0

Adventi csendesség
Áhítatok december 1-től 25-ig

Az advent szó, jelentése: eljövetel, megérkezés. A latin adventus Domini,
az Úr érkezése kifejezésből származik. Háromféle adventet különböztetünk
meg: jelenti először azt, hogy Jézus jó kétezer éve eljött emberi testben a judeai
Betlehemben, aztán hisszük és várjuk az ő visszajövetelét, amikor eljön ítélni
élőket és holtakat, harmadszor várjuk, hogy eljöjjön mindnyájunk életébe,
betöltse és átformálja, ahogy Ady olyan szépen leírta az Úr érkezése című
versében: „csöndesen és váratlanul átölelt az Isten!”
Ezek az áhítatok ebben a csendes várakozásban szeretnének segíteni.
Adjon a mi Urunk Őrá való naponkénti odafigyelést, lehetőleg szép családi
körben, hogy egész magyar népünk újra imádkozó nép legyen! Ezt kívánom
szeretettel.
Győri István Sárospatakon, 2017 Adventjére készülve.
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December 1.
A. „Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet, a föld még kietlen és
puszta volt (1Móz1,1).”
„Akkor ezt mondta Isten:„legyen világosság!,” és lett világosság. Látta Isten,
hogy a világosság jó, elválasztotta tehát a világosságot a sötétségtől és elnevezte
Isten a világosságot nappalnak, a sötétséget pedig éjszakának nevezte. Így lett
este, és lett reggel: első nap (1Móz,1,5).”
B. „Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. Ő
kezdetben az Istennél volt. Minden általa lett és nélküle semmi sem lett, ami
létrejött. Benne az élet volt, és az élet volt az emberek világossága. A világosság
a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be. Megjelent egy ember, akit
Isten küldött, akinek a neve János, ő tanúként jött, hogy bizonyságot tegyen a
világosságról és hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, de a
világosságról kellett bizonyságot tennie. – Az Ige testté lett, közöttünk lakott és
láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének a dicsőségét, telve
kegyelemmel és igazsággal (Jn1,1-7.14).”
János evangéliuma Jézus születéséről szólva nem beszél a karácsonyi
történet részleteiről, ő a titokról, a csoda lényegéről szól. Visszavisz egészen a
kezdetekig, a világ teremtéséig, amikor Isten „legyen” szavára előállt az ég és a
föld, majd pedig a világosság, ami az élethez kellett. Isten mindent szépnek és
jónak teremtett, az emberi bűn később rontotta meg a világot. Isten terve az volt,
hogy megszabadítja a bűn átkától a világot, ez a teremtő akarat öltött testet
Jézusban, és mint a teremtés kezdetén, lett világosság. Őbenne újra eljött a
világosság a sötétségbe, amikor megszületésével az örök Ige testté lett és
közöttünk lakott. Isten teremtő, és újjáteremtő akarata így ragyogott fel Jézus
megszületésekor, ez a világosság ragyoghatja be a mi életünket is, ha Őt
befogadjuk.
Imádkozzunk ! Teremtő és Megváltó Istenünk, magasztalunk téged a teremtés
csodájáért, hogy mindent jónak és tökéletesnek teremtettél. Magasztalunk az
újjáteremtés, a megváltás tervéért, ami testet öltött Jézus Krisztusban, aki
érettünk emberré lett, kereszthalálával a bűn átkától megszabadított és elhozta a
mi sötét világukba az igazi világosságot. Kérünk, ezzel a fénnyel töltsd be az
életünket, áldd meg az előttünk álló adventi időt, hogy Jézus Krisztust
örvendezve várhassuk! Köszönjük, hogy te magad vagy a mi világosságunk,
Ámen!
Ének: Jer Krisztus népe nagy vígan…
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December 2.
„Akkor az Úr Isten ezt kérdezte az asszonytól: mit tettél? Az asszony így felelt: a
kígyó szedett rá, azért tettem. Akkor ezt mondta az Úristen a kígyónak: mivel ezt
tetted, átkozott légy minden állat és minden mezei vad közt: hasadon járj és port
egyél egész életedben, ellenségeskedést támasztok közted és asszony közt, a te
utódod és az ő utódja közt. ő a fejedet tapossa, te meg a sarkát mardosod”
(1Móz 3,13-15).
A bűneset után Isten megátkozta a Sátánt jelentő kígyót, megmondta
előre, hogy a Sátán továbbra is az emberek ellensége lesz. Ami jót Isten bennük
elkezd, azt akarja mindig megrontani. Innen az ellenségeskedés közte és Éva
utódai között. De ott van egy csodálatos ígéret is. Az asszonytól fog származni
az, aki a kígyónak a teljes győzelem jeleként a fejére tapos. Ez az ígéret
Jézusban teljesedett be. Valóban ő lett az, aki az első bűneset átkos örökségétől
megmentette az embervilágot. Ezért örömünnep a karácsony, Jézus testi
születésének ünnepe és húsvét, amikor feltámadásával végleg megtörte a halál
erejét! Ezzel az örömmel várhatjuk a karácsonyt és a vele való találkozást!
Imádkozzunk!
