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Köszöntés: „Magasztalja lelkem az Urat, és ujjong az én lelkem megtartó Istenemben, mert 

rátekintett szolgálóleányának megalázott voltára: és 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.“ (Lk1,46b-50) Ámen 

Ének: 302:1: Ó népeknek Megváltója...                          302:2-5 

Köszöntés: „Jó az ÚR azokhoz, akik benne reménykednek, akik hozzá folyamodnak. Jó 

csendben várni az ÚR szabadítására.“(JSir 3,25-26.) Ámen 

Előima: Kegyelmes Istenünk az Úr Jézus Krisztus által! 

Köszönjük Neked, hogy az utolsó adventi vasárnapon a Te hajlékodban kereshetünk Téged. 

Köszönjük, hogy Te ma sem akarsz bennünket a sötétségben hagyni, hanem kiléphetünk a Te 

Igéd világosságának a fényére, s hozhatjuk mindazt, ami a hét folyamán nyugtalanított, 

elbátortalanított, rossz hírként ért bennünket, vagy aminek még örülni tudtunk.  

Megvalljuk Előtted, hogy hiányzott már a Te hajlékodnak a békessége. Hiányzott azoknak 

a közössége, akikkel vasárnapról vasárnapra egy Úrra tekinthetünk és egy Úrtól várhatjuk 

a gondviselést és a megtartatás. Kérünk állíts meg ma bennünket, add, hogy megnyugodjunk 

testben és lélelkben. Segíts abban, hogy elmondjuk Neked az elmult időszak vétkeit, bűneit és 

szavait. Segíts imádkozni mindazokért, akiket szívünkben hozunk ma Eléd könyörögve 

kapcsolatainkért, az idősebb szülőkért és fiatalabb gyermekekért és unokákért. Könyörgünk 

mindazokért, akik a napokban veszítették el szeretteiket vagy éppen emlékeznek azokra, akik 

egykor részei voltak az életüknek.  

Urunk formálj ma bennüket olyan közösséggé, akik készek Rád figyelni, Szentlelked erejében 

bízva szívüket megnyitni Előtted, és várni, hogy szólj Hozzájuk.  

Szükségünk van Rád. Szükségünk van a biztatásra, az erősítésre, lelkünk építésére és hitünk 

erősítésére. Kérünk ne hagyd, hogy üres szívvel térjünk majd otthonainkba, hanem Te érints 

meg a mi bensőnket miközben halkulnak a felesleges gondolataink, hogy az adventi 

időszakunk tőleg megáldott időszak legyen.  

Szentlélek Isten jöjj közénk és szenteld meg ittlétünket. Az Úr Jézus nevében kérünk hallgass 

meg minket. Ámen 

 

 

 



Textus: Zsoltárok könyve 37, 5-7a Az a Szent Ige, amelynek alapján szólni kívánok hozzátok 

a Szentlélek Isten segítségül hívásával, megírva található... 

„5Hagyd az ÚRra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik: 6világossá teszi igazságodat, 

jogodra fényt derít. 7Légy csendben, és várj az ÚRra!”  

 

Adventben élő keresztyén gyülekezet, szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! 

 

 Az ember egész élete egy nagy utazás a semmiből a végtelen felé. Egy-egy adventi 

vasárnap pedig olyan megállóhely, ahol egy darabig egyedül állunk, várunk, figyelünk arra, 

hogy Isten mivel is próbál Igéje által utánunk nyúlni és irányt mutatni.  

Erre az útra mondja ma egyértelműen a zsoltáros, hogy „Hagyd az ÚRra utadat…”. Kire 

másra, ha nem rá? A mindenbe belefáradt és sokszor minden iránt közömbössé vált ember 

életébe kiált bele a mai Ige, felemelve a mi tekintetünket, azt üzeni nekünk egyenként, hogy 

„Hagyd az ÚRra utadat..”. Mert csak akkor tud Isten cselekedni az életünkben, ha át tudjuk 

adni a saját kezünkből azt, ami életünket érinti. Nem nekem kell erőlködni és erőltetni 

akaratomat másokra, hanem mindent szépen az Úrra hagyni. Így élhetünk csak át mai adventi 

csodákat, ami elsősorban restartolja az emberi lelket. Még a gépeknek is szükségük van 

restartolásra, újraindításra, ahhoz, hogy eredményes munkát tudjanak végezni.  

A saját személyes újraindításunkban engedjük meg, hagyjuk, hogy az Úr vizsgálja meg 

dolgainkat, minden részünket, szívünket és lelkünket- és újra a számítógépes világából véve 

egy kifejezést-töredezésmetesítse azokat a részeket, ahol szükséges a mögöttünk álló utat 

repedés- és kátyú mentesíteni, annak érdekében, hogy olyan lélekkel éljem napjaimat, ami az 

előtte álló legnagyobb örömhírre figyel mindvégig az Úr közelében maradva és benne bízva 

 Kedves Testvérek! Ha az Úrra tudjuk hagyni utunkat, akkor felismerhetjük az Ő 

jóságát, szabadítását és áldott jelenlétét. Mert a sötétség nem tarthat örökké. Utunkon nincs 

olyan zsákutca, amiből az Úr ne tudna kihozni.  

Bízz benne! Bizalom és hit nélkül sehova sem juthatsz el. Ki látott már olyat, hogy akár egy 

meccs előtt is úgy léptek volna pályára a játékosok, hogy nem bíztak és nem hittek a 

győzelemben.  

