
 

Az ádventi koszorú körül ösz-
szegyűlt család közös éneklés-
sel kezdi a gyertya-gyújtás 
szertartását.  

HARMATOZZATOK, ÉGI MAGASOK (ÉE 3B) 

 
     Har-ma - toz-za - tok,     é - gi     ma - ga - sok ! 

 
Té - ged vár e-ped - ve     a  ha - lan-dók lel  -  ke: 

 
 Jöjj  el,      é  -  des       Üd - vö   -   zí    -    tőnk ! 
 
Mert az emberek ott tévelyegnek, – Hol te égi fé-
nyed útján nem vezérled – Őket, édes Üdvözítőnk! 

Közben meggyújtják a koszorú megfelelő számú 
gyertyáját, majd valaki fölolvas egy szentírási rész-
letet, hétről-hétre mást. 

[ádvent első vasárnapján] 
Szentlecke a Jelenések könyvéből. Így szól az Úr: 
„Hamarosan eljövök és velem lesz  a jutalom, hogy 
mindenkinek megfizessek tettei szerint. Én vagyok 
az alfa és az omega, az első és az utolsó, a kezdet és 
a vég. Boldog, aki megmossa ruháját a Bárány véré-
ben. Joga lesz az élet fájához és a kapukon át be-
megy a városba. 
 A lélek és a menyasszony hív: „Jöjj el!” Aki 
szomjazik, jöjjön. Aki kívánja az élet vizét, ingyen 
igyék. 
 Aki mindezt tanúsítja, kijelenti: „Igen, hamarosan 
eljövök!” Amen. Jöjj el, Uram Jézus!  
 Ez az Isten igéje. V: Istennek legyen hála! 

[ádvent második vasárnapján] 
Szentlecke Szent Jakab apostol leveléből. Legye-
tek hát türelemmel, testvérek az Úr eljöveteléig. 
Lám, a földműves türelemmel vár a föld drága ter-
mésére, míg a korai és késői eső meg nem érkezik. 
Legyetek türelemmel ti is, erősítsétek meg szívete-

ket, mert az Úr eljövetelének ideje közel van. Test-
vérek, ne panaszkodjatok egymásra, nehogy ítéletet 
vonjatok magatokra. Nézzétek, a bíró már az ajtóban 
van. Testvérek, a szenvedés elviselésében és kitartó 
türelemben vegyetek példát a prófétákról, akik az Úr 
nevében szóltak. Boldognak mondjuk azokat, akik 
hűségesen kitartanak.  
 Ez az Isten Igéje. V: Istennek legyen hála! 

[ádvent harmadik  vasárnapján] 
Szentlecke Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz 
írt második leveléből. Áldott legyen az Isten, 
Urunk Jézus Krisztus Atyja, az irgalom Atyja és 
minden vigasztalás Istene! Ő megvigasztal minket 
minden szomorúságunkban, hogy megvigasztalhas-
suk azokat, akik szomorúak, azt a vigasztalást nyújt-
va nekik, amelyet ő nyújt nekünk. Amilyen bőven 
kijut nekünk Krisztus szenvedéseiből, olyan bőven 
lesz részünk Krisztus révén a vigasztalásban is. Mert 
ha szenvedünk, az a ti vigasztalásotokra és üdvössé-
getekre szolgál, ha vigasztalásban van részünk, ab-
ból is ti nyertek bátorítást, azoknak a szenvedések-
nek türelmes elviselésére, amelyeket mi is szenve-
dünk. Szilárd tehát veletek kapcsolatban a remé-
nyünk, hiszen tudjuk, hogy nem csak a szenvedés-
ben vesztek velünk együtt részt, hanem a vigaszta-
lásból is hozzánk hasonlóan részesültök.  
 Ez az Isten Igéje. V: Istennek legyen hála! 

[ádvent negyedik vasárnapján] 
Szentlecke Szent János apostol első leveléből. Sze-
retteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől 
való, és mindenki, aki szeret, Istentől való, és ismeri 
Istent. Aki nem szeret, nem ismeri az Istent, mert az 
Isten szeretet. Isten szeretete abban nyilvánul meg 
bennünk, hogy Isten elküldte a világba egyszülött 
Fiát, hogy általa éljünk. A szeretetnek nem az a lé-
nyege, hogy mi szeretjük Istent, hanem, hogy ő sze-
ret minket, és elküldte a Fiát bűneinkért engesztelé-
sül. 
 Szeretteim, ha Isten így szeretett minket, nekünk 
is szeretnünk kell egymást. Istent soha senki nem 
látta. Ha szeretjük egymást, bennünk marad az Isten 
és szeretete tökéletes lesz bennünk.  
 Ez az Isten Igéje. V: Istennek legyen hála! 

