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Pillanat 

Perc 

Pontos idő  

Utolsó idő  
  



 

Ebben az évben  

 

az idő  

 

témaköréhez csoportosítottuk az adventi imákat, hiszen 

mindannyian korunk nagy rohanó csapatában vagyunk tagok, ha 

akarjuk, ha nem.  

Három kifejezést írtunk a címbe:  

A pillanat az a rövid idő, amelyben bármi megtörténhet. Isten 

szemében ezer évvel is azonos lehet. Egy szempillantásban benne 

van az egész élet.  

A perc már mértékegység. Ahogyan a pontos idő is feltételez valami 

nagy mérőeszközt, amihez képest zakatol az életünk.  

Végül az Utolsó idő az, amit a földi élet végének hívunk. Különféle 

jelek arra utalnak, hogy a földi létezés egyszer véget ér majd, és Isten 

egészen más minőségű ideje jön el. 

Ebben a kis imafonalban minden nap egy Zsoltárral, egy bibliai 

Igével, egy imával és egy idézettel szeretnénk kikapcsolni a 

zakatolást, és ünnepelni! 

Az imafonalat négy lelkész örömmel és várakozással készítette! 

Aki szeretne egyéni imát megfogalmazni, írjon a honlapon található 

imafalra: 

www.imakozosseg.hu 

címünk: csendemberek@gmail.com 

  

http://www.imakozosseg.hu/
mailto:csendemberek@gmail.com


 

december 1. vasárnap 
 

37. zsoltár  

Ne indulj haragra a gonoszok miatt, ne irigykedj a cselszövőkre! Mert hamar elhervadnak, mint 

a fű, elfonnyadnak, mint a zöld növények. Bízzál az ÚRban, és tégy jót, akkor az országban 

lakhatsz, és biztonságban élhetsz. Gyönyörködj az ÚRban, és megadja szíved kéréseit! Hagyd 

az ÚRra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik: 6világossá teszi igazságodat, jogodra fényt 

derít. Légy csendben, és várj az ÚRra! Ne indulj fel, ha az alattomos embernek szerencsés az 

útja! Tégy le a haragról, hagyd a heveskedést, ne légy indulatos, mert az csak rosszra visz! 

Mert a gonoszok kipusztulnak, de akik az ÚRban reménykednek, azok öröklik a földet. Egy kis 

idő még, és eltűnik a bűnös, körülnézel, de nyomát sem találod. Az alázatosak öröklik a földet, 

és teljes békességet élveznek. Ármánykodik a bűnös az igaz ellen, és acsarkodik ellene. Az Úr 

nevet rajta, mert látja, hogy eljön majd a napja. Kardot rántanak a bűnösök, kifeszítik íjukat, 

hogy elejtsék az elesettet és szegényt, levágják az egyenes úton járókat. De kardjuk saját 

szívüket járja át, és íjaik összetörnek. Többet ér a kevés az igaznak, mint a gazdagság a sok 

bűnösnek. Mert a bűnösök karja összetörik, de az igazakat támogatja az ÚR. Ismeri az ÚR a 

feddhetetlenek életét, és örökségük megmarad örökké. Nem szégyenülnek meg a gonosz 

időben sem, jóllaknak az éhínség napjaiban is. De megsemmisülnek a bűnösök, elenyésznek az 

ÚR ellenségei, még ha olyanok is, mint a viruló rétek, füstként enyésznek el. Kölcsönt kér a 

bűnös, és nem adja vissza, de az igaz könyörületes és adakozó. Akiket megáld az ÚR, öröklik a 

földet, akiket megátkoz, elpusztulnak. Az ÚR irányítja annak az embernek a lépteit, akinek az 

útja tetszik neki. Ha elesik is, nem marad fekve, mert az ÚR kézen fogja. Gyermek voltam, meg 

is öregedtem, de nem láttam, hogy elhagyatottá lett az igaz, sem azt, hogy gyermeke koldussá 

vált. Mindenkor könyörül, és kölcsönad, gyermeke áldott lesz. Kerüld a rosszat, tégy jót, és itt 

lakhatsz mindvégig. Mert az ÚR szereti a jogosságot, és nem hagyja el híveit. Megőrzi őket 

mindenkor, a bűnösök utódait pedig kiirtja. Az igazak öröklik a földet, és ott laknak mindvégig. 

Bölcsen beszél az igaz ember szája, és a nyelve igazat mond. Isten törvénye van a szívében, 

nem ingadoznak léptei. Leselkedik a bűnös az igazra, és meg akarja ölni. De az ÚR nem hagyja, 

hogy kezébe kerüljön, és nem engedi, hogy bűnösként elítéljék. Reménykedj az ÚRban, maradj 

az ő útján! Ő felmagasztal, és öröklöd a földet; meglátod, hogy kiirtja a bűnösöket. Láttam egy 

erőszakos bűnöst: olyan volt, mint egy terebélyes zöldellő fa, de egyszer csak eltűnt, nem volt 

többé, kerestem, de nem lehetett megtalálni. Vigyázz, hogy feddhetetlen légy, ügyelj, hogy 

becsületes maradj, mert a jövő a béke emberéé! De a vétkesek mind megsemmisülnek, a 

bűnösök vége pusztulás. Az igazak segítséget kapnak az ÚRtól, erőt a szükség idején. Megsegíti 

az ÚR, megmenti őket, megmenti a bűnösöktől, megszabadítja őket, mert hozzá menekülnek. 

 

Márk 1, 14–15. 

Miután Jánost fogságba vetették, elment Jézus Galileába, és így hirdette az 

Isten evangéliumát: Beteljesedett az idő, és elközelített az Isten országa. 

Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban! 

  



 

Uram, most csendben vagyok előtted. Nem sietek. Hallgatom a csendet, amely 
körülöttem és bennem van. Ebben a csendben nem vagyok egyedül. Hiszem, 
hogy nem az idő hordoz, hanem te. Segíts, hogy ne a körülmények határozzanak 
meg, hanem mindenek felett te, Uram, Jézus. Veled beszélgetek, aki az örök Van. 
Te velem vagy és szeretsz, reményt adsz és közelséget. Az ártó tüzekkel szemben 
te vagy a tűz, amely meleget ad. A sodró folyamokkal szemben te vagy a forrás, 
amely felüdíti lelkem. Megvallom neked, hogy most is látom, az élet negatív 
oldalait, de köszönöm neked, hogy te közelebb lévő vagy, te közelebb vagy 
hozzám minden másnál. Ámen 
 
A sötétben csak csavarogni lehet. Csak a világosságban lehet vándorolni. A vándor az, aki 

tudja, honnan jött és hova megy. Ha nem akarsz szomorú csavargója lenni ennek az életnek, 

hanem céltudatosan vándorolni: akkor járj a világosságban, ne fuss, ne zárkózz el a világosság 

elől! Azok vándorolnak, akik az atyai hajlék felé veszik az útjukat! (Joó Sándor) 

  



 

december 2. hétfő  

 

40. zsoltár  

Várva vártam az URat, és ő lehajolt hozzám, meghallotta kiáltásomat. Kiemelt a pusztulás 

verméből, a sárból és iszapból. Sziklára állította lábamat, biztossá tette lépteimet. Új éneket 

adott a számba, Istenünknek dicséretét. Sokan látják ezt, félik az URat, és bíznak benne. Boldog 

ember az, aki az ÚRba veti bizodalmát, nem igazodik a kevélyekhez és az elvetemült 

hazugokhoz. URam, Istenem! Sok csodás tervet vittél véghez értünk, nincs hozzád fogható. 

Szeretném hirdetni és elmondani, de több annál, amit fel tudnék sorolni. Véresáldozatban és 

ételáldozatban nem telik kedved: nyitott fület adtál nekem. Égőáldozatot és vétekáldozatot 

nem kívánsz. Akkor így szóltam: Íme, megjelentem, a könyvtekercsben írva van rólam. Abban 

telik kedvem, Istenem, hogy akaratodat teljesítsem, törvényed szívemben van. Hirdetem 

igazságodat a nagy gyülekezetben, és nem zárom be számat, jól tudod, URam!  

Igazságodat nem rejtegetem szívem mélyén, hanem beszélek hűségedről és szabadításodról. 

Nem titkolom el szeretetedet és hűségedet a nagy gyülekezet előtt. URam, ne vond meg tőlem 

irgalmadat, szereteted és hűséged őrizzen szüntelen! Mert annyi baj vett engem körül, hogy 

megszámlálni sem lehet. Bűneim büntetése utolért engem, áttekinteni sem tudom őket, 

számosabbak hajam szálainál, és a szívem is elhagyott engem. Légy kegyelmes, URam, és 

ments meg, URam, siess segítségemre! Szégyenkezzen, piruljon mindenki, aki életemet el 

akarja venni! Riadjanak vissza, és érje gyalázat azokat, akik bajomban gyönyörködnek! 

Rettegjenek szégyenükben, akik hahotázva beszélnek rólam! Örüljenek, és örvendezzenek 

benned mindazok, akik téged keresnek. Akik szabadításodra vágyódnak, hadd mondhassák 

mindig, hogy nagy az ÚR! Én nyomorult és szegény vagyok, de gondol rám az Úr. Te vagy 

segítségem és megmentőm, Istenem, ne késlekedj! 

Ézsaiás 43, 18–19.  

Ne a régi dolgokat emlegessétek, ne a múlton tűnődjetek! Mert én újat 

cselekszem, most kezd kibontakozni – talán nem tudjátok? Már készítem az 

utat a pusztában, a sivatagban folyókat fakasztok.  

Uram, sok fájdalmat, sok haragot, sok tudást, véleményt gyűjtöttem magamba. 
Már-már elhiszem, hogy tudom mi a jó és mi a rossz. Néha olyan vagyok, mint a 
farizeusok. Elhiszem, hogy nálam van az igazság; tudom, hogy hogyan kell jól élni. 
Segíts nekem, hogy el tudjam engedni a tapasztalatokat, amelyek megkötöznek, 
neked adom az énem igényeit a jóról és rosszról. Éppen elég megbántottság, 
befejezetlenség, harag van bennem. Te azt kéred, hogy ne a régi dolgokat 
emlegessem. Segítsd eljutni hozzád, hogy szavaim, életem pusztája virágos 
kertté legyen ott, ahol vagyok, azok között, akik között élek. Ámen  
 

 

 

 

 

 



 
„Jézus ezekkel a szavakkal kezdi működését: „Betelt az idő (kairosz), és elközelített az Isten 
országa” (Márk 1,15). Az idő betelt, mert Isten maga van benne, mert Isten közel jött az 
emberhez. Ha Isten uralkodik bennem, akkor szabad vagyok az idő nyomásától, akkor 
beteljesedett az én időm. Az idő az a hely, ahol az ember eggyé lesz Istennel. Jézus számára 
betelt az idő, ha Isten uralkodik bennünk. Nem hagyom, hogy az idő nyomás alá helyezzen. Az 
idő ajándék számomra, Isten ajándéka. 
Ebben a pillanatban egybeesik idő és örökkévalóság, ekkor nem „khronosz” uralkodik, az 
időfaló, hanem „kairosz”, a kellemes idő, a kegyelem ideje, amelyben Isten jelenléte lehetővé 
teszi számomra, hogy egészen a pillanatban legyek. Ilyen pillanatokban egynek érzem magam 
önmagammal és mindennel, ami van.” (Anselm Grün) 
 

  



 

 

december 3. kedd  

 

55. zsoltár 

Istenem, figyelj imádságomra, ne zárkózz el könyörgésem elől! Figyelj rám, hallgass meg 

engem! Bánatomban bolyongok, és sóhajtozom az ellenség hangoskodása, a bűnösök 

nyomorgatása miatt. Mert bajt zúdítanak rám, és haraggal támadnak rám. Szívem vergődik 

keblemben, halálos rémület fogott el. Félelem és reszketés lepett meg, borzongás járt át. Ezért 

így szóltam: Miért is nincs szárnyam, mint a galambnak, hogy elrepülhetnék, és nyugton 

lehetnék? Messzire bujdosnék, a pusztában laknék.  Sietve keresnék menedéket a szélvész és a 

vihar elől. Kergesd szét őket, Uram, zavard össze nyelvüket! Csak erőszakot és viszályt látok a 

városban; ez megy éjjel-nappal falai közt, vész és nyomor van benne. Romlás uralkodik benne, 

nem távozik tereiről a zsarnokság és a csalás. Nem az ellenség gyaláz engem, azt 

elszenvedném. Nem gyűlölőm hatalmaskodik rajtam, előle elrejtőzném. Hanem te, 

magamfajta ember, bizalmas jó barátom, akivel meghitt barátságban voltam; az Isten házába 

együtt jártunk a gyülekezet körében. Törjön rájuk a halál! Szálljanak elevenen a holtak 

hazájába, mert gonoszsággal van tele lakóhelyük. Én pedig Istenhez kiáltok, és az ÚR megsegít 

engem. Bár reggel, délben, este gondban vagyok, és sóhajtozom, ő meghallja hangomat. 

