
E l i n d u l u n k

Elindulunk égő szívvel,
minden lépésünk imádság.
Remény támad, új nap ébred,
ének hangja árad szét.

Kétezer év, s a láng nem alszik,
tűzzel ég a világban.
A lelkek várnak, éhesen vágynak
felébredni még egyszer.

Ref.: Égjél hát fénnyel a sötétségben,
emeld fel az arcodat,
éneked zengjen, erővel zengjen,
lángoljon, lángoljon!

Égjél fénnyel a sötétben,
Jézus Úr, Ő ad erőt,
Ő a fényed, Ő, ki éltet,
Ő az út, Ő megy elöl!

Úgy világíts, hogy a fényed
Felragyogjon messziről:
Égi Atyánk dicsősége
Szíved földjén tündököl!

Igazság szóljon szeretettel,
Jézus nevében légy erős.
Emeld a gyengét, védd a gyermeket,
töltsd be a népet énekeddel!

K i  a  k i r á l y ?

JÓSIÁS király: Nem volt hozzá hasonló kirá-

ly őelőtte, aki úgy meg tért volna az ÚRhoz

teljes szívével, teljes lel ké vel és teljes erejév-

el, egészen a Mózes tör vénye szerint; és

utána sem támadt hozzá hasonló. 2Kir 23,25 

JÉZUS király: Ruhájára és derekára az a

név van írva: Kirá lyoknak Királya és urak-

nak Ura. Jel 19,16

JÉZUS és TE: Új éneket énekeltek a Bá rány -

nak ekképpen: „Mél tó vagy … mert meg -
ölet tél és véreddel vá sároltad meg őket
Istennek minden törzsből és nyelv ből, min-
den nemzetből és népből; és a mi Iste nünk -
nek ki rály aivá és papjaivá tetted őket, és

ural kod  ni fognak a föl dön.” Jel 5,9-10

Kirá lyoknak
Királya

és uraknak Ura

B u z i t a i  A l a p i s k o l a
2 0 0 6 .  j ú n i u s  2 6 .

Õ  a  k i r á l y !

Nem az a király, akiről azt mondják, 
És nem az a király, aki úgy gondolja, 
Hogy van egy palástja, s ha felveszi, 
Akkor ő lesz a Föld uralkodója. 
Minden ember-szívben van egy trón, 
És előbb vagy utóbb valaki ráül, 
Nagyon nem mindegy,
hogy kinek nyitod meg a szíved ajtaját!

Ref.: Gyere, foglald el a trónszéket a szívem közepén, 
�eked odateszem magam, legyen minden a Tiéd, 
Te vagy, aki bűneimért meghaltál, 
Bármit mondasz, megteszem, mert Te vagy a király! (2x)

Aki koronát hord: az a király, Aki trónon ül: az a király, 
Aki visszajön az égből: az a király, 
Aki legyőzte a halált: na az a király!

Mondd csak, ismersz-e valakit Jézuson kívül,
aki koronát hord, és trónon ül,
Visszajön az égből, vagy legyőzte a halált? 
Nem ismerünk más Királyt!
Nem ismerek más Királyt!                             + Ref (4x)

És ha most megnyílna az ég és Jézus lejönne eléd, ha
bemutatkozna neked, és nyújtaná a kezét, ugyanúgy legy-
intenél rá, s gúnyosan nevetnél rajta, aztán átkozódnál
hangosan, hogy minden ember hallja. Azt mondod: „hi -
szem,ha látom!”, de ha látod, nem hiszed, bizonyítékokra
vársz, és közben kemény a szíved! Téged nem lehet meg-
győzni, nyomósak az érveid, lerendezed Istent annyival,
hogy úgyse létezik…

Ref (4x) Gyere, foglald el a trónszéket a szívem közepén!!
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Jézus

A te szívedben ki a király? A te szívedet mi veszi körül? A te szívedbe eljut Isten igéje? 



Mikor ismerheted meg Istent, mikor lehetsz

biz tos benne, hogy szeret, elfogad, és hogy a ha -

lállal semminek sincs vége, mert örök életet ad?

Csecsemő: túl kicsi?
Gyerek: túl játékos?
Kamasz: túl makacs?

Fiatal: túl heves?
Felnőtt: túl elfoglalt?

Öreg: túl fáradt?
Halott: TÚL KÉSŐ!!!

Ha így gondolkozol, és sose érsz rá igazán az

Úrra figyelni, lehet, hogy túl késő lesz! Fogadd

el Isten hívását minél hamarabb: fogadd el

Jézust életed Urának, és megújul az életed!

