
1 

 

ADVENT 

Horváth Sándorné Éva tanításvázlata 
Nyim, 2016. 12. 02. 

 
Az adventet böjtként vezették be Galliában (Franciaország és környéke), amelyet a 6. században a 

rómaiak, majd később a protestánsok is átvettek. Az első adventi koszorút 1860-ban egy hamburgi 
lelkész készítette, 24 gyertyával. Idővel a gyertyák száma négyre csökkent, ami a négy adventi vasár-
napot jelenti. Minden gyertya szimbolizál egy fogalmat, ezek: a hit, remény, szeretet és öröm. Az ad-
venti koszorú ma is az ünnep szimbóluma, de számunkra a szellemi oldala nagyobb jelentőséggel bír.  

Az advent szó jelentése: eljövetel, érkezés. A latin ‘adventus Domini’ kifejezésből származik, 
aminek a jelentése: ‘az Úr eljövetele’. Az első advent az ószövetség időszaka volt, ami közben vár-
ták a Messiás megszületését. (1Pét. 1,20) Jelenleg a második adventi időszakban vagyunk, és várjuk 
az Úr Jézus eljövetelét. (Jel. 22,12) 
Az advent mást jelent a világnak és mást a keresztényeknek. A világi embereknél a bibliai látás ki-
szorul a gondolkodásból, ezáltal ők világivá válnak, és így náluk koszorúvá egyszerűsödik le az 
advent, mert kihagyják belőle Jézust. A keresztények viszont az adventi időszakban a karácsony 
közeledését várjuk, amikor Isten Fiának megszületését ünnepelik. Erről évente világszerte megem-
lékeznek a hívők, mint egy születésnapról. 

 
Ezután nézzük meg, hogy Jézusnak miért kellett megszületnie és ez hogyan történt. Miután az 

ember az engedetlensége miatt elbukott az Édenkertben, a szelleme elkülönült Istentől, a világ pe-
dig gonosszá vált, mert a sátán lett e világ istene. Amikor Ádám behódolt a sátánnak, ezzel a dönté-
sével Istent kizárta a földről, aki kívülállóként tekintett le a teremtményére. Az embernek egy Meg-
váltóra volt szüksége, mert önmagát képtelen volt megváltani.  

A Teremtő kidolgozta a megváltási tervet azzal a céllal, hogy az embert visszahelyezhesse a föld 
feletti hatalmába és visszakaphassa az örök életet. Isten törvényes módon akart részt venni a helyre-
állításban, ezért szövetséget kötött először Noéval, majd Ábrahámmal, és később Mózesen keresztül 
törvényt adott. (Végül Krisztus helyettesítő és megváltó munkájával egy jobb szövetségbe léphet-
tünk.)  

A megváltás első lépéseként Isten azt mondta Ábrahámnak, hogy rajta keresztül születik meg a 
Mag, vagyis Jézus, Aki örököse lesz mindennek. Ábrahám engedelmessége adott jogot Istennek 
arra, hogy törvényesen beléphessen a földre Jézus által, hogy megváltsa az embert. Láthatjuk, hogy 
Isten és az ember együtt munkálkodik, hogy a sötétség királyságát megsemmisítse. Isten ereje és az 
ember szavaiban levő hatalom együtt képes ezt véghezvinni!  

Amikor sátán, átvette Ádámtól a föld feletti hatalmat, Isten azonnal lépett a helyreállítás érdeké-
ben, és elkezdte prófétálni a Messiás eljövetelét. Isten előre tudatta az emberrel Jézus születését, 
mert Ő soha nem tett semmit anélkül, hogy ki ne jelentette volna a szándékát. 

 
1Mózes 3,14-15.  
14. És monda az Úr Isten a kígyónak: Mivelhogy ezt cselekedted, átkozott légy minden ba-

rom és minden mezei vad között; hasadon járj, és port egyél életed minden napjaiban.  
15. És ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között, a te magod között és az ő 

magva között: Ő neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod.  
Már ebben a versben elhangzik az első reményt keltő üzenet az ember megváltására. Az Eljö-

vendő Messiás fogja megtörni a sátán uralmát az ember felett, mert Ő fog a kígyó fejére taposni. 
(Jel. 12,9 – ördög nevei) A „valakinek fejére taposni” azt jelenti: megtörni valakinek az uralmát. Ez 
az isteni üzenet azért ennyire burkolt, hogy az ördög előtt titokban maradjon a dicsőséges terv.  