Megszabadít engem támadóimtól, hogy békességem legyen, bár sokan vannak ellenem. 

Meghallgat Isten, és megalázza őket az, aki ősidők óta trónján ül.  

János evangéliuma 5, 4–6.  

Időnként angyal szállott a tóra, és felzavarta a vizet: a ki tehát először lépett 

bele a víz felzavarása után, meggyógyult, akármilyen betegségben volt. Volt 

ott egy ember, a ki harmincnyolc esztendőt töltött betegségében. Amint látta 

Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már sok idő óta úgy van; mondta 

néki: Akarsz-e meggyógyulni? 

Urunk mi magunk is életünk különféle területein gyógyító tó partján ülünk! 
Valami miatt csak ülünk és ülünk, de nincs út, nincs megoldás. Jézusunk, csak 
téged várunk ezekben a helyzetekben! Segíts, hogy meghalljuk kérdéseidet, hogy 
azokat magunkra vegyük, és őszinte választ adjunk! Istenünk, várva várunk 
Téged! Ez a világ pedig minket vár, várja szeretetünk kiteljesedését! Add meg 
nekünk, hogy e két várakozás beteljesedjen! Ámen 
 
Legyen időd a munkára – ez a siker ára. Legyen időd a játékra – ez az örök ifjúság titka. 
Legyen időd a nevetésre – ez a Lélek muzsikája. Legyen időd a gondolkodásra – ez az erő 
forrása. 
Legyen időd az olvasásra – ez a bölcsesség alapja. Legyen időd, hogy kedves légy – ez a 
boldogsághoz vezető út. Legyen időd az álmodozásra – kocsidat majd egy csillaghoz vezeti. 
Legyen időd, hogy körülnézz – túl rövid a nap ahhoz, hogy önzővé légy. 
Legyen időd, hogy szeress és téged is szeressenek – ez isteni kiváltság. (Régi ír áldás)  



 

december 4. szerda  

 
31. zsoltár  

Hozzád menekülök, URam, ne szégyenüljek meg soha! Ments meg engem irgalmasan! Fordítsd 

felém füledet, siess, ments meg engem! Légy erős kősziklám, erős váram, segíts rajtam! Mert 

te vagy az én sziklaváram; vezess, és terelgess engem nevedért! Szabadíts ki a hálóból, amelyet 

titkon vetettek nekem, mert te vagy az erősségem. Kezedre bízom lelkemet, te váltasz meg 

engem, URam, igaz Isten! Gyűlölöm a hazug bálványok híveit, mert én csak az ÚRban bízom. 

Ujjongva örülök hűségednek, mert látod nyomorúságomat, ismered lelkem szorongásait. Nem 

adtál ellenség kezébe, hanem tágas térre állítottad lábamat. Légy kegyelmes, URam, mert 

bajban vagyok, szemem elhomályosodott a bánattól, odavan testem-lelkem. A gond miatt 

vége lesz életemnek, a sóhajtozás miatt esztendeimnek. Bűnöm miatt megrokkant az erőm, 

csontjaim sorvadoznak. Minden ellenségem gyaláz engem, szomszédaim félnek, ismerőseim 

megrettennek, ha látnak az utcán, elfutnak előlem. Elfelejtettek, mintha meghaltam volna, 

olyan lettem, mint egy kallódó tárgy. Mert hallom sokak suttogását: Iszonyú baj van vele! 

Rólam tanácskoznak egymás közt, el akarják venni az életemet. De én bízom benned, URam, 

vallom: Te vagy Istenem! Kezedben van sorsom, ments meg ellenségeim és üldözőim kezéből! 

Ragyogjon rá orcád szolgádra, segíts rajtam hűségesen! URam, ne szégyenüljek meg, ha hívlak 

téged! Szégyenüljenek meg a bűnösök, tűnjenek el a holtak hazájában! Némuljanak el a hazug 

ajkak, amelyek kihívóan, gőgösen és megvetően beszélnek az igazról! Milyen nagy a te 

jóságod, melyet a téged félőknek tartogatsz! Ebben részesíted a hozzád menekülőket minden 

ember szeme láttára. Jól elrejted őket magadnál az emberek áskálódása elől. Megőrzöd őket 

sátradban a perlekedő nyelvektől. Áldott az ÚR, aki csodálatos hűséggel bánt velem az 

ostromlott városban! Én már azt gondoltam ijedtemben, hogy eltaszítottál magadtól. De te 

meghallgattad könyörgő szavamat, amikor hozzád kiáltottam segítségért. Szeressétek az 

URat, ti hívei mind! Az állhatatosokat megtartja az ÚR, de kamatostul megfizet a gőgösöknek. 

Legyetek erősek és bátor szívűek mind, akik az ÚRban reménykedtek! 

 

1Péter 4, 2.  

Hogy többé ne embereknek kívánságai, hanem Isten akarata szerint éljétek 

a testben hátralevő időt. 

 

Istenem segíts, mert olyan sokszor keresem mások jóakaratát. Saját lelkem 
kívánságai ráakaszkodnak mások vágyaira, és mint valami rossz pókháló, tartjuk 
egymást. Adj szabadságot Uram, hogy megszeressem, felismerjem akaratodat. 
Szeretnék megfürdeni szabadságodban! Köszönöm, hogy te nem fonsz körém 
hálót, nem kötsz le bilincsekkel, hanem abban segítesz, hogy könnyű igáddal 
hordjam az élet terheit. Add, hogy a fiatalok, akikben annyira ég a szabadság 
iránti vágy, meglássák a Te nyitott kapuidat! Ámen 
 



 
 
 
 

 

Egy földúton 

ismerek egy követ. 

Bizonyára kinevetsz, 

ha elárulom, hogy 

a barátom. 

 

Időről időre 

meglátogatom. 

Néha felemelem, 

hogy megcsodáljam 

teste alatt az 

élet teljességét: 

a hangyákat, bogarakat, ászkákat, 

a gyökereket és hajtásokat. 

 

Egy téli napon 

kezemmel 

kiszabadítottam a hó alól. 

Féltem, hogy megfullad. 

Akkor megsimogattam a fejét. 

Nevettünk, és 

sokáig együtt maradtunk. 

 

Tudom: 

Ő csak egy kő. 

De: amilyen hozzá vagyok, 

olyan szeretnék lenni 

minden emberhez. 

(Fritz Giglinger) 

 

 

 

  



 

december 5. csütörtök  
 

4. zsoltár  

Hallgass meg, ha hozzád kiáltok, igazságos Istenem! Szorult helyzetemből adj nekem kiutat, 

könyörülj rajtam, hallgasd meg imámat! Ti, emberek! Meddig gyalázzátok dicsőségemet? 

Meddig szeretitek az üres beszédet, meddig törekedtek még hazugságra? Tudjátok meg, hogy 

az ÚR csodákat tesz hívével! Meghallgat az ÚR, ha hozzá kiáltok. Ha felindultok is, ne 

vétkezzetek! Gondolkozzatok el fekvőhelyeteken, és csillapodjatok le! (Szela.) Igaz áldozattal 

áldozzatok, és bízzatok az ÚRban! Sokan mondják: Bár jó napokat látnánk, és ránk ragyogna 

orcád világossága, URunk! Nagyobb örömöt adsz szívembe azokénál, akiknek bőven van 

búzájuk és boruk. Békében fekszem le, és el is alszom, mert csak te adod meg, URam, hogy 

biztonságban élhessek! 

 

Lukács 12, 18–20.  

Egy gazdag ezt mondta: Csűreimet lerontom, és nagyobbakat építek; és 

azokba takarom minden gabonámat és az én javaimat. Ezt mondom 

lelkemnek: Én lelkem, sok javaid vannak sok esztendőre eltéve; tedd 

magadat kényelembe, egyél, igyál, gyönyörködjél! És ezt mondta neki az 

Isten: Bolond, ez éjjel elkérik a te lelkedet te tőled; a miket pedig készítettél, 

kiéi lesznek? 

 
Urunk szabadíts meg rövidlátásunktól. Add, hogy a pillanat öröme ne tévesszen 
meg! Napi feladataink, a családunk, munkánk által adott percnyi kihívásaink 
sokszor megtévesztenek. A sürgősből fontos lesz, és egy idő után már levegő 
után kapkodunk sok-sok terünktől. Máskor meg minden erőnket elvesztve csak 
úgy vagyunk! Segíts Urunk úgy élni ezen a napon is, mint amit Tőled kaptunk, és 
veled élhetünk meg. Segíts esztendőket és egy-egy éjjelt egyformán benned és 
szabadon, szeretve nézni! Add, hogy az Örök Élet előízét megérezhessük már 
ebben a világban. Ámen 
 
 
„A nagy folyók folyása egyre jobban lelassul, minél jobban közeledik a végcél, a tengerbe való 

áradás felé. Az életünk folyásának a képét épp fordítva érezzük: a gyermek még boldog 

időtlenségben álmodozik játékai között, nem veszi észre az idő múlását. Milyen hosszúnak érzi 

a jegyespár a pár hónapos várakozási időt! Azután egyszerre riadva veszi észre az ember, hogy 

kezd vele sietni az idő. Lehet-e sürgősebb kérésünk: Uram, maradj velem, mert nemsokára 

beesteledik, maradj velem, hadd ragadjam meg Benned az Életet, azt az életet, amely nem 

múlik el sohasem.” ( Joó Sándor) 

 

  



 

december 6. péntek  

 
63. zsoltár 

Dávid zsoltára, abból az időből, amikor Júda pusztájában volt. Ó, Isten, te vagy Istenem, hozzád 

vágyakozom! Utánad szomjazik lelkem, utánad sóvárog testem, mint kiszikkadt, kopár, 

víztelen föld. Így nézek rád a szentélyben, hogy lássam hatalmadat és dicsőségedet. Mert 

szereteted az életnél is jobb, ajkam téged dicsőít. Ezért téged áldalak, amíg élek, nevedet 

imádva emelem föl kezem. Mintha zsíros falatokkal laktam volna jól, úgy ujjong az ajkam, és 

dicsér a szám. Fekvőhelyemen is rád gondolok, minden őrváltáskor rólad elmélkedem. Mert te 

voltál a segítségem, szárnyad árnyékában ujjongok. Ragaszkodik hozzád lelkem, jobboddal 

támogatsz engem. De akik pusztulásomra törnek, a föld mélyébe kerülnek. Kardélre hányják 

őket, sakálok eledelévé lesznek. De a király örül Isten előtt. Dicséretet mondanak, akik rá 

esküsznek, a hazugok szája azonban bezárul. 

 

Zsidó levél 1, 1.  

Az Isten sokszor és sokféleképen szólt régen az atyáknak a próféták által, 

ezekben az utolsó időkben Fia által szólt nekünk, akit minden örökösévé tett, 

aki által a világot is teremtette. 