Urunk Istenünk, szerető mennyei Atyánk! Köszönjük, hogy nem vetetted el a
bűnben elbukott és tőled elfordult embert. Köszönjük az ígéretet, hogy a Sátán
már legyőzött ellenség, köszönjük, hogy ez a győzelem Jézus Krisztusban lett
teljessé. Kérünk, adj nekünk is győzelmes életet, hogy naponta tudjunk győzni
minden gonosz felett, kérünk így tisztogasd mi életünket! Jézus Krisztusért,
hallgass meg minket! Ámen
Ének: Örök Isten, ígéretedben változhatatlan valóság…
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December 3.
A „Egy másik álmot is álmodott József és azt is elbeszélte a testvéreinek. Ezt
mondta: már megint álmodtam valamit, egyszer csak leborult előttem a nap, a
hold és tizenegy csillag. Amikor ezt apjának és testvéreinek elbeszélte, az apja
megdorgálta és ezt mondta neki: micsoda álmot álmodtál? Talán bizony
járuljunk eléd anyáddal és testvéreiddel, hogy földre boruljunk előtted?! Ezért
féltékenykedni kezdtek rá a testvérei. Apja pedig megjegyezte ezt a
dolgot”(1Mózes 37,9-11).
B „Ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten terve azt jóra fordította” (1Móz
50,20).
Ez a két ige visszavezet minket az ősatyák korába. Amikor álmai miatt
Józsefet a testvérei meggyűlölik és eladják Egyiptomba rabszolgának. Ahol ő
nagy hatalmat, és befolyást szerez, aztán később ő menti meg az egész családját
az éhínségtől. Így családja szabadítója lett Isten terve szerint. A testvérei
gonoszt terveztek ellene és ebből jött ki a szabadítás, ilyen módon József sorsa is
hasonlít a Jézuséhoz. Jézust is megvetették, már a születésekor sem fogadták be.
menekülnie kellett Heródes király elől, a végén ellenségei kereszthalálra
juttatták. Mindez benne volt Isten tervében, így lett engesztelő halálával népének
és az embervilágnak a szabadítója. Megaláztatása első eljövetelekor kezdődött,
de hisszük hogy egyszer győztesként és dicsőségben jön el újra és siratják majd
azok, akik átalszegezték, ahogy József testvérei sírtak, mikor felismerték
szabadítójukban az általuk megvetett testvért.
Imádkozzunk!
Krisztusunk, imádunk és magasztalunk téged hogy vállaltad értünk, a mi
szabadításunkért a sok megaláztatást, ami már karácsonykor kezdődött.
Köszönjük, hogy azt ígérted, visszajössz és befogadsz minket a te dicsőséges
országodba. Ámen
Ének: Aki a felséges Úrnak lakozik oltalmában…
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December 4.
A „Így szól Bálám, Beór fia, így szól az a férfi, akinek megnyílt a szeme, így
szól, aki hallja Isten mondásait, így szól aki ismeri a Felségestől jövő ismeretet,
aki látja a Mindenhatótól kapott látomást leborulva, de nyitott szemekkel:.látom
őt, de nem most, szemlélem, de nem közel. Csillag jön fel Jákóbból, királyi pálca
támad Izráelből” (4Móz 24,5-19).
B „Íme bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, akik ezt kérdezték: hol van a
zsidók királya, aki most született, mert láttuk a csillagát?” (Mt 2,2-3)
Bálám az ismeretlenségből előkerült próféta volt, aki még az egyiptomi
kivonulás után szólt Izráel és Júda jövőjéről. Megismételte az Ábrahámnak adott
ígéretet, hogy Izráel népéből áldás fog származni. Ez után eltűnt az
ismeretlenségben, de próféciája valahol a messzi Keleten szájról-szájra
fennmaradt. Jézus születésekor a napkeleti bölcsek bizonyára innen tudták, hogy
mit jelent a Betlehem felett ragyogó csillag. Isten terveiben nincsenek
véletlenek. Az égitestek is engednek a Teremtő akaratának és hirdetik az
ígéretek beteljesedését.
Imádkozzunk!
Urunk, Istenünk, álmélkodva csodáljuk, hogy a te terveid beteljesedtek az első
karácsonykor, adj nyitott szemet, hogy ma is észrevegyük, hogy munkálkodsz
ebben a világban és a te ígéreteid beteljesednek. Köszönjük a legnagyobbat, az
üdvösség ígéretét. Add, hogy a várakozásban meg ne lankadjunk, hanem
magunkat odaszentelve készüljünk a veled való találkozásra, még ha annak
időpontját nem is ismerjük. Jézusért kérünk, hallgass meg! Ámen
Ének: Új világosság jelenék, ó tévelygés csendesedék…
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December 5.
„A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát. A halál árnyékának
földjén lakókra világosság ragyog. Te megszaporítod a népet, nagy örömet
szerzel neki, - mert gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, az uralom az ő
vállán lesz, és így fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos, Erős Isten Örökkévaló
Atya, Békesség Fejedelme! Uralma növekedésének és a békének nem lesz vége
Dávid trónján és országában” (És 9,1-6).
