ELJÖN

Úr Jézus, eljöttem

Ádvent. Szelídzengésű üzenet.
Úr Jézus, eljöttem én is
Eljön! Eljön!
Szívből köszönteni Téged,
Beteg, a gyógyulásod,
Lehet, hogy ma sok lesz
rab, a szabadulásod,
A látogatód, a vendéged.
halott, az életed.
Milyen sokan is vannak,
Szomorú, most jön az öröm!
Pásztorok,
keleti királyok,
Átod, megáldja Ő könnyes
vetésed,
Erőtlen, most jön az erő!
Én egyedül vagyok csupán,
Éjbe\' járó, hajnalra váró,
De ha kell, soromra várok.
fölkel a fény neked.
Kicsiny vagyok, elhagyott
Zendül az ég,
Istállóban, jászolod mellett,
zendül a föld,
Épp’ elférek, hadd legyek
Isten izent:
Egész nap ma itt Te Veled.
Eljön! Eljön!
Ádvent! Ádvent!
Nincs sok-sok pénzem sem,
Vagy fényes, drága kincsem,
Ádvent. Dörög rendíthetetlen,
De amim van, elhoztam mind,
kemény királyi üzenetben.
Engedd, hogy ma odahintsem.
Eljön. Eljön.
De elhoztam kicsi kis szívem,
Ha elkerülöd a mosolyban,
Hadd maradjon már nálad,
elédkerül mint könny, sikoltás.
És nem érheti akkor sok bú
Ha a bölcsőben meg nem látod,
Meg keserves gyermeki bánat.
utadat állja mint koporsó.
Eljön az Első és Utolsó.
Hadd szerethesselek Téged
Ha mint templom szelíd harangja
Ezután, igazán, örökre, nagyon!
nem találhat szíven a hangja,
Kicsi szívem most mindenestől,
ágyúk ádáz tüzében hallod
És egészen nálad itt maradjon.
ítélni rajtad majd e hangot.
Makovei János
És rombadőlhet minden oltár,
elnémulhat zsolozsma, zsoltár,
házad küszöbén fog megállani...
A munkazajban, léha dalban,
vagy az éj titkos csendjében fogod
közelgő lépteit meghallani.
Eljön, eljön! Ki nem kerülheted.
Ha kikerülöd mint kegyelmet,
úgy kell bevárnod mint ítéletet.
Hallod? Hallod?
Mozdul az ég, mozdul a föld,
Isten izent:
Eljön. Eljön.
Ádvent. Ádvent.
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„Látom Öt, de nem most;
nézem Öt, de nem közel.
Csillag származik
Jákóbból, és királyi pálca támad Izráelböl; és
általveri Moábnak oldalait,
és összetöri Séthnek
minden fiait.”
János 1, 1-14.
„Kezdetben vala az Ige, és az Ige vala az Istennél, és Isten vala az Ige. Ez kezdetben az Istennél vala. Minden Őáltala lett és nála nélkül semmi sem lett, ami
lett. Őbenne vala az élet, és az élet vala az emberek világossága; És a világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be azt. Vala egy Istentől
küldött ember, kinek neve János. Ez jött tanúbizonyságul, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, hogy mindenki higgyen ő általa. Nem ő vala a világosság,
hanem jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról. Az igazi világosság eljött
volt már a világba, amely megvilágosít minden embert. A világban volt és a világ
általa lett, de a világ nem ismerte meg Őt. Az övéi közé jöve, és az övéi nem
fogadták be Őt. Valakik pedig befogadták Őt, hatalmat ada azoknak, hogy Isten
fiaivá legyenek, azoknak, akik az Ő nevében hisznek; Akik nem vérből, sem a
testnek akaratából, sem a férfiúnak indulatjából, hanem Istentől születtek. És az
Ige testté lett és lakozék mi közöttünk (és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya
egyszülöttjének dicsőségét), a ki teljes vala kegyelemmel és igazsággal.”