 

 
Urunk, reményvesztett világunkban adj reménységet! Segíts, hogy örökös 
szólongatásnak lássuk a történelmet is, és saját életünket is. Amikor 
elutasításnak látunk annyi mindent, mert tényleg kivetnek emberek maguk 
közül, ezt is a te megszólításodként értsük. Köszönjük azt a millió szót, amit tőled 
már hallhattunk. Kérjük, érleld ezeket bennünk, mint föld a búzamagot. Az 
elvetett szó reménye hadd erősítsen minket ma is! Ámen 
 
 

Akik szabály nélkül ítélnek valamely műről, úgy viszonyulnak a többi emberhez, mint az óra 

[nélküliek] az óratulajdonosokhoz. Az egyik szerint: „két órája történt”; a másik szerint: „még 

csak háromnegyed órája.” Rápillantok az órámra, és így szólok az egyikhez: „maga 

unatkozik”; a másikhoz pedig: „magának valósággal repül az idő”; mert másfél óra telt el, és 

én mulatok azokon, akik azt mondják, hogy az idő nekem telik lassan, meg hogy ötletszerűen 

mérem: fogalmuk sincsen róla, hogy az órámhoz igazodom. (Blaise Pascal) 



 

december 7. szombat  
 

20. zsoltár  

Hallgasson meg téged az ÚR a veszedelem napján, legyen oltalmad Jákób Istenének neve! 

Küldjön neked segítséget szentélyéből, erősítsen a Sionról! Gondoljon sok ételáldozatodra, 

égőáldozatodat fogadja szívesen. Adja meg szíved vágyát, teljesítse minden tervedet! Akkor 

örvendezünk győzelmednek, és zászlót emelünk Istenünk nevében. Teljesítse az ÚR minden 

kérésedet! Jól tudom, hogy az ÚR győzelmet ad felkentjének, felel neki szent egéből győzelmes 

jobbjának hőstetteivel. Ezek a harci kocsikat, amazok a lovakat emlegetik dicsekedve, mi pedig 

Istenünknek, az ÚRnak a nevét. Ők térdre rogynak és elesnek, mi pedig felkelünk, és talpon 

maradunk. 10URam, segítsd meg a királyt! Hallgass meg minket, ha hozzád kiáltunk! 

Jelenések 22, 2–5.  

A város főútjának közepén, a folyó két ága között van az élet fája, amely 

tizenkétszer hoz termést, minden egyes hónapban megadja termését, és a fa 

levelei a népek gyógyítására szolgálnak. És semmi nem lesz többé átok alatt 

a városban, hanem az Isten és a Bárány trónja lesz benne: szolgái imádják 

őt, és látni fogják az ő arcát, és az ő neve lesz a homlokukon. Éjszaka sem lesz 

többé, és nem lesz szükségük lámpásra, sem napvilágra, mert az Úr Isten 

fénylik fölöttük, és uralkodnak örökkön-örökké. Lukács 8,43–44   

 

Istenünk, amikor a menny képeivel találkozunk, alig tudja befogadni értelmünk 

azt a gazdagságot, ami te vagy. Köszönjük a séták ajándékát, amivel 

megajándékozol, amikor veled beszélgethetünk. Köszönjük a természet képeit, 

amelyek bennünket is gyógyítanak. Kérünk, add meg, hogy mennyei gyökerekkel 

táplálkozzunk, hogy életünk soha ki ne száradjon. Kérünk, tápláld a lelkünket 

mennyei gyümölcsökkel. Te eljöttél, hogy bevilágítsd életünk zugait, rávilágíts 

rejtett szégyenérzetünkre. Mi ismerjük és tiszteljük az éjszaka és a nappal 

törvényeit. Kérünk, légy a napunk az éjszakában is. Apályok és dagályok Istene, 

formálj bennünket, hogy a megbocsátás csodája áradjon szét az életünkben és 

szívünkben. Légy velünk, amikor kiapadóban vannak erőforrásaink. Légy velünk, 

amikor a sötétség világosságba fordul. Légy velünk, hogy emberi fenyegetés, 

üldözés meg ne rettentsen. Csak Krisztushoz mindvégig hűségesek 

maradhassunk. Ámen 

 
Ki látja nőni gyermekét a jelen pillanatban? Senki. Az idegenek mondják: "Mennyire megnőtt!" 
Az anya vagy az apa azonban nem látta nőni gyermekét. A gyermek az időben lett. És minden 
pillanatban az volt, aminek lennie kellett.  
(Antoine de Saint-Exupéry) 
  



december 8. vasárnap  

 

44. zsoltár  

Isten, saját fülünkkel hallottuk, elbeszélték nekünk apáink, mit vittél véghez napjaikban, a régi 

időkben. Kezeddel népeket űztél el, őket pedig a helyükre plántáltad. Nemzeteket zúztál össze, 

őket pedig a helyükre küldted. Mert nem a maguk fegyverével vették birtokba az országot, és 

nem a saját karjuk segítette meg őket, hanem a te jobbod és a te karod, a te orcád világossága, 

mert kedvelted őket. Te vagy királyom, ó Isten! Parancsodra megszabadul Jákób. Általad 

verjük le ellenségeinket, neved segítségével tiporjuk el támadóinkat. Mert én nem az íjamban 

bízom, nem a fegyverem segít meg engem. Te segítesz meg ellenségeinkkel szemben, 

gyűlölőinket te szégyeníted meg. Istent dicsérjük minden nap, neved magasztaljuk örökké. 

Mégis elvetettél, megszégyenítettél minket, nem vonultál ki seregeinkkel. Megfutamítottál az 

ellenség előtt, gyűlölőink kifosztottak bennünket. Odadobtál minket, mint vágójuhokat, és 

szétszórtál a népek közé. Potom áron adtad el népedet, nem szabtál magas vételárat érte. 

Gyalázatossá tettél szomszédaink előtt, gúnyol és csúfol környezetünk. Szóbeszéd tárgyává 

tettél a népek között, fejüket csóválják miattunk a nemzetek. Minden nap szidalmaznak 

engem, szégyen borítja arcomat a gyalázók és a káromlók szava miatt, az ellenség és a 

bosszúálló miatt. Bár mindez ránk szakadt, nem feledtünk el téged, nem szegtük meg 

szövetségedet. Szívünk nem szakadt el tőled, lépteink sem tértek le ösvényedről. Pedig a 

sakálok tanyájára űztél minket, és a halál árnyékát borítottad ránk. Ha elfeledtük volna 

Istenünk nevét, és idegen istenhez emeltük volna fel kezünket, nem vette volna-e észre Isten? 

Hiszen ő ismeri a szívnek titkait. Miattad gyilkolnak minket naponta, vágójuhoknak tekintenek. 

Serkenj fel! Miért alszol, Uram? Ébredj föl, ne taszíts el végképp! Miért rejted el orcádat, miért 

felejted el nyomorúságunkat és ínségünket? Lelkünk a porba hanyatlott, testünk a földhöz 

tapadt. Siess segítségünkre! Válts meg minket irgalmadból! 

1 Thesszalonika 5, 1–2.  

Az időkről és időszakokról pedig, atyámfiai, nem szükség, hogy írjak néktek; 

Mert igen jól tudjátok ti magatok, hogy az Úrnak napja úgy jő el, mint a 

tolvaj éjjel. 

Kegyelmes Istenünk! Olyan világban élünk, amikor sokan sokfélét mondanak 

arról, hogy mi a nappal és az éjszaka, milyen a „kint” és a „bent”. Őrizz meg 

minket világunk lefelé húzó örvényeitől. Tanítsd minket, hogy életünk házát a te 

szavaid sziklájára építsük, s ne az illúziók homokjára alapozzunk. Könyörülj 

rajtunk, hogy ne rossz helyen kiáltsunk „farkast”. Öleld át gyülekezeti 

közösségeinket, hogy egymásban bízó, egymásért lehajoló testvérek legyünk. 

Most testéveinkkel együtt lépek színed elé lélekben. Eléd viszem beteg, 

kapcsolat nélküli, „kívül” rekedt, megfáradt testvéreinket. Értük imádkozunk, és 

azért, hogy imádkozó néppé legyünk. Ámen   

 

 



 
 
„Az örökkévalóság minden idő egységesüléseként egyúttal olyasvalami is, amely meghaladja 
időtapasztalatunkat, mivelhogy minden történés örök jelenben való szemlélése csak egy 
időfolyamon kívüli helyről lehetséges. Ilyen hely véges lények számára nem érhető el. Csak 
Isten az, aki nincs bezárva az időfolyamatba. Az örökkévalóság Isten ideje, azaz: Isten minden 
időben jelen van. 
Az idő csak magában az események folyamában lévő nézőpontból szemlélve válik szét múltra, 
jövőre, jelenre. Az időfolyamon túlról tekintve azonban minden történés egy örök jelenben 
egyesül.”  (Wolfhart Pannenberg) 
  



 

december 9. hétfő  

 

5. zsoltár  

Figyelj beszédemre, URam, vedd észre sóhajtozásomat! Figyelj hangos kiáltozásomra, 

Istenem, királyom, mert hozzád imádkozom! Hallgasd meg szavamat reggel, URam, reggel 

eléd készülök, és várlak. Istenem, te nem leled örömöd a bűnben, nem talál otthonra nálad a 

gonosz. Nem állhatnak meg szemed előtt a dicsekvők, gyűlölsz minden gonosztevőt. 

Elpusztítod a hazudozókat; a vérszomjas és álnok embert utálja az ÚR. De én bemehetek 

házadba, mert te nagyon szeretsz engem, és szent templomodban leborulok, mert tisztellek 

téged. Vezess, URam, igazságodban, mert ellenségeim vannak, egyengesd előttem az utat! 

Mert nem jön ki szájukon őszinte szó, belül romlottak, nyitott sír a torkuk, sima a nyelvük. 

Derítsd ki vétküket, Istenem, bukjanak bele fondorlataikba! Taszítsd el őket sok vétkük miatt, 

mert ellened lázadtak! Mind örülnek majd, akik hozzád menekülnek. Örökké ujjonganak, mert 

oltalmazod őket. Örvendeznek általad, akik szeretik nevedet. Mert te, URam, megáldod az 

igazat, körülveszed kegyelmeddel, mint pajzzsal.  

 

Prédikátor 12, 3.  

És emlékezzél meg a te Teremtődről a te ifjúságodnak idejében, míg a 

veszedelemnek napjai el nem jönnek, és míg el nem jönnek az esztendők, 

melyekről azt mondod: nem szeretem ezeket! 

 

Urunk, segíts, hogy az idő eszköz legyen ahelyett, hogy elvárásként vagy célként 
zakatolna életünkben. Had érzékeljük a szívünk idejét! Hiszen annyi minden 
történt már az életünkben, sok bukás, sok felállás, de ezekben mind benne voltál. 
De most ebben a pillanatban, ebben az órában szeretnénk általad, veled és 
benned élni. Ámen 
 

 

„Van egy nagy, mégis egészen hétköznapi titok. Mindenkinek része van benne, mindenki 

ismeri, de csak kevesen gondolnak rá. A legtöbb ember tudomásul veszi, csöppet sem 

csodálkozik rajta. Ez a titok az idő. Van naptár, van óra, hogy mérje, de ez mit se jelent, hiszen 

mindenki tudja, egy-egy óra néha örökkévalósógnak tetszhetik, el is suhanhat akár egy pillanat 

– attól függ, mit élünk meg abban az órában. Mert az idő élet. Az élet pedig a szívünkben 

lakik.” (Részlet Michael Ende: MOMO című meseregényéből) 



 

december 10. kedd  
 

144. zsoltár  

Áldott az ÚR, az én kősziklám, aki harcolni tanítja kezemet, hadakozni ujjaimat. Jótevőm és 
erősségem, váram és megmentőm ő, pajzsom, akihez menekülhetek, aki népeket vet alám. Ó, 
URam, micsoda az ember, hogy törődsz vele, az emberfia, hogy gondolsz rá? Az ember a 
lehelethez hasonló, napjai a tűnő árnyékhoz. Hajlítsd le az eget, URam, és szállj le, érintsd meg 
a hegyeket, hogy füstölögjenek! Villogtasd villámaidat, szórjad azokat, lődd ki nyilaidat, 
röpítsd szét őket! Nyújtsd le kezedet a magasból, szabadíts meg, ments ki engem a nagy 
vizekből, az idegenek hatalmából, akiknek szája hiábavalóságot beszél, jobb kezük csak 
álnokságot művel! Új éneket éneklek neked, Istenem, tízhúrú lanton zengedezek neked. Te 
adsz győzelmet a királyoknak; szolgádat, Dávidot is megszabadítottad a gyilkos fegyvertől. 
Szabadíts meg, ments ki engem az idegenek hatalmából, akiknek szája hiábavalóságot beszél, 
jobb kezük csak álnokságot művel! Fiaink legyenek olyanok ifjúkorukban, mint a nagyra nőtt 
palánták, leányaink pedig, mint a faragott oszlopok, amilyenek a palotákban vannak. Színültig 
telt raktáraink ontsanak mindenféle jót, juhaink a legelőkön szaporodjanak ezer-, sőt 
tízezerannyira! Marháink legyenek kövérek, ne érje őket baj, ne vetéljenek el! Ne legyen 
jajveszékelés a tereken! Boldog nép az, amelynek így megy a sora. Boldog nép az, amelynek az 
ÚR az Istene!  
 