Ézsaiás viharos korban élt, amikor a szomszédos nagyhatalmak
fenyegették a választott népet. Sokan nagyon sötéten látták a jövőt, így még
inkább hangsúlyos, hogy jövendölése szerint nem evilági hatalmaktól jön a
segítség, hanem maga Isten fog cselekedni. Látszólagos ellentmondás, hogy egy
gyermek vállára helyezi az uralkodás terhét, de itt nem evilági uralomról van
szó, hanem Isten uralmának a kiteljesedéséről. Ez a világosság Jézus
Krisztusban jött el, az ő uralmának nincsen vége!
Imádkozzunk !
Urunk, Istenünk, bocsásd meg, ha csak megszokásból mondjuk, hogy „jöjjön el
a te országod!” Kérünk, adj a szívünkbe igaz kívánságot a te örökkévaló
országod után! Kérünk, végy ki a szívünkből minden nagyravágyást, hogy
szívből vallhassuk, hogy tiéd az ország és a hatalom mindörökké. Ámen
Ének: Mindenkoron áldom az Urat, míg engem éltet…
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December 6.
A „Az Úrnak lelke nyugszik rajtam, elküldött, hogy örömhírt vigyek az
alázatosaknak, bekötözzem a megtört szíveket, szabadulást hirdessek a
foglyoknak, és szabadon-bocsátást a megkötözötteknek. Hirdetem az Úr
kegyelmének esztendejét”(És (61,1-2).
B „Akkor összegöngyölítve a könyvtekercset, átadta a szolgának és leült. A
zsinagógában mindenkinek a szeme rajta függött, ő pedig szólni kezdett
hozzájuk: ma teljesedett be ez az írás fületek hallatára” (Lk 4,20).
Jézus a názáreti zsinagógában Ézsaiás próféciáját olvasta fel azzal a
magyarázattal, hogy ez most teljesedett be. Isten ígéreteihez hűséges. Ez volt
Jézus küldetése, hogy Isten megbocsátó, felszabadító kegyelmét meghirdesse,
ezért jött el. Ennek örülhetünk karácsonykor és már az adventben is az ő
eljövetelére emlékezve.
Imádkozzunk!
Urunk, Istenünk, köszönjük a megváltás jó hírét, hogy Jézus Krisztus a mi
szabadítónk lett, aki bűneink megkötözöttségéből tökéletesen megszabadított!
Kérünk téged, őrizz meg, hogy újra el ne essünk, hanem ebben a szabadságban
járhassunk! Kérünk, áldd meg ünnepi készülődésünket, az Ő nevében hallgass
meg minket! Ámen
Ének: Örvendj egész föld az Istennek…
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December 7.
„Heródesnek, Júdea királyának idejében élt egy pap, név szerint Zakariás az
Abija csoportjából. Felesége pedig az Áron lányai közül való volt, és a neve
Erzsébet. Igazak voltak mindketten az Isten előtt, és feddhetetlenül éltek az Úr
minden parancsolata és rendelése szerint. Nem volt gyermekük, mert Erzsébet
meddő volt, és már mindketten előrehaladott korúak voltak. Történt pedig
egyszer, hogy amikor csoportjának beosztása szerint papi szolgálatot végzett
Isten előtt, a papi szolgálat szokott módja szerint sorsolással őt jelölték ki arra,
hogy bemenjen az Úr templomába és bemutassa a füstölőáldozatot. A nép egész
sokasága pedig kint imádkozott a füstölőáldozat órájában. Ekkor megjelent neki
az Úr angyala és megállt a füstölőáldozati oltár mellett jobb felől. Zakariás
amikor ezt meglátta, megrettent és félelem szállta meg. „Ne félj Zakariás, mert
meghallgatásra talált a te könyörgésed: feleséged, Erzsébet fiút szül neked és
Jánosnak fogod nevezni. Örülni fogsz, boldog leszel, és sokan örülnek majd az ő
születésének, mert nagy lesz ő az ÚR előtt. Bort és részegítő italt nem iszik, és
már anyja méhétől fogva megtelik Szentlélekkel. Izráel fiai közül sokakat
megtérít az Úrhoz, az ő Istenükhöz és őelőtte jár az Illés lelkével és erejével,
hogy az atyák szívét a gyermekekhez, és az engedetleneket az igazak lelkületére
térítse, hogy felkészült népet állítson az ÚR elé”(Lk1,5-17).
Keresztelő János, az utolsó próféta születése csoda a szülei és a
környezete számára is. Feladata az, hogy Izráel népét még egyszer megtérésre
hívja. Ezzel készítse a Krisztus útját az emberek szívéhez.
Imádkozzunk!
Urunk Istenünk, köszönjük az ígéretek sokaságát, amelyek beteljesedtek.
Köszönjük az útkészítőket, akik Jézusra mutattak, kérünk, készítsd a mi
szívünket is, hogy készek legyük Jézus fogadására! Óvj meg bennünket a
felesleges dogoktól, ami elvonná a figyelmünket Jézusról! Kérünk, légy és
maradj velünk, és az Ő nevében hallgass meg minket! Ámen
Ének: Jöjj, népek Megváltója…
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December 8.