Mi egy győztesnek az oldalán harcoljuk és futjuk meg az előttünk álló utat a 

mindennapokban. Van okunk az örömre, van okunk arra, hogy hittel és reménységgel 

várakozva bízzunk abban, hogy Istennek megvan az akarata ezzel a teremtett világgal még 

akkor is, ha emberi értelmünkkel képtelenek vagyunk megérteni, hogy mi miért történik 

körülöttünk családunkban, kapcsolatainkban,  munkahelyünkön és ebben a világban.  



A többlete annak, aki hisz és bízik, az az, hogy az úton, amin halad eggyel többször áll fel, 

mint, amennyiszer elesett. S aki segít neki a felállásban az éppen az a Krisztus, akit kész ma is 

visszavárni. Az a Krisztus, akinek a születésnapjára készül, hogy várja azt, hogy kopogtasson 

az ő szívén is, hogy jászolként használja. Ez az Úr ma is munkálkodik. Ezt a munkát és 

gondoskodást pedig velünk is végzi. Mindent Rá hagyhatsz. A minden-be pedig ma bármit 

behelyettesíthetsz. Nyisd ki szíved Istened előtt és necsak a koszorún növekedjen a fény, 

hanem bennünk is, tűnjön a sötét, tűnjön el minden, ami a nyomorúságra, gyászra, 

veszteségekre, emberi gonoszságra és fájdalmakra fordítaná tekintetünket, kezd el sorolni az 

Úrnak a Te mindenedet miközben teljes bizalommal felé fordulsz.  „bízzál benne, mert ő 

munkálkodik:.” 

Figyeljünk annak a csillagnak a fényére, amit követve mi is eljuthatunk Betlehemig.  

A bölcsek egykor készek voltak csak egy dolgot szem előtt tartani, nem érdekelte őket az 

uralkodó kérése, ami mögött ott volt a hátsó szándék. Nem érdekelte őket mekkora utat is kell 

megtenniük.  

 Kedves Testvérek! Egyszer hazautazásom előtt kérdezte meg tőlem az egyik ismerősünk, 

hogy nem túl hosszú az út haza, az egész országon végigmenni, bármi történhet veled. Erre 

csak az volt a válaszom, hogy tudom, hogy mi vár a célban és így nem teher és nem jelent 

fáradságot az, ha hazamegyek.  

Kedves Testvérek! Tudunk mi így élni életünk hátralévő részében? Tudva azt, hogy mi vár 

bennünket a célban. Az örök hazában.  Nem berendezkedve ebbe a mulandó világba, hanem 

ismerve az Atya ígéreteit, ami Jézusban beteljesedett, s ismerni Jézus ígéreteit, tudva, hogy Ő 

velünk van minden napon a világ végezetéig és helyet készít mindannyiunk számára az örök 

hazában.  

Légy erős!, légy kitartó!, telj meg reménységgel és Krisztusban vetett bizalommal és hittel, 

mert ezek nélkül lecsúszol az útról, vagy olyan ütközésekben lesz részed, amelyekből úgy 

kerülsz ki, hogy a lelked  belepusztul.  

Légy csendben és várj az Úrra! Halkuljanak aggodalmaid, félelmeid, nyugtalanságaid, 

kétségbeeséseid. Légy csendben kívül és belül. Légy csendben gondolatban, tettekben és 

szavakban miközben utadon egy valakire vársz, az Úrra. Ámen.  

 

Utóima:  

Urunk támogass bennünket abban, hogy valóban Rád tudjuk hagyni a mi utunkat. Adj olyan 

bizalmat irányodba, ami nemcsak szájjal, de teljes szívvel ki tudja mondani, hogy Bízok 

benned Uram. Bízok a Te döntéseidben, bízok a Te rendelkezéseidben, bízok abban, hogy Te 



mindenkor munkálkodsz és bízok abban, hogy a Te kezedben, a Te közeledben van a legjobb 

helyen az én életem, családom és gyülekezetem.  

Add Urunk, hogy ma is alázattal hajoljunk hozzád és engedjük, hogy átölelj, vezess és 

szeress. Mert nincs másra szükségünk ahhoz, hogy a körülöttünk zajló eseményekről 

elfordítsuk figyelmünket és okunk legyen az örömre és a hálaadásra. 

Kérünk áld meg adventi időszakunk hátralévő részét. Őrizd életünket!  

Imádkozunk a betegségekkel küzdőkért, Uram erősítsd gyermekeidet. Könyörgünk 

mindazokért, akik súlyos diagnózisokkal szembesülnek adj erőt és hitet úgy a betegeinknek, 

mint a hozzátartozóknak.  

Könyörgünk mindazokért, akik az elmúlt héten szerettüket veszítették el. A vigasztalás 

lelkével vigasztald az ittmaradt családtagokat. Adj nekik békességet, hogy akaratodban 

megnyugodva hálát adjanak előrement családtagjukért.  

Könyörülj rajtunk Urunk kegyelmeddel, hogy csendben tudjunk téged várni és mindenkor 

meg tudjuk fogalmazni imádságainkat az irányodba. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk hallgass 

meg minket. Ámen 

 

Úri ima: Jézus mondja: Ti azért így imádkozzatok... 

Adakozás:  

Áldás: „Bízzál az ÚRban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj!“ (Péld3,5) Amen. 

 

Ének: 265:1-3.,5.: „Hagyjad az Úr Istenre Te minden útadat… ” 

 