JÖJJ EL, JÖJJ EL EMMÁNUEL (ÉE 15) 

 
        Jöjj   el, jöjj el Em - má    -    nu  -  el,       csak 

 
té - ged á-hít   Iz    -   ra - el.       És  hoz-zád só-hajt 

 
  un   -   ta - lan,     mert    Is-ten  hí-ján hon    -   ta- 

 
 -lan.   Meg-lásd,    meg-lásd,      ó    Iz  -  ra-el, 
hogy 

 
  el-jö-vend Em  -  má     -     nu   -   el. 
 
Jöjj el, jöjj el ó Jessze Vesszeje, és állj a rossznak 
ellene. – A mélyből, mely már eltemet, s a tűzből 
mentsd ki népedet. – Meglásd...  
 
Jöjj el, jöjj el ó Napkelet, ím árva néped költöget. – 
Törd át a sűrű éj ködét és oszlasd gyászát szerteszét. 
– Meglásd... 

Ezután a válaszos imádság következik, amelyet a 
családfő vezet. 
 Az ember bűnt követett el, elfordult Istentől. Sok 
ezer esztendőnek kellett eltelnie ahhoz, hogy Isten 
elküldje a megígért megváltót. Isten megvárakozta-
tott minket, hogy annál jobban vágyakozzunk eljö-
vetele után. Most mi is szólítsuk, hívjuk közösen 
Jézust! Az előimádkozott énekre válaszoljuk: Jöjj el, 
Uram Jézus! 
– Hogy eltöröld bűneinket ... 
– Hogy beteljesítsed várakozásunkat ... 
– Hogy szívünket betöltsed szeretettel ... 
– Hogy az egész világ megismerjen téged ... 
– Hogy békesség szálljon az egész világra ... 
– Hogy igazi áldott, szent karácsonyunk legyen ... 

 



Végül a családfő a következő könyörgést mondja: 
 Könyörögjünk! Istenünk, te látod, milyen hűséges 
lélekkel várja néped karácsony ünnepét. Add  ké-
rünk, hogy Üdvözítőnk születésének nagy napját 
megértsük és örvendező lélekkel áhítatosan ünnepel-
jük. Ami Urunk, Jézus Krisztus által, aki él és ural-
kodik mindörökkön örökké.  V: Amen. 

A záróének lehet az alábbi, vagy más ádventi ének. 
(ÉE 1-21.) 

ÉBREDJ, EMBER, MÉLY ÁLMODBÓL (ÉE 7) 

 
          Éb - redj, em - ber,     mély  ál - mod - ból, 

 
meg-sza-ba-dulsz rab-sá-god-ból;  kö - ze - lít már 

 
üd-vös-sé-ged,     el - tör - lik már min-den vét-ked. 
 
Elküldé az Úr angyalát, – hogy köszöntse Szűz Má-
riát, – kinek tiszta, szűz méhébe – alászállt az örök 
Ige. 
 
A Szűzhöz így szólt az angyal: – Üdvözlégy, teljes 
malaszttal! – A Szentlélek megárnyékoz, – s áldott 
méhed gyümölcsöt hoz. 

Az ádventi koszorú 
ádventi elmélyülésünket segíti. Négy gyertyája, 
amelyekből ádvent négy vasárnapjának előestéjén 
mindig eggyel többet gyújtanak meg, mint egy élő 
naptár mutatja a családnak a Karácsony közeledését. 
A gyertyákon lila szalag jelzi, hogy az ádvent bűn-
bánati idő, a harmadik gyertya kivételével, amelyet a 
harmadik vasárnapon, az ádventi öröm vasánapján 
gyújtanak meg és ezért a szalag színe is rózsaszín. 
 
Az ádventi koszorú gyertyáit általában az ünnep 
előestéjén, azaz ádvent vasárnapjait megelőző 
szombaton este gyújtják meg, rövid szertartás kere-
tében. Az itt leírt szertartásmenet természetesen sza-
badon megváltoztatható: kiegészíthetjük más elmél-
kedésekkel, imádságokkal, énekekkel is. 
 
Ádventi koszorút bárki otthon is készíthet. Valami-
lyen koszorúalapra fenyőágakat kötözünk és négy 
gyertyát rögzítünk rá. A gyertyákra három lila és 
egy rózsaszín szalagot teszünk. A koszorút helyez-
hetjük asztalra, vagy négy ponton rákötött szalaggal 
föl is akaszthatjuk. 
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Hogyan ünnepeljünk  
a családban? 
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