„Azokban a napokban útra kelt Mária, és sietve elment a hegyvidékre Júda
egyik városába. Bement Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. Amikor
Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, megmozdult a magzat a méhében.
Megtelt Erzsébet Szentlélekkel és hangos szóval kiáltotta: áldott vagy te az
asszonyok között, áldott a te méhed gyümölcse! Hogyan is lehetséges ez, hogy az
én Uram anyja jön el énhozzám? Mert íme, ahogy felfogta fülem köszöntésed
hangját, ujjongva mozdult meg a magzat méhemben. Boldog, aki hitt, mert
beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neki. Mária pedig ezt mondta:
magasztalja lelkem az Urat és az én lelkem ujjong Isten, az én megtartóm előtt.
Mert rátekintett szolgálóleánya megalázott voltára. Íme, mostantól fogva
boldognak mond engem minden nemzedék, mert nagy dolgokat tett velem a
Hatalmas, és szent az ő neve. Irgalma megmarad nemzedékről nemzedékre az őt
félőkön. Hatalmas dolgot cselekedett karjával, szétszórta a szívük szándékában
felfuvalkodottakat. Hatalmasokat döntött le trónjukról, és megalázottakat emelt
fel. Éhezőket látott el javakkal, és bővelkedőket küldött el üres kézzel. Felkarolta
szolgáját, Izráelt, hogy megemlékezzék irgalmáról, amint kijelentette atyánknak
Ábrahámnak, és az ő utódjának mindörökké” (Lk 1,39-56).
A két édesanya találkozása mindkettőjüket erősíti a hitben és abban az
örömben, hogy nagy dolgok történnek velük. Isten nagy tervei teljesednek be,
aminek ők is részesei lehetnek. Mária hálaéneke ezekért ad hálát, amit a latin
kezdősorával Magnificatnak neveznek, igazi karácsonyi hálaadás. Istent
magasztalja, amiért őt ilyen nagy szerepre hívta el, hogy testileg anyja legyen a
megszülető Megváltónak.
Imádkozunk!
Urunk, mi is magasztalunk téged, mert üdvösséget szereztél ennek a világnak,
köszönjük, hogy a te szeretetedből élhetünk ma is. Kérünk, áldd meg a mi
ünnepi készülődésünket, töltsd meg szívünket neked való engedelmességgel és
alázattal! A Jézus nevében kérünk. Ámen
Ének : Áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát!
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December 9.
A „Akkor ezt mondta Ézsaiás: maga az Úr fog nektek jelt adni, íme egy fiatal
nő teherben van és fiút fog szülni, és Immánuélnak nevezik el” (És 7,13-17).
B „Íme, az ÚR angyala megjelent neki álmában, és ezt mondta: „József Dávid
Fia, ne félj magadhoz venni feleségedet, Máriát, mert ami benne fogant, a
Szentlélektől van. Fiút fog szülni, akit nevezz el Jézusnak, mert ő szabadítja meg
népét bűneiből. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr
mondott a próféta által: Íme a szűz fogan méhében, fiút szül, akit Immánuélnek
neveznek, ami azt jelenti - velünk az Isten” (Mt 1,20-23).
Az angyal a régi prófécia beteljesedéseként értelmezi, ami Máriával
történt. A Teremtőnek van hatalma, hogy túllépjen az emberi világ általa szabott
rendjén, ez Jézus fogantatásának a titka: „a Szentlélektől van”.
Imádkozzunk! Urunk Istenünk, álmélkodással csodáljuk az ígéretek
beteljesedését, ahogy Jézus eljön a földi világba. Adj ilyen, a titokra
rácsodálkozó hitet a szívünkbe! Ámen
Ének: Szent Ézsaiás így ír Krisztusnak szent születéséről…
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December 10.
„János apja, Zakariás megtelt Szentlélekkel, és így prófétált: áldott az ÚR,
Izráel Istene, hogy meglátogatta népét, és váltságot szerzett neki. Erős üdvözítőt
támasztott nekünk, szolgájának, Dávidnak házából. Ahogyan kijelentette azt
szent prófétái által örök időktől fogva: hogy megszabadít ellenségeinktől és
mindazok kezéből, akik gyűlölnek minket: hogy irgalmasan cselekedjék
atyáinkkal, és megemlékezzék szent szövetségéről. Arról az esküről, amellyel
megesküdött atyánknak, Ábrahámnak, és megadja nekünk, hogy ellenségeinktől
megszabadulva félelem nélkül szolgáljunk neki, szentségben és igazságban
őelőtte életünk minden napján”(Lk 1,67-75).
Zakariás, Keresztelő János apja, papként az egész nép nevében beszél, egyben
utolsó prófétaként még előre szól Jézus szabadításáról, és ígéretet tesz, hogy a
nép Istennek fog szolgálni.
Imádkozzunk! Urunk kérjük, újítsd meg a mi erőtlen hitünket, hogy mi is
megújulva tudjunk neked szolgálni nem csak most az ünnepre készülve, hanem
egész életünkben! Ámen
Ének: Áldjad én lelkem az Urat, hirdessed dicséretét…
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December 11.
