki felett nincs más! 

Az Újszövetség Jézusról is így beszél. Eljött közénk a 
Hatalmas! Emberi testet vett fel! Ez az inkarnáció (testet öltés) 
csodája! Óriási dolog: ELJÖTT közénk Ő!  

Mennyire tűzbe tud hozni sokakat egy-egy hozzánk látogató 
külföldi világsztár! Sőt, hogy meghatódunk, ha közénk elegyedik 
és járja utcáinkat! 

Jézus közénk jött és járta az utcáinkat. A Seregek Ura 
elküldte közénk Egyetlen Fiát, a Megváltó a mi utcáinkat járta! 
Ezt készítették elő évszázadokon át Isten követei! 

Isten ilyennek láttatja, ilyennek ígéri Jézus első eljövetelét – 
Malakiás prófétán keresztül: megtisztítson, fényessé tegyen; hogy 
igaz áldozatokat mutathassunk be eljövetele nyomán, egy 
hatalmas reformációról beszélt; és igazságtételt hirdetett a 
kicsiknek, az elesetteknek. Helyreállíttatásunkért jött, hogy 
visszazökkentse az embert és világot. 

Erre szomorúan visszahangozhatnak bennünk János 
evangélista szavai: „Az Ige volt az igazi világosság, amely 
megvilágosít minden embert: ő jött el a világba. A világban volt, 
és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt: a saját 
világába jött, de az övéi nem fogadták be őt.” (Jn 1, 9-11) 

Meglehetősen rosszul sikerült a látogatás – pedig mennyi 
előkészülettel járt! Keresztre feszítik a Legnagyobb Vendéget! 

Ma ERRŐL kell beszéljenek a követek, az előkészítő csapat! 
És arról, hogy Isten még ebből is jót hozott ki: Jézus 

feltámadt, felment a Mennybe, elküldte Szentlelkét, és egy újabb 
Látogatást előkészületeit bízta Jézus követőire! 

A követek adventi dolga ezt hirdetni: A mi Urunk újra el fog 
jönni – mint Győztes és Ítélő Király – és helyreállít mindent. 

Summázom: életünk értelme, célja, küldetése KÖVETSÉG: 
Jézus (első és második) eljövetelének hírét kell vigyük az 
emberek közé – Jézus eljövetelét készítve elő. 

 

A FELADAT RÉSZLETEI 
 

A feladat részletei egészen személyre szabottak. Isten Lelkét 
kérve, személyesen kell megismerjed, hogy az előkészítő 
csapatban mi a te dolgod. A lényeg, hogy a nagy célt, a közös 
feladatot ne veszítsd szem elől. 

Hogy tudd a dolgod, nincs más, mint... 
 ...az, hogy megismerd a tehetségeid, ajándékaid, 
lehetőségeid – vagyis önmagadat; 
 ...legyél kapcsolatban a „Főnökkel”, vagyis Tőle kapod 
meg naponta a konkrét feladatodat (vagyis imádkozz, legyél 
Istennel sokat); („Közel vagyok, hogy kéznél legyek” – ahogy ezt 
Rákospalotán mondta egy régebben egy lelkészfeleség) 
 ...ismerd meg, Akinek követe vagy, és akkor sokszor 
magadtól is tudni fogod, mit kér tőled (vagyis olvass Bibliát, lelki 
könyveket, ismerd meg Istenedet); 
 ...maradj szorosan a „csapatban” (vagyis az Egyház, a 
Szentek Közösségében, konkrétan a gyülekezetedben), hogy 
együtt készítsétek elő a Nagy Találkozást; 
 ...minden nap éld át, fedezd fel újra, és figyelmeztesd 
magad arra, hogy ki is vagy te, Kinek a szolgálatában állsz, mi is 
a fő feladatod! 

Fontos az Üzenetünk – de nem könnyű a követek munkája! 
Nemrég láttam egy filmet. A film végére senki nem változott 

meg. Ugyanolyan nyomorult maradt, hiába történt akármi… A 
mi Üzenetünk változást hozhat a hajótörést szenvedett életekben! 

Bizony nem könnyű munka ez! Noé [**], vagy Jeremiás 
[**], vagy Pál [**], és évszázadokon át utódaik sem voltak 
mindig megbecsült, ünneplő követek itt a földön – de Isten 
megbecsüli őket, és így szól követeihez, ha elvégezték 
munkájukat: „Jól vagyon jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, 
sokra bízlak ezután; menj be a te uradnak örömébe.” (Mt 25,23)  
ÁMEN! 

 sóskuti zolán lp.



                            sóskuti zoltán 


