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7Emeljétek föl fejeteket, ti, kapuk, emelkedjetek föl, ti, ősi ajtók, hogy bemehessen a dicső király! 8Ki az a 

dicső király? Az erős és hatalmas ÚR, az ÚR, aki hatalmas a harcban. 9Emeljétek föl fejeteket, ti, kapuk, 

emeljétek föl, ti, ősi ajtók, hogy bemehessen a dicső király! 10Ki az a dicső király? A Seregek URa, ő a dicső 

király! (Szela.) 

Kedves Testvéreim! 

Elkészültél már mindennel?  

Tudom, ezt a kérdést nem illik feltenni karácsony előtt két nappal, amikor minden besűrűsödik. Tegnap 

elmentem én is bevásárolni, előtte már hosszan felkészítve magamat a tömegre és az utolsó lisztért folytatott 

élet halál harcra.  

Jó volt, hogy felkészülve indultam útnak, hogy hagytam időt magamnak. Miközben akadémiai kutatómunkát 

végeztem a rizs és sajt tekintetében volt időm figyelni a hömpölygő tömegre. Sokan tanácstalanul 

bolyongtak, keresve valamit, talán maguk sem tudták, hogy mit. Mások listákkal felszerelkezve céltudatosan 

emelték le a polcokról a kiszemelt árucikkeket, versenyt futva az idővel. Voltak veszekedések, és egymás 

keresése is. A bevásárlókocsik koccanása minden kereszteződésben elkerülhetetlen volt, hiszen senki nem a 

másikra figyelt, hanem a kitűzött cél lebegett a szemek előtt.  

Lehet, hogy máskor – ha nekem is sietősebb – akkor ideges lettem volna, így volt időm a sorok között 

néhány szót váltani ismerősökkel, áldott ünnepet kívánni, és rácsodálkozni arra, hogy mennyien várnak 

valamit az ünneptől, hogy mennyien készülnek rá. Az idei évben jó élmény volt a karácsony előtti 

bevásárlás a tömegben. Ráadásul fél órával előbb végeztem, mint terveztem.  

Készülődünk! Készülnek a sütemények, a dekoráció, az ajándékok. Pakolunk és takarítunk, rendezzük a 

környezetünket. Miért? Várjuk a vendégeket, a családot, a barátokat, vagy egyszerűen várjuk az ünnepet. 

Mégis csak KARÁCSONY jön, csupa nagy betűvel.  

Olyanok is vannak ugyanakkor, akik nem várják az ünnepet. Ezen a héten is két családdal álltunk meg 

szerettük ravatala mellett, egy harmadikban a temetés majd csak az ünnepek után lesz. Vannak, akik 

magányosan töltik majd a szentestét, vagy éppen munkában lesznek. Mások kiábrándultak, vagy épp nehéz 

teherrel a szívükön kell, hogy átvészeljék az előttünk álló időszakot. Ők is várnak. Lehet, hogy nem az 

ünnepi hangulatot, a karácsonyhoz kapcsolt érzéseket, hanem sokkal inkább vigaszt, bátorítást szeretnének, 

erőt, hogy terheiket hordozhassák.  

A karácsony – így, vagy úgy – de érkezik, és mi szembe találjuk magunkat az érzéseinkkel, legyenek azok 

pozitívak, vagy negatívak. 

Elkészültél már mindennel? 

Azért teszem fel ismét ezt a kérdést, mert eddig egy ünnepről volt szó. Ahogy sokan nevezik: a szeretet 

ünnepéről. Amikor meglepjük szeretteinket, megvendégeljük őket, vagy éppen a hiányukat siratjuk. Ez a 

karácsony a horizontális, a vízszintes kapcsolatokról szól. Emberi kapcsolatainkról, melyek fontosok, 

melyeket ápolni kell. De van egy másfajta kapcsolat, amely vertikális, függőleges irányú, hiszen jól tudjuk, 

hogy a karácsony az Isten szeretetének ünnepe, aki úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta… 

Az oltár előtt felolvasott igében hallhattuk, ahogy keresztelő János arról beszél, készíteni kell az utat az 

érkező király előtt. Útkészítés. Az Ókorban, a királyok előtt valóban utászok mentek, akik biztosították az 

uralkodó útját, a feladatukhoz tartozott, hogy kihirdessék: érkezik a király. Keresztelő János ilyen útkészítő 

volt, aki azt hirdette: aki utánam jön, ő lesz a király, térjetek meg, hogy méltóképp fogadhassátok őt. János 

feladata, hogy minden akadályt elhárítson, hogy Jézus megérkezhessen az emberekhez.  