A „Te pedig efrátai Betlehem, bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei között,
mégis belőled származik az, aki uralkodni fog Izráelen. Származása visszanyúlik
a hajdankorba, a távoli múltba, csak annyi időre szolgáltatja ki őket, míg a szülő
asszony szül, de megmaradó honfitársai hazatérnek Izráel fiaival együtt. A nyáj
elé áll és legelteti az ÚR hatalmával, az Úristen fenséges nevével, akkor
nyugodtan élnek, mert hatalma kiterjed a föld határáig! Ez lesz a békesség!”
(Mikeás 5,1-3)
B „Történt pedig azokban a napokban Augustus császár rendeletet adott ki:
írják össze az egész földet. Ez az első összeírás akkor történt, mikor Szíriában
Ciréniusz volt a helytartó. Elment tehát mindenki a maga városába, hogy
összeírják. Felment József is a galileai Názáretből a júdeai Betlehembe, Dávid
városába, amelyet Betlehemnek neveznek, mert Dávid házából és nemzetségéből
való volt (Lk 2,1-5).
Mikeás próféciája Jézus származásáról és születéséről szól. Máté és
Lukács evangélista Jézus származását részletesen leírja. A római császár
népszámlálást tartott, ezért kellett Józsefnek és vele Máriának felmenni
Betlehembe. Egy egész birodalom mozdul meg. Így teljesedik be a prófécia,
hogy a kicsiny Betlehemben születik meg a szabadító, aki igazi pásztora lesz
népének.
Imádkozzunk! Urunk, Istenünk, csodálatos dolog az ígéretek beteljesedése.
Még a hatalmas császár is beleilleszkedik ebbe. Köszönjük az ígéretet, hogy
Jézus vissza fog jönni. Segíts minket, hogy legyünk mindig készen az Ő
fogadására, meg ne lankadjunk, kérünk, hallgass meg minket! Ámen!
Ének: Ó, Ábrahám Ura, hadd áldjuk szent neved…
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December 12.
„Jézus Krisztus, az Isten fia evangéliumának kezdete, amint meg van írva
Ézsaiás próféta könyvében: „Íme, elküldöm előtted követemet, aki elkészíti
útadat. Kiáltó hangja szól a pusztában: készítsétek az ÚR útját, tegyétek
egyenessé ösvényeit! Történt pedig, hogy János keresztelt a pusztában és
hirdette a megtérés keresztségét a bűnök bocsánatára. Akkor kiment hozzá
Judea egész vidéke. Kimentek a jeruzsálemiek is mind, és amikor megvallották
bűneiket, megkeresztelte őket a Jordán vizében. János ruhája teveszőrből volt,
derekán bőrövet viselt, sáskát evett, meg erdei mézet, és ezt hirdette: utánam
jön, aki erősebb nálam. És én még arra sem vagyok méltó, hogy lehajolva saruja
szíját megoldjam. Én vízzel keresztellek meg titeket, ő pedig Szentlélekkel fog
megkeresztelni!” (Mk 1,1-8)
Jézust megelőzi a jó hír, hogy közel van az üdvösség. János azt hirdeti,
hogy csak a bűnvallás és a megtérés útján lehet Jézussal találkozni. Ha az
ünnepen Jézussal akarunk találkozni, aki nekünk is ez az utunk.
Imádkozzunk!
Uruk, hálát adunk keresztelő János életéért! Szeretnénk találkozni veled!
Kérünk, vezess bennünket a bűnbánat útján, hogy befogadhassunk téged!
Kérünk így készíts a most közelgő ünnepre is minket! Ámen!
Ének: Várj ember szíve készen…
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December 13.
„Azon a napon felállítom Dávid összedőlt sátorát, kijavítom réseit, helyreállítom
romjait. Felépítem, és olyan lesz, mint hajdan. Birtokba veszik Edóm maradékát,
és mindazokat a népeket, amelyeket majd rólam neveznek el, jóra fordítom
népemnek, Izráelnek sorsát. Az elpusztult városokat felépítik, és laknak bennük.
Ültetnek szőlőket és isszák azok borát, kerteket művelnek, és eszik azok
gyümölcsét. Elültetem őket földjükbe, és többé nem tépik ki őket földjükből,
amelyet nekik adtam, ezt mondja az ÚR, a te Istened (Ámós 9,11-15).
Dávid felmenői között még pogányok is voltak, Isten mégis őt választotta
ki, hogy Izráel királya legyen. Neki köszönjük a zsoltárokat is. De az Úr még
nagyobb ígéretet ad Dávid házának, megerősíti, megtartja. Általa megújul
minden és áldássá lesz. Jézusban teljesedtek be igazán mindezek, mert az „Ő
uralmának nem lesz vége”.
Imádkozzunk! Urunk, köszönjük a te kiválasztó kegyelmedet, amivel Dávid
házát felemelted! Köszönjük, hogy a mi életüket is kiválasztottad, hogy
megérthetjük csodáidat és a te követőid lehetünk! Ámen!
Ének: Ó felséges Úr, mi kegyes Istenünk…
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December 14.
„Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben Heródes király idejében, íme,
bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, és ezt kérdezték: „Hol van a zsidók
királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát, amikor feltűnt, és
eljöttünk, hogy imádjuk őt.”Amikor ezt Heródes király meghallotta,
nyugtalanság fogta el, és vele együtt az egész Jeruzsálemet. Összehívatta a nép
valamennyi főpapját és írástudóját, és megkérdezte tőlük, hol kell megszületnie a
Krisztusnak. Azok ezt mondták neki: „A júdeai Betlehemben, mert így írta meg a
próféta: Te pedig Betlehem, Júda földje, semmiképpen sem vagy a
legjelentéktelenebb Júda fejedelmi városai között, mert fejedelem származik
belőled, aki legeltetni fogja népemet, Izráelt.” Ekkor Heródes titokban hívatta a
bölcseket, pontosan megkérdezte tőlük a csillag feltűnésének idejét, majd
elküldte őket Betlehembe, és ezt mondta: „Menjetek el, szerezzetek pontos
értesüléseket a gyermekről; mihelyt pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy
én is elmenjek, és imádjam őt!” Miután meghallgatták a királyt, elindultak, és
íme, a csillag, amelyet láttak feltűnésekor, előttük ment, amíg meg nem érkeztek,
és akkor megállt a fölött a hely fölött, ahol a gyermek volt. Amikor meglátták a
csillagot, igen nagy volt az örömük. Bementek a házba, meglátták a gyermeket
anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt. Kinyitották kincses ládáikat, és
ajándékokat adtak neki: aranyat, tömjént és mirhát (Mt 2,1-11).
A királyi palotában nem volt ünnep Jézus megszületése. Heródes király
trónkövetelőt sejtett a megszületett gyermekben, ezért akarta Jézust megöletni.
Nem is lehetett ünnepe, mert nem tudott örülni annak, akit pedig ő maga is
Krisztusnak, Isten felkentjének nevez. Az ünnep átköltözik az istállóba, ahol
József és Mária örülnek a mennyei gyermeknek. A messziről jött bölcsek pedig
felismerik, hogy ő az igazi király, a világ ura és Megváltója. Ezt fejezik ki a
gazdag ajándékok. Ma is ott lehet karácsonykor ünnepelni, ahol Jézusban
meglátjuk, hogy ő a világ ura és Megváltója. Nem a külső gazdagság számít,
hanem a nyitott szív.
Imádkozzunk! Urunk kérünk, adj nekünk nyitott szemet és nyitott szívet! Add,
hogy ne az legyen a fontos, hogy a magunk szegényes gazdagságát mutogassuk,
hanem egyszerű helyen is felismerjük a gyermeket, hogy ő a mi gazdagságunk,
életünk Ura és királya. Kérünk így áldd meg az ünnepi készülődésünket. Ámen!
Ének: Krisztus Urunknak áldott születésén…
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December 15.
„Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek. A ti szelídségetek
legyen ismert minden ember előtt. Az Úr közel! Semmiért se aggódjatok, hanem
imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket
Isten előtt; és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni
szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Egyébként pedig, testvéreim,
ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetreméltó, ami jó
hírű, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe! Amit tanultatok és
átvettetek, hallottatok és láttatok is tőlem, azt tegyétek, és veletek lesz a békesség
Istene!” (Fil 4,4-9).
Pál apostol a filippibelieknek arról szól, hogy Isten közelében van az igazi
öröm, ahogy a kisgyermeknek az a legnagyobb öröme, ha szüleivel lehet.
Karácsonykor is nagy öröm, ha együtt van a család. Nekünk is az igazi
örömünk, hogy Isten közelében élhetünk. Karácsony üzenete éppen ez: Isten
közel van hozzánk, Jézus Krisztusban egészen közel jött! Immánuel – Velünk az
Isten! Ez lehet az igazi öröm forrása.
Imádkozzunk! Urunk, köszönjük neked, hogy közel jöttél hozzánk, ez lehet ma
is a mi ünnepük igazi öröme! Add, hogy felismerjük, megérezzük a te
jelenlétedet! Kérünk, hogy légy és maradj velünk, hogy a mi örömük teljes
legyen! Ámen!
Ének: Álmélkodással csodáljuk…
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December 16.
„Azokban a napokban megjelent Keresztelő János, és ezt hirdette Júdea
pusztájában: „Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa!” Mert ő volt
az, akiről Ézsaiás így prófétált: „Kiáltó hangja szól a pusztában: Készítsétek az
Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit!” Maga János teveszőr ruhát, és dereka
körül bőrövet viselt, tápláléka pedig sáska és erdei méz volt. Akkor kiment hozzá
Jeruzsálem, egész Júdea és a Jordán egész környéke; és amikor megvallották
bűneiket, megkeresztelte őket a Jordán folyóban. Amikor pedig látta, hogy a
farizeusok és szadduceusok közül sokan jönnek megkeresztelkedni, így szólt
hozzájuk: „Viperák fajzata! Ki figyelmeztetett titeket, hogy meneküljetek az
eljövendő harag elől? Teremjetek hát megtéréshez illő gyümölcsöt, és ne
gondoljátok, hogy ezt mondhatjátok magatokban: A mi atyánk Ábrahám! Mert
mondom nektek, hogy az Isten ezekből a kövekből is tud fiakat támasztani
Ábrahámnak. A fejsze pedig ott van már a fák gyökerén: ezért minden fa, amely
nem terem jó gyümölcsöt, kivágatik és tűzre vettetik. Én vízzel keresztellek
titeket, hogy megtérjetek, de aki utánam jön, erősebb nálam: arra sem vagyok
méltó, hogy a saruját vigyem. Ő majd Szentlélekkel és tűzzel keresztel titeket.