A �AGY VACSORA – Lukács 14,15-24

15 Mikor pedig ezt az egyik vendég meghallotta,
így szólt hozzá: „Boldog az, aki Isten országának
vendége.”16 Ő pedig a következőképpen válaszolt:
„Egy ember nagy vacsorát készített, és sok ven -
déget hívott meg. 17 A vacsora órájában elküldte a
szolgáját, hogy mondja meg a meghívottaknak:
Jöjjetek, mert már minden készen van. 18 De azok
egytől egyig mentegetőzni kezdtek. Az első azt
üzente neki: Földet vettem, kénytelen vagyok ki -
men ni, hogy megnézzem. Kérlek, ments ki en -
gem! 19 A másik azt mondta: Öt iga ökröt vettem,
megyek és kipróbálom. Kérlek, ments ki engem!
20 Megint egy másik azt mondta: Most nősültem,
azért nem mehetek. 21 Amikor visszatért a szolga,
jelentette mindezt urának. A ház ura megharagu-
dott, és ezt mondta szolgájának: Menj ki gyorsan
a város útjaira és utcáira, és hozd be ide a szegé -
nye ket, a nyomorékokat, a sántákat és a vakokat.
22 A szolga aztán jelentette: Uram, megtörtént,
amit parancsoltál, de még van hely. 23 Akkor az úr
ezt mondta a szolgájának: Menj el az utakra és a
kerítésekhez, és kényszeríts bejönni mindenkit,
hogy megteljék a házam. 24 Mert mondom nektek,
hogy azok közül, akiket meghívtam, senki sem
kóstolja meg a vacsorámat.”

Mikor kezdődik az örök életed? Akkor, amikor

megbánva bűneidet elfogadod, hogy Jézus ér -

ted halt meg és érted támadt fel! Mire vársz?

Mikor ismerheted meg Istent, mikor lehetsz

biz tos benne, hogy szeret, elfogad, és hogy a ha -
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el Isten hívását minél hamarabb: fogadd el

Jézust életed Urának, és megújul az életed!

A �AGY VACSORA – Lukács 14,15-24
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déget hívott meg. 17 A vacsora órájában elküldte a
szolgáját, hogy mondja meg a meghívottaknak:
Jöjjetek, mert már minden készen van. 18 De azok
egytől egyig mentegetőzni kezdtek. Az első azt
üzente neki: Földet vettem, kénytelen vagyok ki -
men ni, hogy megnézzem. Kérlek, ments ki en -
gem! 19 A másik azt mondta: Öt iga ökröt vettem,
megyek és kipróbálom. Kérlek, ments ki engem!
20 Megint egy másik azt mondta: Most nősültem,
azért nem mehetek. 21 Amikor visszatért a szolga,
jelentette mindezt urának. A ház ura megharagu-
dott, és ezt mondta szolgájának: Menj ki gyorsan
a város útjaira és utcáira, és hozd be ide a szegé -
nye ket, a nyomorékokat, a sántákat és a vakokat.
22 A szolga aztán jelentette: Uram, megtörtént,
amit parancsoltál, de még van hely. 23 Akkor az úr
ezt mondta a szolgájának: Menj el az utakra és a
kerítésekhez, és kényszeríts bejönni mindenkit,
hogy megteljék a házam. 24 Mert mondom nektek,
hogy azok közül, akiket meghívtam, senki sem
kóstolja meg a vacsorámat.”

Mikor kezdődik az örök életed? Akkor, amikor

megbánva bűneidet elfogadod, hogy Jézus ér -

ted halt meg és érted támadt fel! Mire vársz?



C s o p o r t n é v  é s  s z á m :

1. Hogy hívták a királyt, aki komolyan vette
a megtalált törvénykönyvet?

� Józsué � Jónás

� József � Jósiás

� Jóáház � Jeruzsálem

2. Hol találták meg a törvénykönyvet?

� a templomban, a templom építésekor

� a templomban, a templom takarításakor

� a templomban, a templom felújításakor

3. Mit csinált a király, mikor megtalálta a törvénykönyvet?

� biztonságos helyre tette és megünnepelte

� felolvastatta, összetört a szíve, bűnbánatot tartott, megtért

� felolvastatta és be akarta tartatni mindenkivel

4. Mit jelképez történetünkben a törvénykönyv?

� Isten igéjét, a Bibliát, ami által a Szentlélek minket is bűnbánatra és megtérésre vezet

� Azt, hogy mindig rendet kell raknunk, mint ahogy a júdai király is a templomban

� A tízparancsolatot, amit ha betartunk, akkor örök életet kapunk

5. Ki a mi királyunk?

� Ma már nincsenek királyok, vagy ha itt-ott vannak is, csak jelképes a szerepük

� I. István király, aki felvette, majd elterjesztette a keresztyénséget a magyarok között 

� Jézus Krisztus a mi igazi királyunk, aki örök életet szerzett nekünk tulajdon élete árán

6. Hogy lehetünk mi is királyok?

� Úgy, ha keményen küzdünk, sokat tanulunk, megvalósítjuk az álmainkat, és sikeres, híres
emberek leszünk itt a Földön.

� Úgy, ha előbb összetörünk a keresztnél, ahol Jézus meghalt a bűneinkért, elfogadjuk Őt, a
leghatalmasabb Királyt életünk Urának, és akkor nekünk is királyságot, örök életet ad a menny-
ben, ami megújult élet formájában kezdődik el már itt a Földön.

� Úgy, ha betartjuk Isten törvényét, sok jót teszünk, mindig templomba járunk, és bebi-
zonyítjuk magunknak, másoknak, és Istennek is, hogy milyen jó emberek vagyunk.

Mi volt jó? Mi volt rossz?