 

Galata levél 6, 10. 

Ezért tehát, amíg van időnk, tegyünk jót mindenkivel, de leginkább azokkal, 

akik testvéreink a hitben!  

 

Urunk kérünk, szabadíts ki minket a hasonlítgatás világából! Annyi 
igazságharcban vettünk már részt, annyiszor gondoltuk egymásról, hogy jók 
vagyunk, vagy rosszak, erősek vagy gyengék. Aztán elteltek az évek, és sok-sok 
alkalom elszaladt velük, amikor hasonlítgatás helyett megértettük volna 
egymást. Add, hogy ebből, a Te látószögedből tudjuk számolgatni időnket. Add, 
hogy el tudjuk fogadni egymást ítélet nélkül! Így imádkozunk azokért, akik nem 
szeretnek minket, azokért, akikkel valamilyen vitába keveredtünk! Ámen 
 
 
 

„Hosszú időt töltöttem az elvont tudományok tanulmányozásával; de kedvemet szegte az, 
hogy milyen kevés emberi kapcsolatot szerezhetünk segítségükkel. Amikor az embert kezdtem 
tanulmányozni, rájöttem, hogy ezek az elvont tudományok nem valók az embernek, és hogy 
beható tanulmányozásukkal kevesebbet tudtam meg emberi állapotomról, mint azok, akik 
semmit sem konyítanak hozzájuk. Megbocsátottam hát nekik, hogy oly keveset tudnak 
belőlük. Azt hittem azonban, hogy legalább az ember tanulmányozásában lelek majd társakra, 
hogy ez az igazi, embernek való kutatási terület. De csalatkoztam; az embert még a 
geometriánál is kevesebben tanulmányozzák. Csak azért kutatnak egyebet, mert nem képesek 
tanulmányozni az embert; de vajon nem azért van-e ez így, mert nem erre a tudományra van 
szüksége az embernek, s hogy boldogsága érdekében jobb neki, ha nem ismeri önmagát?” 
(Blaise Pascal) 



december 11. szerda  
 

80. zsoltár  

Figyelj ránk, Izráel pásztora, aki úgy terelgeted Józsefet, mint egy nyájat! Te, aki kerúbokon 

trónolsz, jelenj meg ragyogva Efraimnak, Benjáminnak és Manassénak! Mutasd meg 

hatalmadat, jöjj segítségünkre! Istenünk, újíts meg bennünket! Ragyogtasd ránk orcádat, hogy 

megszabaduljunk! URam, Seregek Istene, meddig füstölög haragod néped imádsága ellenére? 

Kenyér helyett könnyel etetted őket, bőségesen adtál inni könnyeket. Te okoztad, hogy 

civakodnak velünk szomszédaink, ellenségeink pedig gúnyolnak minket. Seregek Istene, újíts 

meg bennünket! Ragyogtasd ránk orcádat, hogy megszabaduljunk! Egy szőlőtőt hoztál el 

Egyiptomból. Népeket űztél el, ezt meg elültetted. Helyét elegyengetted, gyökeret vert, és 

ellepte a földet. Árnyéka hegyeket borított be, vesszői vetekednek a hatalmas cédrusokkal. 

Indáit a tengerig növesztette, hajtásait a Folyamig. Miért romboltad le kerítéseit, hogy 

szedhessen róla, aki csak arra jár?! Lerágja az erdei vadkan, és lelegeli a mezei vad. Seregek 

Istene, fordulj hozzánk! Tekints le az égből, lásd meg, és gondozd ezt a szőlőt! Oltalmazd, amit 

jobboddal ültettél, és a fiút, akit magadnak neveltél! Pusztuljanak el dorgálásodtól, akik 

fölperzselték, levagdalták! Legyen kezed azzal a férfival, jobbod azzal az emberrel, akit 

magadnak neveltél! És mi nem pártolunk el tőled. Tarts életben bennünket, és mi segítségül 

hívjuk nevedet. URam, Seregek Istene, újíts meg bennünket! Ragyogtasd ránk orcádat, hogy 

megszabaduljunk! 

 

Prédikátor 3, 1–3. 

Mindennek megszabott ideje van, megvan az ideje minden dolognak az ég 

alatt. Megvan az ideje a születésnek, és megvan az ideje a meghalásnak. 

Megvan az ideje az ültetésnek, és megvan az ideje az ültetvény kitépésének. 

Megvan az ideje az ölésnek, és megvan az ideje a gyógyításnak. Megvan az 

ideje a rombolásnak, és megvan az ideje az építésnek… 

 
 
Urunk segíts, hogy ne vesszünk el az óra kattogásában! Annyira szeretünk az óra 
kontroláltságában élni, és ebből valami iszonyatos szorongás születik a 
lelkünkben! Segíts, hogy felelősen éljünk a rohanó időben, mégis úgy, mint akik 
igazán nem ebben a számrendszerben élünk. Nagyon nehéz megértenünk, hogy 
földi szaladgálásainknak megkaphatják éppen az ellenkező értelmét annak, ami 
a célunk volt. Sokszor órarendszerűen építünk, de kiderül, hogy ez rombolás volt. 
Istenünk, könyörülj rajtunk, hogy hálával le tudjuk tenni az időt a Te kezedbe! 
Ebben az Adventben engedd, hogy inkább Téged magadat szeressünk, és nem a 
tőled kapott lehetőségeket. Szemünket Rád csüggesztjük, figyelünk és várunk, 
Urunk! Ámen 
 
 
 



 

 

„Négyszáz éve annak, hogy az emberiség zsebébe csúszott az idő: megszületett az első 

zsebóra. Azóta az eddig zajtalanul kisikló pillanatokat nyugodtan tenyerünkbe foghatjuk, 

akkor hallgatjuk ki a mulandóság szívverését, amikor éppen eszünkbe jut. Egy kicsit talán el is 

kényeztetett minket ez a csodálatos műszer, érzéketlen közönnyel viseljük, élünk vele, akár a 

levegővel. Csak ha kihagy szorgalmas körforgása, eszmélünk rá zavartan, micsoda fontos 

szerepet játszik életünkben, milyen tétován, bizonytalanul puhatolózunk nélküle a világban, 

akár a magára maradt vak egy belvárosi utca forgatagában. Egyszeriben nem tudunk élni óra 

nélkül, mintha szívünk állt volna el, vagy mintha nem kapnánk levegőt. Idáig észre sem vettük, 

mint a legtöbb csodát – az eget, a földet meg a csillagokat –, s most mintha egy zavartalan 

szerelem szakadt volna meg, fegyvertelenül kerülünk szembe a múló idővel. Mikor azonban a 

hűséges mutató rövid szünet után ismét szolgálatunkba szegődik, megkezdi lassú szemléjét az 

óralap feszesen fölsorakozó számjegyei felett, újra csak elfeledjük, legfeljebb egy-egy gépies 

pillantást vetünk rá napközben, lefekvés előtt foglalkozunk vele egy keveset. Hálátlanok 

vagyunk, s ha csodáltuk is, csak gyerekkorunkban csodáltuk, hajoltunk föléje ámuló tisztelettel, 

csak addig volt rejtély, míg ki nem lestük aranyló fogaskerekeibe zárt titkát, hogy azután 

végleg száműzzük képzeletünkből.  

Pedig nemcsak ő maga érdekes, története is fölér bármelyik híresség pályafutásával. … Az új 

találmány születéséig az ég önkényes közléseinek volt kiszolgáltatva a föld vándora, s hosszú 

időnek kellett eltelnie, míg egy szép napon markába szoríthatta a mulandóságot.” (Pilinszky 

János, Élet, 1943. január 31)  

  



 

december 12. csütörtök  

 

88. zsoltár  

URam, szabadító Istenem, hozzád kiáltok éjjel-nappal. Jusson hozzád imádságom, figyelj 

esedezésemre! Mert tele van bajokkal a lelkem, életem közel került a holtak hazájához. A sírba 

roskadók közé sorolnak, olyan lettem, mint egy erőtlen férfi. A halottak közé kerülök, mint 

azok, akik leterítve fekszenek a sírban, akikre nem gondolsz többé, és kikerültek a kezedből. A 

sír mélyére juttattál már, mélységes sötétségbe. Rám nehezedett haragod, örvényeid mind 

lehúznak engem. Elszakítottad tőlem ismerőseimet, utálatossá tettél előttük. Fogoly vagyok, 

nem szabadulhatok,szemem elbágyadt a nyomorúságtól. Hívtalak, URam, minden nap, 

kitártam feléd kezemet. Teszel-e csodát a halottakkal? Fölkelnek-e az árnyak, hogy 

magasztaljanak téged? Beszélnek-e a sírban szeretetedről, hűségedről az enyészet helyén? 

Ismeretesek-e csodáid a sötétségben, igazságod a feledés földjén?  

De én hozzád fohászkodom, URam, már reggel hozzád száll imádságom. Miért taszítasz el 

engem, URam, miért rejted el orcádat előlem? Nyomorult és beteg vagyok ifjúságom óta, 

rettegek tőled, tanácstalan vagyok. Rám zúdult izzó haragod, rettentő csapásaid 

megsemmisítenek. Körülvesznek minden nap, mint az árvíz, teljesen bekerítenek engem. 

Elszakítottad tőlem jóbarátaimat, már csak a sötétség ismer engem. 

 

 

1 Korintus 6, 1–2. 

Ne maradjon hiábavaló Isten kegyelme, amit befogadtatok! Amint ő mondja: 

A kedvező időben meghallgattalak, s az üdvösség napján megsegítettelek. 

Íme, most van a legkedvezőbb idő; íme, most van az üdvösség napja! 

 

 

 

Mennyei Atyánk, köszönjük azt az időt, amelyben nekünk kedvezel, amiben 

meghallgatsz, megsegítesz, üdvözítesz. Sokszor személyes ellenségünknek 

érezzük az időt, ami ellenünk dolgozik, ami egyre csak fogy, ami állandóan rohan, 

ami soha semmire nem elég. Az idő a Te kezedben a javunkra válik, megszelídül, 

nem múlik, hanem telik, mindenre elegendő. Mint a kegyelmed. Segíts, hogy így 

élhessük meg az időt, így élhessünk az időben! Ámen 

  



„Elég a mai nap gondjával törődnünk. Az evangéliumi tanács gondjában élő ember napjait az 

örökkévalóságba törekszik fölemelni, míg a bűn az örökkévalóságot igyekszik 

belekényszeríteni a pillanatba. A bűn lényege szerint a pillanatnak él, és lényege szerint 

lefokoz, degradál. Látszatra a két magatartás azonos. A különbség köztük annyi csupán, 

amekkora a dolgok színe és fonákja között van. Innét, hogy a megtérés mindig egyszerűen 

fordulatot jelent, és szinte helyben történik. A külső kép, a látszat legtöbbször azonos marad, 

ha mindjárt a jelentések végtelenje választja is el őket egymástól. Megtérése után mi 

különböztette meg a jobb latort a baltól? Látszatra semmi, valójában minden. A megtérés nem 

szakít ki se a világból, se az időből, se az örömből, se a szenvedésből. De igazivá, reálissá teszi 

számunkra az örömöt is, és a szenvedést is. A megtérő – fordulata után – mélyebb örömben és 

mélyebb szenvedésben részesül, mint annak előtte. Ami azonban döntő a számára, az többé 

nem is annyira öröme vagy szenvedése, hanem megérkezése az igazságba. Ahogy a bűnöst se 

gyönyöre vagy kínja emészti valójában, hanem az, hogy gyönyöre és kínja egyként üres és 

irreális… 

Nem a világról kell tehát lemondanunk, hanem épp a világot vállalva: a világiasságról. Nem az 

időről, hanem épp az időt teljesítve: az időlegességről. Mert épp a világiasság és az időlegesség 

nem tudja teljesíteni se a világ, se az idő föladatát, a mindennapok ama gondját, amit az 

evangéliumi tanács ránk bízott. (Pilinszky János, 1968)  



december 13. péntek  

 

22. zsoltár 

Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el? Távol van tőlem a segítség, pedig jajgatva kiáltok! 