Kezében szórólapát van, és megtisztítja szérűjét: a gabonáját csűrbe takarítja, a
pelyvát pedig megégeti olthatatlan tűzzel”. (Mt 3,2-11)
Keresztelő János utolsó prófétaként jelent meg és hirdette a népnek a
megtérés és a bűnbánat lehetőségét. Isten közel jött Jézusban, de igazán csak
azok tudnak vele találkozni, akik megtisztítják életüket. A gőgösök azt hiszik,
nekik nincs szükségük bűnbocsánatra, nem is tudnak örülni Jézusnak. Ezért nem
találkozott vele Heródes sem, csak a napkeleti bölcsek és a pásztorok. Ők voltak
az első karácsonyi gyülekezet egy istállóban. Ma is az tud igazán örülni
Jézusnak és előtte ünnepelni, aki nem külső fényre vágyik, hanem a belső
tisztaságra és csendességre.
Imádkozzunk! Urunk Istenünk! Szeretnénk teelőtted örvendezni. Kérünk,
bocsásd meg bűneinket, tisztítsd meg szívünket, kezünket, hogy a te
közelségedbe mehessünk! Ámen
Ének: Ó, irgalmas Isten, én könyörgésemben…
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December 17.
A:„Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és őrködtek éjszaka a
nyájuk mellett. És az Úr angyala megjelent nekik, körülragyogta őket az Úr
dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta nekik:
„Ne féljetek, mert íme, hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme
lesz: Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában. A jel
pedig ez lesz számotokra: találtok egy kisgyermeket, aki bepólyálva fekszik a
jászolban.” És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik
dicsérték az Istent, és ezt mondták: „Dicsőség a magasságban Istennek, és a
földön békesség, és az emberekhez jóakarat.” (Lk 2,8-14 )
B: „ fiút szül, és Immánuélnak nevezik majd”- ami azt jelenti: Velünk az Isten.”
(Mt 1,22)
Isten nem hagyta magára az embervilágot, ezt hirdeti a gyermek neve, ez
az igazi karácsonyi öröm forrása, hogy Isten velünk van, nem kell félni
semmitől!
Imádkozzunk! Drága Istenünk, köszönjük, hogy nem vagyunk egyedül!
Köszönjük a családunkat, de még inkább köszönjük a te jelenlétedet! Kérünk
Szentlelked által áldd meg ünneplésünket! Ámen
Ének: Jer, mindnyájan örüljünk és szívünkben vigadjunk, mert született Úr
Jézus nekünk!
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December 18.
„Ne féljetek, mert íme, nagy örömet hirdetek nektek!” (Lk,2,10)
Mi is megriadnánk, tele lennénk félelemmel, ha angyali követek
jelennének meg előttünk. Sokkal kisebb dolgok miatt is tele vagyunk
szorongással, aggodalommal, de leginkább a haláltól való rettegés tölti el az
emberi szíveket. A pásztoroknak szóló örömhír a miénk is lehet, ha igazán
meghalljuk, és megértjük a Megváltó Úr Krisztus születésének titkát. Csak a
Jézus jelenléte űzi el minden félelmünket!
Imádkozzunk! Mennyei édes Atyánk! Hálát adunk a követekért, akik
Krisztusról tettek bizonyságot! Áldunk téged, hogy elküldted az Úr Krisztust,
aki nekünk is szabadítónk lett. Ámen!
Ének: Jézusom, ki árva lelkem megváltottad véreddel…
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December 19.
„Ő tanúként jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, és hogy mindenki
higgyen általa nem ő volt a világosság, de a világosságról kellett bizonyságot
tennie.”(János 1,6-8)
Keresztelő János küldetése volt, hogy Krisztusról tanúskodjon, elmondja
az embereknek, hogy Jézus eljövetelével belép a világosság ebbe a világba! Az
év legsötétebb időszakában, Karácsonykor minden a világosságot hirdeti, ez
maga Jézus az igazi világosság, aki nekünk is világosságot hozott.
Imádkozzunk!
Urunk, kérünk, áldd meg életünket, hogy a te világosságodat tudjuk hirdetni
magatartásunkkal, szavainkkal! Ámen
Ének: Várj, ember szíve készen…

20

December 20.
„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:
Saját világába jött, és az övéi nem fogadták be őt. Akik pedig befogadták, azokat
felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek; mindazokat, akik hisznek
az ő nevében” (János 1,9- 12).
