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 Az Ádvent az „Adventus Domini”(latin) = az „Úr érkezése” kifejezésből ered. Adventus = 
közeledés, érkezés, eljövetel. Az Úr pedig nem más, mint Jézus, mivel az első keresztyének ideje óta 
szólították Jézust Úrnak. (Az Apostoli Hitvallás az I. században így vall: ”Hiszek Jézus Krisztusban, 
Isten egyszülött Fiában, a mi Urunkban…”) Fontos megjegyezni, hogy itt nem az ember cselekvésétől 
van szó, tehát nem arról, hogy az ember várakozik, hanem arról, hogy Jézus mindenképpen eljön, akár 
várja őt valaki akár nem. Ez vonatkozik Jézusnak mindkét eljövetelére, tehát az első eljövetelére is, 
amely kétezer évvel ezelőtt volt, és a második eljövetelére is, amely a világ végén lesz. Mi a két advent 
közötti időben élünk. Érdemes megjegyezni, hogy beszélnek Jézus három-féle eljöveteléről is, ebben az 
esetben a harmadik eljövetel a jelenben zajlik és Jézus az egyes ember szívéhez érkezik. A három-féle 
eljövetel így a múltra, a jelenre és a jövőre utal. 
 A két test szerinti eljövetel között a legfontosabb különbség az, hogy míg az első eljövetelnél 
azért érkezik, hogy mindenkinek esélyt adjon a megtérésre, új életre, és hogy kereszthalálával megváltsa 
a bűnös embert, addig a második eljövetelénél már ítélni jön, tehát azt mérlegre tenni, hogy az első 
eljövetele milyen következményekkel járt az egyes emberek életében. Advent első két vasárnapjának az 
igéi is erre utalnak. Az első vasárnap Jézus első, test szerinti eljövetelét a világba a jeruzsálemi 
bevonulással érzékelteti, (Mt 21, 1-9); a második vasárnap az ítéletre érkező Jézus rajzolódik elénk (Lk 
21,25-36).  A harmadik és negyedik vasárnapon pedig az evangéliumi igék Keresztelő János személyére 
irányítják a tekintetünket, (Mt 11,2-10; és Jn 1,19-28) aki mint utolsó próféta, már nem csak jövendölni 
tudott Jézusról, hanem rá is tudott mutatni: „Íme, Isten Báránya, aki elveszi a világ bűneit.”  
 Jézus érkezésére a bibliai hagyomány szerint 4000 évet várt a világ. (A zsidó naptár Jézus 
születésekor 3760-at írt, tehát ma az ő naptáruk szerint 5781-et írunk.) Az egyházi évben az Ádvent a 
Karácsonyt megelőző, a Karácsonyra felkészítő bűnbánati jellegű időszak. Valamikor ugyanúgy, mint a 
böjt, 40 napig tartott, amit valóban böjtöléssel töltöttek. (Ez még abban az időben volt, - V. századig - 
amikor a Karácsony jan. 6-án volt, így az adventi idő nov. 28-tól jan. 6-ig valóban 40 nap.) Jelenleg az 
adventi idő Ádvent 1. vasárnapjával kezdődik (ez az új egyházi év első napja), és Szentestével végződik. 
A Szenteste dec. 24. Karácsony vigíliája – virrasztása – ezért jellegében még ádventi-böjti (például a 
hal-evés szokása). Ádvent tehát 4 vasárnap, utalás arra a 4000 évre, amelyen át az emberiségnek a 
megváltásra várakoznia kellett. Csaknem 4 hét hosszú (az utolsó hét mindig csonka).  
 Az adventi koszorút Hermann Francke német evangélikus lelkész „találta fel” : az általa alapított 
hallei árvaházban 1701 december 1-én hatalmas fenyőkoszorút függesztett a nagyterem mennyezetére, 
melyen 24 gyertya volt. A koszorún minden nap eggyel több gyertyát gyújtottak meg az esti áhítat alatt. 
Az Adventnek ez a mára teljesen elterjedt jele az adventi koszorú, amely 4 gyertyára egyszerűsödött: 
minden adventi vasárnapon eggyel több gyertyát gyújtunk meg. Ahogyan nő a gyertyák száma, és nő a 
fény, úgy közeledik a Világ Világossága: Jézus. 
 A színházi előadásokon van egy kivételes, semmivel össze nem hasonlítható hangulatú pillanat. 
Közvetlenül az előadás kezdete előtt a lámpákat eloltják, a nézőtér lassan elcsendesül, csak néhány 
reflektor világítja meg a függönyt, és mi tudjuk, hogy a következő pillanatban felgördül a függöny, és 
ami eddig láthatatlan volt számunkra, - a színpad - láthatóvá válik, és a következő órákban események 
sokasága fog a szemünk előtt lejátszódni.  
 A karmester felemeli a pálcáját, megvárja, amíg mindenki ráfigyel és teljes lesz a csend. Akkor 
beint a zenekarnak és elkezdődik a zene.  Ráhangolódás, rákészülés nélkül nem lenne olyan ünnepélyes 
a nyitány.  
 Ádvent első vasárnapja lehet nekünk is ilyen feszülten figyelő, sokat váró pillanat. 
 
Kedves Testvérek! 
 A járvány miatt szüneteltetjük a templomi istentiszteleteinket. Amikor az országban mindennemű 
összejövetel be van tiltva, nem szeretnénk, hogy pont a templom legyen egy lehetséges hely, ahol 
fertőzést kaphat, vagy továbbadhat valaki. Meg vagyunk győződve arról, hogy a templomi istentisztelet 
szüneteltetésével a kisebbik rosszat választottuk. Aki internet hozzáféréssel rendelkezik gyülekezetünk 
Facebook-oldalán minden héten talál istentiszteletet. A lelkész elérhető a 06 20 824 3801 telefonon.  
Istent kegyelmezzen és őrizzen meg mindnyájunkat!              Erős vár a mi Istenünk! 
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