Istenem! Hívlak nappal, de nem válaszolsz, éjszaka is, de nem tudok elcsendesedni. Pedig te 

szent vagy, trónodon ülsz, rólad szólnak Izráel dicséretei. Benned bíztak őseink, bíztak, és 

megmentetted őket. Hozzád kiáltottak segítségért, és megmenekültek, benned bíztak, és nem 

szégyenültek meg. De én féreg vagyok, nem ember, gyaláznak az emberek, és megvet a nép. 

Gúnyolódnak rajtam mind, akik látnak, ajkukat biggyesztik, fejüket csóválják: Az ÚRra bízta 

magát, mentse hát meg őt, szabadítsa meg, hiszen kedvelte! Te hoztál ki engem anyám 

méhéből, biztonságba helyeztél anyám emlőin.  Már anyám ölében is rád voltam utalva, 

anyám méhében is te voltál Istenem. Ne légy tőlem távol, mert közel van a baj, és nincs, aki 

segítsen! Hatalmas bikák vettek körül, bekerítettek a básáni bivalyok. Föltátották rám 

szájukat, mint a marcangoló, ordító oroszlán. Szétfolytam, mint a víz, kificamodtak a 

csontjaim. Szívem, mint a viasz, megolvadt bensőmben. Torkom kiszáradt, mint a cserép, 

nyelvem az ínyemhez tapadt, a halál porába fektettél. Mert kutyák vettek körül engem, 

gonoszok bandája kerített be, átlyukasztották kezemet, lábamat. Megszámlálhatnám minden 

csontomat, ők pedig csak bámulnak, néznek rám. Megosztoznak ruháimon, köntösömre sorsot 

vetnek. Ó, URam, ne légy távol, erősségem, siess segítségemre! Ments meg engem a 

fegyvertől, életemet a kutyák hatalmából! Szabadíts meg az oroszlán szájából, és a bivalyok 

szarvai közül, engem, nyomorultat! Hirdetem nevedet testvéreimnek, dicsérlek a 

gyülekezetben. Kik az URat félitek, dicsérjétek őt, Jákób utódai, mind dicsőítsétek őt! 

Rettegjetek tőle Izráel utódai mind! Mert nem veti meg, és nem utálja a nyomorult 

nyomorúságát, nem rejti el orcáját előle, segélykiáltását meghallgatja.  

 

1 Korintus 7, 29–30.  

Ezt pedig azért mondom, atyámfiai, mert az idő rövidre van szabva ezentúl, 

azért a kiknek van is feleségük, úgy legyenek, mintha nem volna. És a kik 

sírnak, mintha nem sírnának; és a kik vígadnak, mintha nem vigadnának; a 

kik vesznek, mintha semmijük sem volna. 

 

Urunk! Sokszor ömlik belőlünk a szó, nem tudjuk abbahagyni a beszédet. Ha 
visszahallgatnánk, meglepődnénk, milyen sokat beszéltünk, és milyen keveset 
mondtunk. Milyen keveset osztottunk meg Veled és másokkal magunkból, az 
érzéseinkből, a gondolatainkból. Elhallgattunk magunkkal kapcsolatban. 
Szabadíts ki mindenkit, aki szépen, lassan, észrevétlenül bezárkózott. Az idő 
rövidre van szabva, segíts, hogy ne úgy éljünk, mintha a világ összes ideje a miénk 
lenne! Óvj meg bennünket a halogatástól! Szentlelked feltartóztathatatlanul 
indítson bennünket szeretetre, megbocsátásra, reménykedésre! Ámen 
 
  



 

„Egyik homíliájában Órigenész felpanaszolja, hogy most olyanokat lát, akik csak ünnepeken 

hajlandók templomba menni, máskor pedig így fordul a jelenlévőkhöz: »Időtök legjavát, sőt 

szinte az egészet világi foglalatosságokkal töltitek, egyik részét elfecsérlitek politizálásra, a 

másikat üzleti ügyek intézésére; az egyik földjével, a másik meg perekkel bíbelődik, és senki 

sem, vagy legalábbis igen kevesen szánnak időt arra, hogy Isten igéjét hallgassák. De miért 

elfoglaltságaitok miatt hibáztatlak benneteket? Miért a távollevőkre panaszkodom? Még ha 

itt vagytok, még ha eljöttetek is a templomba, nem figyeltek, hanem szokás szerint közönséges 

pletykálkodással múlatjátok az időt, és hátat fordítotok Isten igéjének, az isteni 

olvasmányoknak.« (HomGen 10.1, idézi Heidl György) 



 

december 14. szombat 
89. zsoltár  

URam, kegyelmes tetteidről éneklek örökké, nemzedékről nemzedékre hirdetem hűségedet. 

Mert ezt mondom: Örökké tart kegyelmed, hűséged szilárd, akár az ég. Szövetséget kötöttem 

választottammal, megesküdtem szolgámnak, Dávidnak: Örökre fenntartom utódaidat, 

nemzedékről nemzedékre építem trónodat! Az egek magasztalják csodáidat, URam, 

hűségedet a szentek gyülekezetében. Mert ki van a fellegekben, aki egy sorba állítható az 

ÚRral? Ki hasonló az ÚRhoz az istenfiak között? Igen rettenetes az Isten a szentek gyűlésében, 

és félelmetes mindazok között, akik körülötte vannak. URam, Seregek Istene! Ki olyan erős, 

mint te, URam? Hűséged körülvesz téged! Te uralkodsz a dühöngő tengeren; ha hullámai 

tornyosulnak, te lecsendesíted őket. Te zúztad szét Rahabot, halálra sebezve; erős karoddal 

szétszórtad ellenségeidet. Tied a menny, tied a föld is, te hoztad létre a földkerekséget és azt, 

ami betölti. Te teremtettél északot és délt, a Tábór és a Hermón a te nevedet zengi. Hatalmas 

a te karod, kezed erős, jobbod felséges. Igazság és jog trónodnak támasza, szeretet és hűség 

jár előtted. Boldog nép az, amely tud neked ujjongani, amely orcád világosságában járhat, 

URam! Nevednek örvendeznek mindennap, és igazságod fölmagasztalja őket, mert te vagy 

díszük és erejük. Kegyelmed által emelkedik hatalmunk, mert az ÚRtól van a pajzsunk, Izráel 

Szentjétől a királyunk. 

 

Máté 16,2–4   

Jézus akkor ezt mondta nekik: Miért féltek ennyire? Még mindig nincs 

hitetek? Napnyugtakor azt mondjátok, hogy szép idő lesz, mert vörös az ég. 

Reggel pedig, hogy ma zivatar lesz, mert vörös és borús az ég. Képmutatók! 

Az ég színét meg tudjátok ítélni, az idők jeleit pedig nem tudjátok?  

 

Urunk! Te a világ kezdete óta annak végéig Szentlelked és Igéd által embereket 
szólítasz meg és egybegyűjtöd őket, ők pedig nemzedékről nemzedékre hirdetik 
Nevedet, kegyelmes tetteidet, hűségedet. Most is ezt teszed, ebben a percben, 
ebben az órában, ezen a napon, ebben az Adventben. Köszönöm, hogy egykor 
engem is megszólítottál és gyülekezetbe helyeztél! Köszönöm azokat, akiket 
most szólongatsz, akiknek helyet készítesz! Köszönöm, hogy még tart a kegyelmi 
idő. Erősítsd meg a mostani nemzedék szívét és száját, hogy bizonyságot 
tehessünk Rólad! Ámen  
 

„Ha elgondolkozom rajta, milyen rövid ideig tart az előtte volt és utána következő öröklétbe 

vesző életem, milyen kicsi az a tér, amelyet betöltők, sőt az is, amit látok, az általam nem is-

mert és rólam nem tudó terek végtelenségében elmerülve, megrémülök, és döbbenten kérde-

zem, miért vagyok éppen itt és nem másutt, mert ennek nincs semmi magyarázata, miért in-

kább itt, mint ott, miért éppen most és nem máskor. Ki helyezett engem ide? Kinek a paran-

csára és kinek a határozatából rendeltetett számomra éppen ez a hely és ez az idő? (Blaise 

Pascal, Gondolatok, 205.) 



 

december 15. vasárnap  

 

8. zsoltár  

Ó, URunk, mi Urunk! Mily felséges a te neved az egész földön, az égen is megmutattad 

fenségedet! Gyermekek és csecsemők szája által is építed hatalmadat ellenfeleiddel szemben, 

hogy elnémítsd az ellenséget és a bosszúállót. Ha látom az eget, kezed alkotását, a holdat és 

a csillagokat, amelyeket ráhelyeztél, micsoda a halandó - mondom -, hogy törődsz vele, és az 

emberfia, hogy gondod van rá?  

Kevéssel tetted őt kisebbé Istennél, dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg. Úrrá tetted 

kezed alkotásain, mindent a lába alá vetettél: a juhokat és marhákat mind, még a mezei 

vadakat is, az ég madarait, a tenger halait, amelyek a tenger ösvényein járnak. Ó, URunk, mi 

Urunk! Mily felséges a te neved az egész földön! 

 

Márk 11, 13–14.  

Messziről meglátott egy zöldellő fügefát. Odament, hátha talál rajta valamit. 

De amikor odaért, semmit sem talált rajta, csak levelet, ugyanis még nem jött 

el a fügeérés ideje. Jézus így szólt a fához: „Senki ne egyék rólad gyümölcsöt 

soha többé!” 

 

Urunk! Gyümölcsöző életre teremtettél bennünket, és eljön az idő, amikor 
keresed ezeket a gyümölcsöket az életünkön. Eljön az idő, amikor a 
gyümölcsökre szüksége lesz a körülöttünk élő éhező embereknek. Eljön az idő, 
hogy jó gyümölcsöket keresnek rajtunk a Téged keresők. Legyen ez az Advent a 
gyümölcsérés ideje: Szereteted melege, Jelenléted világossága, Igéd és 
Szentlelked éltessen bennünket, hogy teremhessük a jó gyümölcsöket! Ámen 
 

 

„A szőlő vagy a must… egyenesen halhatatlan. Halála csak átváltozás, így adta vérét népéért 

a hajdani barbár törzsek fejedelme, hogy ereje alattvalóiban éljen tovább. A szőlőből must lesz, 

és a mustból bor. A szőlő ereje velünk marad, halálával kellett bevennie az időtlenséget. … 

Gyümölcsök és virágok, boroshordók és józan vetemények: mintha emberi sorsokról lenne szó. 

Megadással élnek kedvünk és étvágyunk árnyékában, mint pogányok a párkák kezében. 

Hasonlatosak hozzánk. Különösen így ősszel, életük magaslatán és haláluk tövében. 

Megraboltuk velük a nyarat, de ők nem tiltakoztak a szöktetés ellen, valami titkos sorsközösség 

felénk húzza a szívüket. Bejöttek utánunk a házba, nincs bennük semmi ellenségeskedés, 

csöndesek és példaadóak.” (Pilinszky János, Élet, 1943) 

 



 

december 16. hétfő  

 

 

44. zsoltár 

Isten, saját fülünkkel hallottuk, elbeszélték nekünk apáink, mit vittél véghez napjaikban, a régi 

időkben. Kezeddel népeket űztél el, őket pedig a helyükre plántáltad. Nemzeteket zúztál össze, 

őket pedig a helyükre küldted. Mert nem a maguk fegyverével vették birtokba az országot, és 

nem a saját karjuk segítette meg őket, hanem a te jobbod és a te karod, a te orcád világossága, 

mert kedvelted őket. Te vagy királyom, ó, Isten! Parancsodra megszabadul Jákób. Általad 

verjük le ellenségeinket, neved segítségével tiporjuk el támadóinkat. Mert én nem az íjamban 

bízom, nem a fegyverem segít meg engem. Te segítesz meg ellenségeinkkel szemben, 

gyűlölőinket te szégyeníted meg. Istent dicsérjük mindennap, neved magasztaljuk örökké. 

