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Köszöntés: Adventi, lelki együttlétünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki 

teremtett, fenntart, s bölcsen igazgat mindeneket. Ámen 

Ének: 

301:1-3: „Új világosság jelenék…” 

301:4: „Evangéliom erejét…” 

301:5-8: „Igaz az Isten Igéje…” 

Előfohász: „Áldjad, lelkem, az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét! 2Áldjad, lelkem, az 

URat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled! 3Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja 

minden betegségedet, 4megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz 

meg.”(Zsolt103,1-4) Ámen 

Lekció: Jakab levele 4,1-10 

„1Honnan vannak viszályok és harcok közöttetek? Nem a tagjaitokban dúló önző kívánságok 

okozzák ezeket? 2Kívántok valamit, és nem kapjátok meg, öltök és irigykedtek, de nem tudtok 

célt érni, harcoltok és viszálykodtok, de nem kapjátok meg, mert nem kéritek. 3Vagy ha 

kéritek is, nem kapjátok meg, mert rosszul kéritek: csupán élvezeteitekre akarjátok azt 

eltékozolni. 4Paráznák, nem tudjátok-e, hogy a világgal való barátság ellenségeskedés 

Istennel? Ha tehát valaki a világgal barátságot köt, ellenségévé válik Istennek. 5Vagy azt 

gondoljátok, hogy az Írás ok nélkül mondja: „Irigységre kívánkozik a lélek, amely bennünk 

lakozik”? 6De még nagyobb kegyelmet is ad, ezért mondja: „Isten a kevélyeknek ellenáll, az 

alázatosoknak pedig kegyelmet ad.” 7Engedelmeskedjetek azért Istennek, de álljatok ellen az 

ördögnek, és elfut tőletek. 8Közeledjetek Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok 

meg a kezeteket, ti bűnösök, és szenteljétek meg a szíveteket, ti kétlelkűek. 9Gyötrődjetek, 

gyászoljatok és sírjatok, nevetésetek forduljon gyászra, örömötök szomorúságra. 10Alázzátok 

meg magatokat az Úr előtt, és ő felmagasztal titeket.” 

Előima: 

Kegyelmes Istenünk! Kérünk, taníts ma bennünket helyesen kérni, Neked tetszően imádkozni. 

Segíts abban Szentlelked erejével, hogy ne tékozoljuk azt az időt, amit Tőled kaptunk. Segíts, 



hogy adventi időszakunkban teljes szívvel tudjunk készülni Szabadításod erejére a 

megtapasztalására. 

Könyörgünk azért, hogy hadd tudjunk szakítani a világgal. Nem akarunk a Te ellenségeid 

lenni. Könyörgünk, hogy Te világíts ma rá életünk azon részeire, amelyek ebbe a világba 

rekedtek és megakadályoznak abban, hogy teljes szívvel, lélekkel, erővel és elmével egyedül 

Téged szeressünk, aki ma is keresel bennünket szent Igéd által.  

Urunk köszönjük Neked, hogy megtartottad életünket és elkezdődhet ennek az évnek is az 

adventi időszaka. Köszönjük Neked, hogy Nálad van a kegyelem, ami ma is alkalmat készít 

arra, hogy megvalljuk Előtted bűneinket…hogy Eléd hozzunk minden olyan eseményt, 

amikor hátat fordítottunk Neked és nem számoltunk azzal, hogy Te a rosszból is képes vagy 

jót kihozni. Kérünk, bocsásd meg a mi bűneinket, s áldj meg olyan elcsendesedéssel színed 

előtt, amelyben valóban meg tudjuk vizsgálni lépteinket, közeledésünket az irányodba.  

Urunk köszönjük, hogy bármikor és bárhol Hozzád fordulhatunk és megnyugodhat Nálad a 

mi lelkünk. 

Jöjj áldott Szentlélek és találj szállásra a mi hajlékunkban, hogy az Ige világossága hadd töltse 

be szobánkat, életünket és szívünket. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. 

Ámen  

Igehirdetés előtti ének: 24:1: „Az Úr bír ez egész földdel…” 

Textus: Jakab levele 4,8 

„8Közeledjetek Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg a kezeteket, ti 

bűnösök, és szenteljétek meg a szíveteket, ti kétlelkűek.” 

Advent 1. vasárnapját ünneplő keresztyén gyülekezet, 

szeretett testvérek az Úr Jézus Krisztusban! 

Nincs értelme az emberi életnek, ha az nem Istenhez közeledő élet. Aki kész 

abbahagyni végre a megpróbáltatások idején a zúgolódást, és szakítani azzal, hogy mindig 

elégedetlenségét és a másik ember bűneit teszi nagyító alá, az elkezdi jobban megbecsülni 

Isten Igéjét, kegyelmét és szeretetét.  