Csak az Úr Igéje hoz világosságot a szívünkbe, mely telve van sötét
dolgokkal. Gondolatainkat, cselekedeteinket, emberi viszonyainkat csak az Ige
tudja világossággal, fénnyel átjárni. Nem a mi érdemünk, Isten ajándéka, hogy
az ő gyermekei lehetünk, mert ő nyitotta meg a szívünket, hogy Őt befogadjuk.
„Fényes palotában tombolhat a pokol, te egy kis hajlékba menyországot hozol
Jézus, Isten Fia. Amíg ácsmunkára tanítgat a mester, Te már onnan látod isteni
szemeddel a beteg világot, Bűn, halál hatalmát, nagy nyomorúságot, melyből
égen-földön Más meg nem mentheti, Csak ez a lenézett, Csak a Názáreti!”
(Győri József: Názáret)
Imádkozzunk!
Urunk Istenünk, hisszük, hogy te vagy a világosság, ezzel a fénnyel világíts át,
és áldj meg minket! Ámen!
Ének: Dicsérd Istent keresztyénség, ő dicsőségében...
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December 21.
„Megszülte elsőszülött fiát. Bepólyálta, és a jászolba fektette, mivel a szálláson
nem volt számukra hely (Lk 2 ,8).
„…Isten fia, nincs hely neked, későn jöttél, létszám felett. Jászolbölcső lesz
fekhelyed, Utad csak ott lenn kezdheted, és végzed majd a mennybe’ fenn, hogy
a csoda teljes legyen!”
(Győri József: Vendégfogadó)
Imádkozzunk!
Jézus Krisztus, megaláztad magadat a keresztfának haláláig! Tiéd a dicsőség
mind örökké, magasztalunk téged!
Ének: Ó Jézus árva csendben, az ajtón kívül állsz…
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December 22.
„Meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt.
Kinyitották kincses ládáikat, és ajándékokat adtak neki: aranyat, tömjént és
mirhát (Mt 2,14).
A napkeleti bölcsek drága ajándékokat hoznak a gyermeknek.
Királyoknak szóló ajándékokkal jelezték, hogy ez a gyermek a dicsőséges
Krisztus, az ég és föld királya. Mit adhatunk neked Urunk?! „Jövök semmit nem
hozva, keresztedbe fogózva, meztelen, hogy felruházz, árván bízva, hogy
megszánsz…!”
Imádkozzunk!
Mennyei Atyánk, köszönjük a legnagyobb karácsonyi ajándékot, Jézus
Krisztust. Ehhez képest mi szegények vagyunk, mit adhatnánk mi mindezért?
Urunk, fogadd el életünket, szívünket, odatesszük a betlehemi jászolhoz! Ámen!
Ének: Itt állok jászolod felett…
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December 23.
„Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez
jóakarat!” (Lk 2,14)
Ez volt az angyalok éneke a betlehemi mezőn. Minden dicsőség múlandó,
mert jönnek erősebb, hatalmasabb emberek, akik beárnyékolják a korábbi nagy
dicsőséget. Egyedül Isten dicsősége nem múlik el, mer t a világ legnagyszerűbb
eseménye történt az első karácsonykor. Üdvözítő született, ennél nagyobb dolog
nem történhet! Ezért méltó, hogy csak Istennek adjunk dicsőséget! Jézusban
Isten üdvösséget hozó kegyelme jelent meg. E nélkül mindnyájan elvesznénk, de
megkönyörült rajtunk és üdvösséget, szabadulást ad nekünk!
Imádkozzunk!
Urunk, köszönjük nagy kegyelmedet, amely Jézusban megjelent. Tiéd legyen
érte a dicsőség örökkön, örökké! Ámen!
Ének: Dicsőség mennyben az Istennek…
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December 24.
A: „Én vagyok a világ világossága!(Jn 8,12)
B: „Ti vagytok a világ világossága! (Mt, 5,14)
Jézus két kijelentése összetartozik. Az elsőt önmagáról mondja, a második
a tanítványainak, tehát nekünk is szóló megbízatás. Ilyenkor van az év
leghosszabb éjszakája, de a sötétség nem győzheti le a világosságot! „Jézus szól,
világíts szép ékesen, mint a kicsi lámpa tisztán fényesen, e bűnös világnak sötét
éjjelén, világítson ki-ki a saját helyén!”
Imádkozzunk!
Mennyei Atyánk! Köszönjük, hogy Jézus Krisztust világosságul küldted a
világba. Segíts nekünk, hogy tudjunk az Ő világosságában járni és lehessünk
világosság családunknak, egyházunknak, népünknek! Ámen!
Ének: Krisztus, ki vagy nap és világ…
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December 25.
A. „Üdvözítő született ma nektek, ki az Úr Krisztus a Dávid városában”
(Lk 1,11).
B. „Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz
őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen!” (Jn 3,16)
Üdvözítő, Megtartó született, ennél nagyobb dolog nem történhet, ezért
méltó, hogy csak a mi Urunkat magasztaljuk! Hálánk jele, ha egész életünket
neki szánjuk!
Imádkozzunk!
Magasztalunk, Urunk, Istenünk a megváltás csodájáért, a testet öltött Jézusért,
tied legyen a dicsőség!
Ének: Úr lesz a Jézus mindenütt, hol csak a napnak fénye süt…