Mégis elvetettél, megszégyenítettél minket, nem vonultál ki seregeinkkel. Megfutamítottál az 

ellenség előtt, gyűlölőink kifosztottak bennünket. Odadobtál minket, mint vágójuhokat, és 

szétszórtál a népek közé. Potom áron adtad el népedet, nem szabtál magas vételárat érte. 

Gyalázatossá tettél szomszédaink előtt, gúnyol és csúfol környezetünk. Szóbeszéd tárgyává 

tettél a népek között, fejüket csóválják miattunk a nemzetek. Mindennap szidalmaznak 

engem, szégyen borítja arcomat a gyalázók és a káromlók szava miatt, az ellenség és a 

bosszúálló miatt. Bár mindez ránk szakadt, nem feledtünk el téged, nem szegtük meg 

szövetségedet. Szívünk nem szakadt el tőled, lépteink sem tértek le ösvényedről. Pedig a 

sakálok tanyájára űztél minket, és a halál árnyékát borítottad ránk. Ha elfeledtük volna 

Istenünk nevét, és idegen istenhez emeltük volna fel kezünket, nem vette volna-e észre Isten? 

Hiszen ő ismeri a szívnek titkait. Miattad gyilkolnak minket naponta, vágójuhoknak tekintenek. 

Serkenj fel! Miért alszol, Uram? Ébredj föl, ne taszíts el végképp! Miért rejted el orcádat, miért 

felejted el nyomorúságunkat és ínségünket? Lelkünk a porba hanyatlott, testünk a földhöz 

tapadt. Siess segítségünkre! Válts meg minket irgalmadból! 

 

 

Jelenések 21,2–6  

Íme, Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei 

lesznek, és maga Isten lesz velük, és letöröl minden könnyet a szemükről, és 

halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, 

mert az elsők elmúltak. A trónon ülő ezt mondta: Íme, újjáteremtek mindent. 

És így szólt: Írd meg, mert ezek az igék megbízhatók és igazak! És ezt mondta 

nekem: Megtörtént! Én vagyok az Alfa és az Ómega, a kezdet és a vég. 

 
 
 
 



 
Segíts Urunk jelen lenni. Segíts naponta megkérdezni saját magunktól, vajon itt 
és most melyik út vezet Feléd? Mi az akadálya annak, hogy Benned legyünk, itt 
és most? Hol van bennünk akadály ebben a pillanatban, és mit tehetünk azért, 
hogy ne legyen? Segíts, hogy meghalljuk a Te szelíd, minden percben hívó 
hangodat! Segíts, hogy a kattogó zaj világában is halljuk válaszodat, és 
megtaláljuk az utat. Ámen 
 

 

 

„Sohasem kötődünk a jelen időhöz. A jövőt képzeljük magunk elé, mert úgy érezzük, lassan 

közeledik, sürgetni akarjuk eljövetelét; vagy ellenkezőleg: a múltat idézzük fel, hogy így 

fékezzük túlságosan gyors szökését; oktalanságunkban oly időkben barangolunk, amelyek 

nem a mi birtokunk, és megfeledkezünk arról az egyetlenről, amelyik a miénk; hívságunkban 

azokon az időkön jár az eszünk, amelyek immár semmivé lettek, miközben meggondolatlanul 

elszalasztjuk az egyetlen jelenvalót. A jelen ugyanis rendszerint kellemetlen. Eltakarjuk 

önmagunk elől, mert elszomorít; ha pedig kellemes, azon bánkódunk, hogy kisiklik a 

kezünkből. A jövőt hívjuk segítségül elviseléséhez, s azt, ami felett semmi hatalmunk sincs, a 

jövőre akarjuk bízni, holott semmi biztosítékunk sincs rá, hogy ezt a jövőt megérjük. 

Vizsgáljuk csak meg gondolatainkat, s azt fogjuk látni, hogy egytől egyig vagy a múlt, vagy a 

jövő foglalkoztatja őket. A jelenre szinte nem is gondolunk; de ha mégis, csak azért, hogy 

ennek a világánál próbáljuk elrendezni jövőnket. A jelen sohasem a célunk; a múlt és a jelen 

csak eszköz: egyetlen célunk a jövő. Ezért sohasem élünk, hanem azt reméljük, hogy majd 

élünk; s mivel állandóan boldogságra készülünk, elkerülhetetlen sorsunk, hogy sohase legyünk 

boldogok. (Blaise Pascal, Gondolatok 172.) 



 

december 17. kedd  

 

 

4. zsoltár  

Hallgass meg, ha hozzád kiáltok, igazságos Istenem! Szorult helyzetemből adj nekem kiutat, 

könyörülj rajtam, hallgasd meg imámat! Ti emberek! Meddig gyalázzátok dicsőségemet? 

Meddig szeretitek az üres beszédet, meddig törekedtek még hazugságra?   

Tudjátok meg, hogy az ÚR csodákat tesz hívével! Meghallgat az ÚR, ha hozzá kiáltok. Ha 

felindultok is, ne vétkezzetek! Gondolkozzatok el fekvőhelyeteken, és csillapodjatok le!  

Igaz áldozattal áldozzatok, és bízzatok az ÚRban! Sokan mondják: Bár jó napokat látnánk, és 

ránk ragyogna orcád világossága, URunk! Nagyobb örömöt adsz szívembe azokénál, akiknek 

bőven van búzájuk és boruk. Békében fekszem le, és el is alszom, mert csak te adod meg, URam, 

hogy biztonságban élhessek! 

 

Róma 13, 11.  

Ezenfelül tudjátok, hogy az idő sürget: ideje már az álomból felébrednetek, 

mert most közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőkké lettünk. 

Az éjszaka múlik, a nappal pedig már közel van. Vessük el tehát a sötétség 

cselekedeteit, és öltsük fel a világosság fegyvereit. 

 

Istenünk, Urunk köszönjük, hogy közelebb vagy hozzánk ma, mint tegnap és 
közelebb vagy hozzánk ebben a percben, mint az elmúlt órában. Bocsásd meg, 
hogy sokszor visszafordítanánk az idő kerekét és így sóhajtozunk: bárcsak fiatalok 
lennénk, ha még egyszer kezdhetnénk. Áldott vagy, hogy nem fordíthatjuk vissza 
az időt és nem növeled nyomorúságainkat, hanem szabadulásunk idejét 
készíted, a pillanatot, „ami kilóg az időből”. Könyörgünk, segíts kilépni 
sötétségből szőtt cselekedeteink ruhájából, gonoszságunk ruhájából, mely ránk 
feketedik, mint az ünnepi. Könyörgünk, ne hagyj szánalmas mezítelenségünkben 
minket, hanem öltöztess hitből, üdvösségből, igazságból, békességből, mennyei 
szavakból szőtt világosságodba. Ámen  
 

„Az idő azért hoz gyógyulást a fájdalmakra és a viszályokra, mert az ember közben változik, 

többé nem ugyanaz a személyiség. Sem a sértő, sem a sértett nem azonos régi önmagával. 

Mintha egy felbőszített népet látnánk viszont két emberöltővel később. Még mindig a franciák, 

de nem ugyanazok.” (Blaise Pascal: Gondolatok, 122)  



 

december 18. szerda  

 
44. zsoltár  

Isten, saját fülünkkel hallottuk, elbeszélték nekünk apáink, mit vittél véghez napjaikban, a régi 

időkben. Kezeddel népeket űztél el, őket pedig a helyükre plántáltad. Nemzeteket zúztál össze, 

őket pedig a helyükre küldted. Mert nem a maguk fegyverével vették birtokba az országot, és 

nem a saját karjuk segítette meg őket, hanem a te jobbod és a te karod, a te orcád világossága, 

mert kedvelted őket. Te vagy királyom, ó, Isten! Parancsodra megszabadul Jákób. Általad 

verjük le ellenségeinket, neved segítségével tiporjuk el támadóinkat. Mert én nem az íjamban 

bízom, nem a fegyverem segít meg engem. Te segítesz meg ellenségeinkkel szemben, 

gyűlölőinket te szégyeníted meg. Istent dicsérjük mindennap, neved magasztaljuk örökké.  

Mégis elvetettél, megszégyenítettél minket, nem vonultál ki seregeinkkel. Megfutamítottál az 

ellenség előtt, gyűlölőink kifosztottak bennünket. Odadobtál minket, mint vágójuhokat, és 

szétszórtál a népek közé. Potom áron adtad el népedet, nem szabtál magas vételárat érte. 

Gyalázatossá tettél szomszédaink előtt, gúnyol és csúfol környezetünk. Szóbeszéd tárgyává 

tettél a népek között, fejüket csóválják miattunk a nemzetek. Mindennap szidalmaznak 

engem, szégyen borítja arcomat a gyalázók és a káromlók szava miatt, az ellenség és a 

bosszúálló miatt. Bár mindez ránk szakadt, nem feledtünk el téged, nem szegtük meg 

szövetségedet. Szívünk nem szakadt el tőled, lépteink sem tértek le ösvényedről. Pedig a 

sakálok tanyájára űztél minket, és a halál árnyékát borítottad ránk. Ha elfeledtük volna 

Istenünk nevét, és idegen istenhez emeltük volna fel kezünket, nem vette volna-e észre Isten? 

Hiszen ő ismeri a szívnek titkait. Miattad gyilkolnak minket naponta, vágójuhoknak tekintenek. 

Serkenj fel! Miért alszol, Uram? Ébredj föl, ne taszíts el végképp! Miért rejted el orcádat, miért 

felejted el nyomorúságunkat és ínségünket? Lelkünk a porba hanyatlott, testünk a földhöz 

tapadt. Siess segítségünkre! Válts meg minket irgalmadból!  

 

Lukács 21, 6.  

Jézustól pedig őt, mondván: Mester, mikor lesznek azért ezek? És mi lesz a 

jel, mikor mindezek meglesznek? Ő pedig mondta: Meglássátok, hogy el ne 

hitessenek benneteket: mert sokan jönnek el az én nevemben, kik ezt 

mondják: Én vagyok; és: Az idő elközelgett; ne menjetek azért utánuk.  

 

Urunk, a Te jelenlétedben oly nyilvánvaló a mi külső és belső romlottságunk: 
lerombolt épületek, tönkrement közösségek, elfeledett hagyományok, 
betegségek, környezetszennyezés, kizsákmányolás, igazságtalanság, szavaink 
kiüresedése, lelkünk kiüresedése, hogy a „hazugság igazság, a háború, béke”. 
Hamis messiásokra hallgatunk, helyetted az Igaz Messiás helyett, és elpazaroljuk 
életünk idejét. Uram irgalmazz! Krisztus kegyelmezz! Uram irgalmazz! Ámen  
 



„Hálával és szeretettel gondolhatunk e törékenységre bármilyen kis vagy nagy fájdalom 

alkalmával. A csaknem közönséges pillanatokban is gondolhatunk rá. Minden öröm esetén. 

Nem lenne szabad, ha ez a gondolat természeténél fogva megzavarná vagy csökkentené az 

örömöt. Csakhogy ez nem így van. Az öröm csak még áthatóbb és még szorítóbb lágyságúvá 

válik általa, ahogy a cseresznyefavirágok törékenysége is növeli szépségüket. Ha így 

gondolkodunk, egy idő után Krisztus Keresztjének kell az életünk lényegévé válnia. Krisztus 

kétségtelenül ezt akarta mondani, amikor barátainak azt tanácsolta, hordozzák mindennap 

keresztjüket, és nem ahogyan ma hisszük, nem a mindennapi apró bosszúságokba való 

egyszerű beleegyezést, amit egy már-már szentségtörő nyelvi visszaéléssel néha keresztnek 

nevezünk. Csak egyetlen kereszt van, mégpedig a tér és idő végtelenjét betöltő 

szükségszerűség egésze, mely bizonyos körülmények között arra az atomra koncentrálódhat, 

amelyek mi mindannyian vagyunk, s teljesen szétzúzhatja. Hordozni a keresztet annyi, mint 

hordozni a tudást, hogy teljesen alá vagyunk vetve e vak szükségszerűségnek, lényünk minden 

részével, kivéve a lélek egy oly titkos pontját, melyet még az öntudat sem érinthet. (Simone 

Weil) 

  



december 19. csütörtök 
62. zsoltár  

Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok segítséget. Csak ő az én kősziklám és szabadítóm, 

erős váram, nem ingadozom sokáig. Meddig támadtok egyetlen emberre, miért akarjátok 

mindnyájan megölni? Olyan, mint a düledező fal és a bedőlt kerítés! Csak azon tanácskoznak, 

hogyan taszítsák le a magasból. Hazugságban telik kedvük, szájukkal áldanak, szívükben 

átkoznak.  

Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok reménységet. Csak ő az én kősziklám és 

szabadítóm, erős váram, nem ingadozom. Istennél van segítségem és dicsőségem, erős sziklám 

és oltalmam az Isten. Bízzatok benne mindenkor, ti népek, öntsétek ki előtte szíveteket, Isten 

a mi oltalmunk!   

Csak pára az emberek élete, hazug látszat a halandóké. Ha mérlegre kerülnek, a páránál is 

könnyebb mindegyik. Ne bízzatok zsarolt javakban, rablott holmival ne kérkedjetek! Ha 

gyarapszik is vagyonotok, ne bizakodjatok el!  

Szólott egyszer az Isten, és ezt a két dolgot értettem meg: Istennél van az erő; nálad van, 

URam, a szeretet. Te megfizetsz mindenkinek tettei szerint. 

 

Ézsiás 63, 7.  

Az ÚR hűségét magasztalom, az ÚR dicső tetteit: mindazt, amit értünk tett 

az ÚR, jótéteményeinek sorát Izráel háza iránt, mert irgalmasan bánt 

velünk, nagyon hűségesen. Mert ezt mondta: Mégiscsak az én népem ez, 

fiaim…, visszaemlékezett népe a régi időkre, Mózesre: Hol van, aki a 

tengerből kihozta nyájának pásztorát? Hol van, aki belé öntötte szent lelkét? 

 

Istenünk, magasztalunk Téged, hogy emlékezhetünk jóságodra, hűségedre, 
irgalmasságodra. Csak ebben az esztendőben is hányszor voltunk gyengék egyéni 
és közösségi életünkben, amikor azt éreztük nem megy tovább, fel kell adni, mert 
erőnk felett való az, amit vállaltunk, – és Te erősítettél, tápláltál bennünket, jó 
szavaddal itattál minket. Küldtél embereket, akik segítettek terheink 
cipelésében. Sokat panaszkodtunk, és neheztelve gondoltunk másokra és Rád is, 
– és megtapasztaltuk, hogy ”jó csendben várni az Úr szabadítására”. Magányunk, 
elhagyatottságunk és kiszolgáltatottságunk érzése Hozzád vitt közel. Köszönjük 
az új napokat, mert minden nap reggelén, ha csak egy pillanatra is, átélhettük, 
hogy „a régiek elmúltak, és íme, újjá lett minden”. Köszönjük az életünket, hogy 
méltatlanságunk ellenére gyermekeid vagyunk, családodhoz tartozunk. Ámen 

 
„Ha csupán átutazunk valamely városon, nem sokat törődünk vele, becsülnek-e ott bennünket. De 

mihelyt el kell időznünk benne egy kis ideig, azonnal törődünk vele. Mennyi ez a kis idő? Arányos a mi 

hívságos és gyarló életünkkel.” (Blaise Pascal, Gondolatok 149.)  

  



december 20. péntek  
 

 

30. zsoltár, 

 Magasztallak, URam, mert megmentettél. Nem engedted, hogy ellenségeim örüljenek 

bajomon. URam, Istenem, hozzád kiáltottam, és meggyógyítottál engem. URam, kihoztál 

engem a holtak hazájából, életben tartottál, nem roskadtam a sírba. Zengjetek az ÚRnak, ti, 

hívei, magasztaljátok szent nevét! Mert csak egy pillanatig tart haragja, de egész életen át a 

kegyelme. Este szállást vesz a sírás, reggelre itt az ujjongás. Míg jó dolgom volt, azt gondoltam: 

Nem tántorodom meg soha. URam, kegyelmedből hatalmas hegyre állítottál. De mikor 

elrejtetted orcádat, nagyon megrettentem. Ekkor hozzád kiáltottam, URam, és így esedeztem 

az ÚRhoz: Mit használ neked a vérem, ha leszállok a sírgödörbe? Hálát ad-e neked, aki porrá 

lett, hirdeti-e hűségedet? Hallgass meg, URam, kegyelmesen, légy segítségemre, URam! Te 

pedig gyászomat örömre fordítottad, leoldoztad gyászruhámat, és örömbe öltöztettél. Ezért 

szüntelen zeng neked a szívem, örökké magasztallak, URam, Istenem! 

 

2. Korinthus 4, 17–18. 

Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk minden mértéket meghaladó 

nagy, örök dicsőséget szerez nekünk, mivel nem a láthatókra nézünk, hanem 

a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig 

örökkévalók. 

  

Áldott Krisztusunk, Te a szívedet adtad nekünk. Köszönjük, hogy a te szereteted 
testté lett. Mi megtartjuk magunknak a szívünket, hátsó gondolatainkat. Bocsáss 
meg nekünk! Könyörgünk azért, hogy a szívünk hadd érezzen, tervezzen, 
vágyódjon, cselekedjen a te szíved szerint. Segíts úgy élni családunkban, 
gyülekezetünk közösségében, hogy hitünk megélésében ott legyen az öröm. 
Azért könyörgünk szerető Istenünk, hogy a Fiaddal való közösségben életünk 
meghaladja az anyagi valóság gazdagságát. Ámen 

 

 
 

Ki tud várni, az sokat tud; s nemcsak tud sokat, de tehet, s tenni fog sokat. A bölcs késő 

öregségében is elülteti a fát, noha hasznával maga nem élhet; de érti, miképpen az rendes 

időre megnő, s unokáját gyümölccsel enyhíti. Ő tudja, miért kell várni; s ki várás után sok jót 

nyert, az munkálni a jövő korért sem rest. (Kölcsey Ferenc) 



 

december 21. szombat  
 

18. zsoltár  

Szeretlek, URam, erősségem! Az ÚR az én kőszálam, váram és megmentőm, Istenem, 

kősziklám, nála keresek oltalmat, pajzsom, hatalmas szabadítóm, fellegváram! Az ÚRhoz 

kiáltok, aki dicséretre méltó, és megszabadulok ellenségeimtől. Körülvettek a halál kötelei, 

pusztító áradat rettent engem. A sír kötelei fonódtak rám, a halál csapdái meredtek rám. 

Nyomorúságomban az ÚRhoz kiáltottam, segítségért kiáltottam Istenemhez. Meghallotta 

hangomat templomában, kiáltásom a fülébe jutott. Megrendült és rengett a föld, a hegyek 

alapjai megremegtek, megrendültek, mert haragra gyúlt. Füst jött ki orrából, szájából emésztő 

tűz, parázs izzott benne. Lehajlította az eget, és leszállt, homály volt lába alatt. Kerúbon ülve 

repült, szelek szárnyán suhant. A sötétséget tette rejtekévé maga körül, mint egy sátrat, a 

sötét vizeket, a gomolygó fellegeket. Az előtte levő fényözönből előtörtek fellegei jégesővel és 

tüzes parázzsal. Dörgött az ÚR az égben, mennydörgött a Felséges jégesővel és tüzes 

parázzsal. Kilőtte nyilait, és szétszórta, tömérdek villámot röpített ki. Láthatóvá váltak a vizek 

medrei, és feltárultak a világ alapjai dorgálásodtól, URam, haragod szelének fúvásától. Lenyúlt 

a magasból, és fölvett, a nagy vizekből kihúzott engem. Megmentett engem erős 

ellenségemtől, gyűlölőimtől, bár erősebbek nálam. Rám törhetnek a veszedelem napján, de az 

ÚR az én támaszom. Tágas térre vitt ki engem, megmentett, mert gyönyörködik bennem. 

Igazságom szerint bánt velem az ÚR, kezem tisztasága szerint jutalmazott engem. Hiszen 

vigyáztam az ÚR útjára, és nem hagytam el hűtlenül az Istent. Minden törvényére ügyeltem, 

és rendelkezéseitől nem tértem el. Feddhetetlen voltam előtte, és őrizkedtem a bűntől. 

Igazságom szerint jutalmazott meg az ÚR, kezem tisztasága szerint, amit jól lát. A hűségeshez 

hűséges vagy, a feddhetetlen emberhez feddhetetlen. A tisztához tiszta vagy, de a hamisnak 

ellenállsz. A nyomorult népet megsegíted, de a kevély tekintetűeket megalázod. Mert te 

gyújtasz nekem mécsest, URam, fénysugarat ad nekem Istenem a sötétségben…  

 

1Mózes 1, 14. 

Azt mondta ezután Isten: Legyenek világítók az ég boltozatán! Válasszák el 

a nappalt az éjszakától, jelezzék az időket, a napokat és az esztendőket. 

 

„A szentek Urának legyen örök magasztalás!” Magasztalunk Istenünk csodáidért 
az örök rendért, ami maga a teremtettség. Köszönjük, hogy az általad adott rend 
nem erőszakos rend, nem mások szenvedésével és halálával létrehozott rend, 
nem kikényszerített rend, nem kizsarolt rend. Köszönjük, hogy a teremtettség az 
örökkévalóságról tanúskodik az örök harmóniáról. Köszönjük a ritmust, ahogyan 
ver a szívünk, egy dallam ritmusát, a kolibri szárnycsapását. Köszönjük, hogy a 
nappal az éjszakával párban jár, hogy a napok egymásnak felelnek és az évszakok 
egymásnak szolgálnak. Köszönjük, hogy életünk forgatagából megérkezhetünk a 
Te csendedbe, a hétköznapból az ünnepbe a munkából a pihenésbe. Taníts 
megérkezni, ünnepelni, pihenni. Ámen  
  



 

„Így vizsgálja meg magát Jézus gyülekezete, vajon adott-e jelet a világ által megvetetteknek, 

meggyalázottaknak Jézus szeretetéről, amely életet akar megtartani, hordozni, óvni! Különben 

a legtisztább istentisztelet, a legkegyesebb ima, a legbátrabb hitvallás sem segíthet rajta, 

hanem ellene kell vallania, mert abbahagyta Jézus követését. Isten nem hagyja magát a 

testvérünktől elválasztani. Nem akarja, hogy tiszteljék, amikor egy testvért meggyaláznak.” 

(Dietrich Bonhoeffer)  

  



 

december 22. vasárnap  
19. zsoltár  

Az egek hirdetik Isten dicsőségét, kezének munkájáról beszél a menny. Nappal a nappalnak 

adja át e szót, éjjel az éjjelnek adja tudtul. Nincs szó és nincs beszéd, hangjuk sem hallatszik, 

mégis eljut hangjuk az egész földre, szavuk a világ végéig. Sátrat készített a napnak, amely 

mint vőlegény jön ki szobájából, örül, mint egy hős, hogy futhat pályáján. Elindul az ég egyik 

szélétől, átível a másik széléig, nincs rejtve melege elől semmi.  

Isten igéje tökéletes. Az ÚR törvénye tökéletes, felüdíti a lelket. Az ÚR intő szava határozott, 

bölccsé teszi az együgyűt. Az ÚR rendelkezései helyesek, megörvendeztetik a szívet. Az ÚR 

parancsolata világos, ragyogóvá teszi a szemet. Az ÚR félelme tiszta, megmarad örökké. Az 

ÚR döntései igazak, mindenben igazságosak, kívánatosabbak az aranynál, sok színaranynál is, 

édesebbek a méznél, a csurgatott méznél is. Szolgádat is figyelmeztetik: ha megtartja azokat, 

jutalma bőséges. A tévedéseket ki veheti észre? Titkos bűnök miatt ne büntess meg! A 

kevélységtől is tartsd távol szolgádat, ne uralkodjék rajtam. Akkor feddhetetlen maradok, sok 

bűntől mentesen. Fogadd kedvesen számnak mondásait és szívem gondolatait, URam, 

kősziklám és megváltóm! 