Az ilyen ember kész őszinte megbékélést keresni embertársával és Istennel is. S ebben az 

állapotban tapasztalható csak meg, hogy milyen közel is van hozzánk az Úr.  

Kedves Testvérek! Aki ma Istenhez szeretne közeledni, az tisztítsa meg magát, de ne 

csak külsőleg a látszatnak élve. Ne úgy, ahogy a legtöbb templom takarítása történik, hogy az 

a rész, amit látnak, azt kitakarítják, amit meg úgysem lát senki a karzat utolsó padjai, eldugott 

részei maradhatnak porosak és piszkosak. Ne így nézzen ki a személyes életünk-templomunk. 

Nem minden a külső tisztaság! Be, hátra, a sokat takargatott részre is tudjam kérni Isten 

megtisztító Szentlelkét. Arra a részre, amit szem nem lát, amit csak én tudok és hordok 

magamban tisztátalanságként. Mert az Ige nemcsak a kéz megtisztítását kéri, hanem a szív 

megszentelését is. S egyedül Isten Igéje tud rámutatni szívünk állapotára. Arra az állapotra, 

ami azután elindít, vagy földbe gyökerezteti a lábat, vagy hátat fordít „kétlelkűként” az 

Úrnak. 

Csak akkor lehet áldott az adventi időszakom, ha engedem, hogy Ő tisztítson. Ha kész vagyok 

közeledni Hozzá. Ha kész vagyok nemcsak az adventi koszorúkon a gyertyákat számolva a 

karácsonyt várni, hanem minden nap teszek egy lépést az Úr irányába. Kimondva, hogy: Itt 

vagyok most jó Uram. Közeledek Hozzád. Te ismersz engem. Te látod a kezem. Te látod a 

szívem. Te látod a lelkem. Te Előtted vannak napjaim. Bocsásd meg bűneimet és gyógyítsd 

betegségeimet, hogy várakozásom necsak az idő múlása legyen, hanem olyan áldott percek és 

órák, amelyekben mindig közelebb és közelebb kerülök Hozzád.  

Kedves Testvérek! A tékozló fiú, amikor hazament, akkor az apja elé futott. Ezt élhetjük meg 

akkor, ha megvallva bűneinket és vétkeinket készek vagyunk haza menni. Ha készek vagyunk 

Istenhez közeledni.  

Számomra leírhatatlan az az érzés, amikor már tudom, hogy nemsokára hazamegyek. A 

gyülekezeti tagjainknak pedig ezt nem hiszem, hogy különösképpen magaráznom kellene, 

hiszen annyira sokan vannak a környező falvakból és az ország különböző részéről.  S, 

amikor a szeretteimhez közeledek, akkor egyfajta megnyugvás tölt el, mert tudom, hogy 

otthon békesség és szeretet vár.  

Felfoghatatlan az a bűnbánat utáni állapot, amikor közeledek az Úrhoz, s nem a tőle 

eltántorító szavakra és véleményekre figyelek, hanem egyedül Rá tekintek, és tudom kihez 

közeledek. Mert tudom kiben hiszek, tudom ki az, aki ígéreteket tett nekem. Tudom, ha 



közeledek Hozzá Ő is közeledni fog hozzám, s nem adventi hangulatra találok, hanem isteni 

békességre és arra a szeretetre, ami kitárt karokkal közeledik felém.  

„Közeledjetek Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok!”  

Itt van ez a felszólítás és mi még mindig más felé közeledünk. Itt vagyunk a világosság kellős 

közepénk, ismét elkezdődhetett az adventünk, s mi még mindig csak a sötétet látjuk.  

Tudnunk kell azt, hogy ha nem közeledünk hozzá, akkor egy helyben maradva csak 

távolodunk Tőle. Egymástól távol egy kapcsolat nem fejlődhet.  

Isten ma is féltőn szereti az embert, nem mond le róla. Mindig visszavárja azokat, akik egykor 

hűtlenek lettek hozzá. Akik megalázzák magukat Előtte és készek a kegyelmet kérni, azok 

meg is kapják. Alázatosan kell Istenhez közeledni, életünkkel választ adva szeretetére.   

Az imára felemelt tiszta kezek a bűnbánat szükségességére utalnak. Nem lehet 

akármilyen lélekkel imádkozni. Nem lehet akármilyen lélekkel egy ünnepes félévet 

megkezdeni. Egy új évet, amit nem tudjuk, még mit rejt magába, de abban biztosak lehetünk, 

ha közeledni tudunk Istenhez, akkor Ő is közeledni fog hozzánk. 

Drága Testvérek! Távol van ez a világ Istentől… nagyon távol, távol vannak családjaink és 

sokszor mi magunk is.   