Elkészültél már mindennel?  

Mai igénk a 24. zsoltárból, kapuk, ajtók felemeléséről, azaz kinyitásáról szól. Emeljétek föl fejeteket, ti, 

kapuk, emelkedjetek föl, ti, ősi ajtók, hogy bemehessen a dicső király! 8Ki az a dicső király? Az erős és 

hatalmas ÚR… 

A 24. zsoltár – azt mondják – akkor született, amikor a Szövetség ládáját bevitték a templomba. A zsidóság 

temploma Jeruzsálemben az Isten földi lakóhelye volt. Ahogy a 132. zsoltár mondja: Mert a Siont 

választotta ki az ÚR, azt kívánta lakóhelyéül: 14Ez lesz lakóhelyem örökre, itt fogok lakni, mert így kívánom! 

A zsidóság ezen a helyen élte át leginkább az Istennel való találkozást. Itt érezte magát leközelebb Istenhez. 

A templomon belül pedig a szentek szentjében lévő, a tízparancsolat kőtábláit tartalmazó szövetség láda volt 

az, ahol a legközelebb lehetett kerülni Istenhez. Ide csak a főpap mehetett be évente egyszer. Amikor a ládát 

bevitték a templomba, akkor hangozhatott: Emeljétek föl fejeteket, ti, kapuk, emelkedjetek föl, ti, ősi ajtók, 

hogy bemehessen a dicső király! 8Ki az a dicső király? Az erős és hatalmas ÚR… 



Karácsony arról szól, hogy Isten kijött a templomból, és szállást keresett… és végül talált, annak a néhány 

nyitott szívű embernek az életében, akik Jézus tanítványai lettek, akik követték őt, akik megnyitották szívük 

ajtaját.  

És Jézus azóta is ezt teszi, szállást keres az ember szívében. A Jelenések könyvében olvassuk: az ajtó előtt 

állok és zörgetek, aki megnyitja az ajtót bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, ő pedig énvelem.  

Jézus jön! Az advent erről szól! Adventus domini, az Úr eljövetele. Jézus jön, és odaáll a te életed ajtaja elé, 

és zörget. Nem dörömböl, zörget, halkan, szelíden és azt szeretné, hogy megnyíljanak azok az ajtók.  

Két nap múlva karácsony. De nem biztos, hogy van két napunk. Hiszen Jézus azt ígérte, visszajön.  

Van egy kis adventi ének, az adventi hírnök című, ami jól összefoglalja advent négy vasárnapjának üzenetét:  

1. Adventi hírnök, friss fenyőág. 

Lobog az első gyertyaláng! 

Karácsonyt várva lázban a föld, 

Isteni gyermeket köszönt. 

Ujjong a szívünk, dalra gyúl, 

Nincs már messze az Úr! 

2. Adventi hírnök, friss fenyőág, 

Lobog már két kis gyertyaláng! 

Ha zörget Jézus, jól figyelj ám, 

Betér a szívünk ajtaján! 

Ujjong a szívünk, dalra gyúl, 

Nincs már messze az Úr! 

3. Adventi hírnök, friss fenyőág, 

Lobog már három gyertyaláng! 

Múlnak az évek, életünk száll, 

De utunk végén Jézus vár! 

Ujjong a szívünk, dalra gyúl, 

Nincs már messze az Úr! 

4. Adventi hírnök, friss fenyőág, 

Lobog már négy kis gyertyaláng! 

Azt mondta Jézus: visszajön még, 

Újjá lesz akkor föld és ég! 

Ujjong a szívünk, dalra gyúl, 

Nincs már messze az Úr! 

Nincs már messze az Úr! Visszajön, és amikor visszajön felkészült szíveket szeretne látni. Hogyan 

készülhetünk? Ahogy karácsonyra! Kezdjünk nagytakarításba. Rakjunk rendet, és hagyjunk időt 

magunknak, hogy meghalljuk Jézus szelíd zörgetését, hogy az ünnep vízszintes vonalán túl, a függőlegesre 

is oda tudjunk figyelni. Hiszen csak így lehet békés, nyugodt karácsonyunk!  

Jézus az ajtó előtt áll! Bebocsátásra vár! Nyisd meg a szíved előtte! 

Elkészültél már mindennel?  

 