Mt 25, 14–19. 

Mert úgy van ez, mint amikor egy idegenbe készülő ember hívatta szolgáit, 

és rájuk bízta vagyonát. Az egyiknek adott öt talentumot, a másiknak kettőt, 

a harmadiknak pedig egyet, kinek-kinek képessége szerint, és elment 

idegenbe. … Hosszú idő múlva azután megjött ezeknek a szolgáknak az ura, 

és számadást tartott velük. 

 

Uram, sokszor éreztem elégtelenségemet. Néha dühös is voltam Rád, mert 
szorultságomban azt hittem, hogy Te vagy az, aki nem adtál eleget 
kibontakozásomra. Jézus, kérlek, szabadíts meg önmagam körül forgásomból! 
Add, hogy a hosszú időt, amit a Te várásod ne félelemmel, hanem gyereki 
bizalmamból fakadó készséggel töltsön el! Szeretné bajaimat úgy látni, mint az a 
gyermek, aki leveszi tekintetét szüleiről, mert valami vonzza a szemét. És mert, 
ami vonzza félelmetes és ismeretlen, elsírja magát és csak akkor nyugszik meg, 
amikor újra szerettei karjában van. Uram, nem érdekel, mennyi időt kell várni, 
nem érdekel, mennyit és mit adsz, nem érdekel semmiféle elvárás, csak Te 
érdekelsz, tölts el önmagaddal! Ámen 
 
„Ismerkedsz a téllel, mintha egy nagy képeskönyv lapjait nézegetnéd, kutatgatsz a hófehér 

lapok közt, elszédülsz, és újabb látványokra ocsúdsz föl, álmosság környékez, legszívesebben 

lehajtanád fejed a nyitott, vakító képekre! Az idő megáll, szétfoszlik körülötted, súlytalanul 

libeg a pillanat mozdulatlan sodrában, mint az utas, aki nem tudja, honnan és hová érkezik, 

mint az olvasó, aki nem tudja könyvét letenni öléből…. s mikor hátat fordítasz az ablaknak, 

szinte büntetés viszontlátnod szobád falait, ágyadat a sarokban és a széket, hová levetkőzöl, 

és elalvás előtt kirakod az órádat.” (Pilinszky János) 



 

december 23. hétfő  

 
24. zsoltár  

Az ÚRé a föld és ami betölti, a földkerekség és a rajta lakók. Mert ő vetette meg alapját a 

tengereken, ő rögzítette a folyókon. Ki mehet föl az ÚR hegyére, és ki állhat meg szent helyén? 

Az ártatlan kezű, a tiszta szívű, aki nem sóvárog hiábavalóság után, és nem esküszik hamisan. 

Áldást nyer az ilyen az ÚRtól, igazságot a szabadító Istentől. Ilyen az a nemzedék, amely hozzá 

folyamodik, akik Jákób Istenének orcáját keresik.  

Emeljétek föl fejeteket, ti kapuk, emelkedjetek föl, ti ősi ajtók, hogy bemehessen a dicső király! 

Ki az a dicső király? Az erős és hatalmas ÚR, az ÚR, aki hatalmas a harcban. Emeljétek föl 

fejeteket, ti kapuk, emeljétek föl, ti ősi ajtók, hogy bemehessen a dicső király! Ki az a dicső 

király? A Seregek URa, ő a dicső király! 

János 6, 6–8. 

Jézus mondta: Az én időm még nincs itt; a ti időtök pedig mindig készen van. 

Titeket nem gyűlölhet a világ, de engem gyűlöl; … Ti menjetek fel erre az 

ünnepre: én még nem megyek fel erre az ünnepre; mert az én időm még nem 

telt be.  

 

Urunk! Elönt az az érzés, hogy nincs időnk. Ha hátra nézünk ünnepi 
készülődésünkre, jobbára azt érzékeljük, ami elmaradt. Mintha örökké valami 
nagy pótlási folyamatban lennénk. Tűzoltó készülékekkel oltanánk azokat a 
parázsló helyzeteket, ahol még nincs minden veszve. Urunk, szabadíts meg ebből 
a hajszából. Engedd, hogy eléd tudjunk állni, aki semmiféle elvárással, semmiféle 
„kell”-lel, semmiféle szabályozó rendszerrel nem közelítesz felénk, csak lenni 
akarsz, és jelenlétünkre szomjazol. Urunk, szeretnénk karácsonykor a Te kezedbe 
simulni! Ámen 
 
Kértem Istent, vegye el a gőgömet, és Isten azt felelte: Nem.  
Azt mondta, nem az Ő dolga, hogy elvegye: az én dolgom, hogy feladjam. 
Kértem Istent, tegye egészségessé béna gyermekemet, és Isten azt felelte: Nem.  
Azt mondta: A lelke egészséges, a többi ideiglenes. 
Kértem Istent, adjon nekem türelmet, és Isten azt felelte: Nem.  
Azt mondta: A türelem a szenvedés mellékterméke: nem adható, csak kiérdemelhető. 
Kértem Istent, adjon nekem boldogságot, és Isten azt felelte: Nem.  
Azt mondta: Ő áldást adhat, a boldogság rajtam áll. 
Kértem Istent, vegye el tőlem a fájdalmat, és Isten azt felelte: Nem.  
Azt mondta: A szenvedés eltávolít a földi dolgoktól, és közelebb hoz hozzám. 
Kértem Istent, növelje nagyra lelkemet, és Isten azt felelte: Nem.  
Azt mondta: növekednem egyedül kell, ő majd megnyes néha, hogy gyümölcsözőbb legyek. 
Kértem Istent, segítsen, hogy szeressem az embereket, ahogyan Ő szeret engem.  
És Isten azt mondta: No, végre egy jó gondolat. 



december 24. kedd  

 
90. zsoltár  

Uram, te voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Mielőtt hegyek születtek, mielőtt a föld és 

a világ létrejött, öröktől fogva mindörökké vagy te, ó, Isten! A halandót visszatéríted a porba, 

és ezt mondod: Térjetek vissza, emberek! Mert ezer esztendő előtted annyi, mint a tegnapi 

nap, amely elmúlt, mint egy őrváltásnyi idő éjjel. Elragadod őket, olyanok lesznek, mint 

reggelre az álom, mint a növekvő fű: reggel virágzik és növekszik, estére megfonnyad és 

elszárad. Bizony elmúlunk haragod miatt, indulatod miatt hirtelen semmivé leszünk, ha magad 

elé állítod bűneinket, titkolt vétkeinket orcád világossága elé. Elmúlik minden napunk haragod 

miatt, úgy elmúlnak esztendeink, mint egy sóhajtás. Életünk ideje hetven esztendő, vagy ha 

több, nyolcvan esztendő, és nagyobb részük hiábavaló fáradság, olyan gyorsan eltűnik, mintha 

repülnénk. Ki tudja, milyen erős haragod, és milyen félelmetes felháborodásod? Taníts úgy 

számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk! Fordulj hozzánk, URam! Meddig késel? 

Könyörülj szolgáidon! Áraszd ránk kegyelmedet reggelenként, hogy vigadjunk és örüljünk 

egész életünkben! Örvendeztess meg bennünket annyi napon át, ahányon át megaláztál, annyi 

éven át, ahányban rossz sorsunk volt! Legyenek láthatóvá tetteid szolgáidon, és méltóságod 

fiaikon! Legyen velünk Istenünknek, az Úrnak jóindulata! Kezeink munkáját tedd 

maradandóvá, kezeink munkáját tedd maradandóvá!  

Márk 1,15 

Betelt az idő, és elközelgett az Isten országa. Tartsatok bűnbánatot, és 

higgyetek az evangéliumban. 

Pontos idő 

Mindannyiunkkal megtörtént már, hogy mentünk elgondolkodva az utcán, s hirtelen egy 

gyerek toppant elénk: 

– Bácsi kérem, hány óra? 

Ilyenkor én mindig zavarba jövök. Órám öreg és pontatlan óra, s nekem ugyan megfelel, amit 

mutat, a „körülbelül idő”, de hátha ennek a gyereknek fontos a legkisebb másodperc is, amit 

már csak gyémántkerekű elektromos órák tarthatnak számon? 

– Ennyi meg ennyi – válaszolom hát készségesen, s mindjárt hozzá is teszem: – de az én órám 

nem valami pontos. Lehet, hogy pár perccel több az idő, de az is lehet, hogy kevesebb… 

Annak a kislánynak, aki utoljára – tegnap este – kérdezte meg tőlem, hány óra? – ilyen egészen 

pontos, gyémántpontosságú időre lett volna szüksége. Nem volt mit tennem: széttárt karokkal 

mutattam, hogy többet, pontosabbat nem várhat tőlem. Se tőlem, se az órától. 

Ez ott történt az utcánkban, fél öt tájban, ott, ahol az iskola áll, s a gyerekek kiözönlenek az 

oldalkapun. 

A kislány zavarba jött. Egy felnőtt, akinek órája van, s mégse tudja a pontos időt. 

De hát mit volt mit tennem, tétova mosollyal tovább indultam. Alig megyek azonban egy 

darabkát, hátam mögött megint hallom a gyerek lépéseit. 

– Bácsi kérem, van ebben az utcában könyvtár? 

– Van. Éppen itt szemben – és mutatom neki a szürke, állig begombolt épületet. 

– Ide szerettem volna menni. 

Vállat vonok, és megint indulnék. 



– Bácsi kérem, megengedi, hogy a bácsival menjek? 

A félelem és bizalmasság, a tanácstalanság és határozottság e tündéri keveréke csaknem 

elnémított. 

– Hol laksz? 

– Itt, ebben az utcában. 

– És melyik oldalon? 

– Ezen, ahol most a bácsival állunk. 

Pár lépés és megérkeztünk a házunk elé. Az igazság az, hogy nem mertem tovább kísérni. Volt 

valami csodálatos érzékenység ebben a mellém csatlakozó kisgyerekben, féltem, hogy 

megriasztom. Csak hagytam hát működni e különös, forró kis bizalmat: kérje, amit akar, tegye, 

amit gondol. 

– Messze laksz innen? 

Rázza a fejét és a következő házak egyikére mutat. 

– Nahát én akkor bemegyek itten – állok meg végre a kapunkban. – Te is siess haza szépen! 

S ő menne is, de hirtelen és váratlanul, most már a kezem után kapva ismét megállít. 

– Jaj, félek! Tessék megvárni, míg elmegy ez az autó. 

„Ez az autó” egy öreg teherautó, egy rozsdás, vén, négykerekű doboz, mely épp most mászik 

el előttünk az úttesten. 

Most már valóban meglepődöm. Mitől fél ez a kislány? Az ablakon kihajolva attól, hogy 

odalent eldöcög a villamos? A hídon állva, hogy alant a folyamon elúszik a teherhajó? Hiszen 

ez a kislány mindentől fél! S talán mindenkitől? 

Félelem és bizalom, bizalom és félelem – jár eszemben szinte fokonként a lépcsőn fölmenet. 

Bizalom és félelem, ahogy egy ajtó tárul és bezárul. Csodálatos kis idegen, mi lesz belőled? 

Mostanra már te is bizonyára hazaérkeztél, leraktad a kabátod és kibontottad a táskádat. De 

később, jóval később, évek múlva, mi lesz veled, ennyi félelemmel és bizalommal a szívedben? 

– Én most a karosszékben ülök, nincs kedvem olvasni, csak csukott szemmel pihenek egy kicsit. 

Most meg fölállok – látod? – s a nagy faliórához lépek, s a karórámon érted, egyedül teérted 

„beállítom a pontos időt”.  (Pilinszky János, 1960.) 

 

Áldd meg Istenünk karácsonyunkat! Áldd meg ezt az estét, vigyázz családunkra, 
távollévő szeretteinkre. Ha nincsenek is itt most, lélekben, a Te szeretetedben 
köss össze velük: 
 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

Ámen 