Jakab hangsúlyozza minden fejezetben a cselekedeteket. Nagy hangsúlyt fektet arra, hogy ne 

csak szájjal hirdessük, hogy közeledünk Istenhez, hanem életünkkel is gyakoroljuk. S ez már 

Ézsaiás prófétánál is olvasható volt.  

„13Így szól az Úr: Mivel ez a nép csak szájával közeledik hozzám, és ajkával dicsőít engem, 

de szíve távol van tőlem, istenfélelme pedig csupán betanult emberi parancsolat, 14azért én 

úgy bánok majd ezzel a néppel, hogy csodálkozni fog, igen csodálkozni: vége lesz a bölcsek 

bölcsességének, az értelmesek értelme is kevésnek bizonyul. 15Jaj azoknak, akik el akarják 

titkolni tervüket az ÚR elől! Sötétben hajtják végre tettüket, mert azt gondolják: Ki láthat meg 

minket, ki ismerhetne ránk?”(Ézs29,13-15)   

Annak az embernek az életén, aki Isten vonzáskörében él látni, hogy kihez tartozik. Látni, 

hogy milyen irányba megy, meglátszik az, hogy nem a körülötte lévőkkel foglalkozik, hanem 

miközben közeledik Istenhez közeledik Krisztusban testvéreihez is. Nem taszítja magától a 

környezetét, hanem egységben él mindazokkal, akik egyidejűleg közelednek Istenhez.  



Ma még énekben, imádságban, igeolvasásban teljes szívünkkel közeledhetünk Istenhez.  

Ő teljesen közel jött hozzánk Jézus Krisztusban elkészítve azt az utat, amelyre rálépve 

megláthatjuk, hogy közeledik hozzánk a megváltás. Ezét adjunk hálát és Istenhez közeledve 

ma tudjunk megállni színe előtt kérve azt, hogy Ő emelje fel fejünket, hogy ne tévesszünk 

irányt azon az úton, ami az életre visz. Ámen  

Utóima: 

Urunk segíts, hogy ne csak szájjal közeledjünk Hozzád. Segíts, hogy ne csak ajkunkkal 

dicsőítsünk. Szívünket vonzd ma közel önmagadhoz, hogy a közeledben hadd éljük át, hogy 

csak az adhat értelmet adventünknek, ünnepeinknek és életünknek, ha a közeledben maradva 

tiszta kézzel, szívvel és lélekkel ott akarunk maradni színed előtt.  

Könyörülj rajtunk Istenünk, hogy ne megkövült életű emberek közössége legyünk. S annak 

ellenére, hogy ma nem közeledhetünk hozzád a Te hajlékodban, adj őszinte közeledést 

szívünkben irányodba. Hisszük, hogy nem vagy helyhez kötve, hanem mindenkor a mi 

szívünket keresed és érintéseidet ott a bensőnkben érezhetjük igazán, amikor nem fordítunk 

Neked hátat, hanem minden lépést Tőled elkérve teszünk meg.  

Imádkozunk ünnepkörünkért. Te tápláld hitünket és építs mindnyájunkat lélekben, amikor 

közeledünk Hozzád.  

Őrizd ezt a beteg világot a gonosztól, őrizd meg benne a tieidet minden látható és láthatatlan 

ellenségtől. 

Urunk kérünk mindazokért, akik orvosi eredményekre, műtétekre és gyógyulásra várnak. 

Add, hogy várakozási idejük alatt hadd tudjanak teljes szívvel benned bízni és Tőled várni a 

szabadítást, hittel elfogadni, hogy az egyetlen Szabadító ma is az Úr Jézus Krisztus, aki életét 

adta ezért a világért.  

Imádkozunk a Lélek vigasztalásáért, őrizd Urunk azt a családot, amely a héten koporsó 

mellett állt meg. Tápláld hitüket, hogy hadd tudják elfogadni, hogy nem a halálé az utolsó szó, 

hogy nálad bennünket örök élet vár.  

Könyörgünk idős és megfáradt testvéreinkért, az iskolás gyermekekért és tanáraikért. 

Könyörgünk az orvosokért és ápolókért, Te adj erőt mindazoknak, akik megterheltek és 

állandó szolgálatot teljesítenek. Imádkozunk a családokért, ahol a vírussal küzdenek, kérünk 



Te légy és maradj gyülekezetünk őriző pásztora. Jézus Krisztusért kérünk, hallgasd meg 

imánk. Ámen   

Úri ima: Jézus mondja: Ti azért így imádkozzatok… 

Áldás: „28De nekem olyan jó Isten közelsége! Uramat, az URat tartom oltalmamnak. 

Hirdetem minden tettedet.”(Zsolt73,28) 

Záró ének: 24:4.5.: „Ti szent kapuk, kinyíljatok…” 