 
A négyezer évig tartó Ószövetség alatt Isten a prófétákon keresztül több száz alkalommal szólt 

népéhez, hogy ezzel bátorítsa őket, amelyből csak párat említek.  
1Mózes 22,17-18. 
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17. Hogy megáldván megáldalak téged, és bőségesen megsokasítom a te magodat, mint az 
ég csillagait, és mint a fövényt, mely a tenger partján van, és a te magod örökség szerint fogja 
bírni az ő ellenségeinek kapuját.  

18. És megáldatnak a te magodban a földnek minden nemzetségei, mivelhogy engedtél az 
én beszédemnek.  

Isten így szólt Ábrahámhoz: „… és a te magod örökség szerint fogja bírni az Ő ellenségeinek 
kapuját", vagyis Jézus majd uralkodni fog az ellenség ereje felett. Ezek a versek kétféle magról be-
szél: Jézusról, mint egyetlen Magról, valamint a sokasodó emberiségről, mint magokról. 

 
Majd Ésaiás próféta előretekintett az időben, és rámutatott Dávid egy leányára, Máriára, aki meg 

fogja szülni a megígért Megváltót.  
Ésaiás 7,14. 
14. Ezért ád jelt néktek az Úr maga: Ímé, a szűz fogan méhében, és szül fiat, s nevezi Őt 

Immánuelnek,  
‘Az Úr maga ád jelt néktek’ – prófétálta Ésaiás.  Ez azt jelenti, hogy Isten nem mindennapi cso-

dát fog mutatni. Egy asszony gyermeket fog szülni a természetes nemzés rendjétől eltérően. Tehát 
egy szűz természetfeletti módon fogan meg, és fiút fog szülni. Őt Immánuelnek fogják nevezni, ami 
azt jelenti: ‘Velünk az Isten’, illetve ‘megtestesülés’. Ez a név az Isten és az emberiség egyesülésére 
utal. 

 
Az ószövetség végéhez közeledve Zakariás is megprófétálta a Megváltó megszületését. 
Zakariás 6,12-13.  
12. És szólj néki, mondván: Ezt mondja a Seregeknek Ura, mondván: Ímé, egy férfiú, a 

neve Csemete, mert csemete támad belőle, és megépíti az Úrnak templomát!  
13. Mert Ő fogja megépíteni az Úrnak templomát, és nagy lesz az Ő dicsősége, és ülni és u-

ralkodni fog az Ő székében, és pap is lesz az Ő székében, és békesség tanácsa lesz e kettő között.  
A végtelennek tűnő várakozás nem volt hiábavaló, mert a Csemete (Jézus) két évezreddel ezelőtt 

emberi formát öltve megszületett. Mivel Jézusnak Isten volt az Atyja, ezért szeplőtelenül született, 
és nem azzal az eredendő bűn-természettel, amelyet Ádám leszármazottai a mai napig örökölnek. 

 
Lukács 1,26-31. 34-35. 37-38. 
26. A hatodik hónapban pedig elküldeték Gábriel angyal Istentől Galileának városába, 

amelynek neve Názáret,  
27. Egy szűzhöz, aki a Dávid házából való József nevű férfiúnak volt eljegyezve. A szűznek 

neve pedig Mária.  
28. És bemenvén az angyal hozzá, monda néki: Örülj, kegyelembe fogadott! Az Úr veled 

van, áldott vagy te az asszonyok között.   
29. Az pedig látván, megdöbbent az ő beszédén, és elgondolkodék, hogy micsoda köszöntés 

ez?!   
30. És monda néki az angyal: Ne félj Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél.   
31. És ímé, fogansz a te méhedben, és szülsz fiat, és nevezed az Ő nevét Jézusnak.  
34. Monda pedig Mária az angyalnak: Mimódon lesz ez, holott én férfit nem ismerek?   
35. És felelvén az angyal, monda néki: A Szent Szellem száll tereád, és a Magasságosnak 

ereje árnyékoz be téged; azért aki születik is szentnek hivatik, Isten Fiának.  
37. Mert az Isten Igéjének semmi sem lehetetlen.  
38. Monda pedig Mária: Ímhol, az Úrnak szolgálója; legyen nékem a te beszéded szerint. 

És elment tőle az angyal.  
Jézus születésével kapcsolatos események azzal kezdődtek, hogy Isten Gábriel angyal által hírül 

adta Máriának, hogy ő fogja világra hozni a Messiást. A lényeg ezekben a gondolatokban rejlik: „És 
ímé, fogansz a te méhedben, és szülsz fiat, és nevezed az Ő nevét Jézusnak. … A Szent Szellem 
száll tereád, és a Magasságosnak ereje árnyékoz be téged; azért aki születik is szentnek hivatik, Is-
ten Fiának. … Mert az Isten Igéjének semmi sem lehetetlen."  



3 

 

Az „ímé” szó azt jelenti: nézd! Máriának arra a képre kellett fókuszálnia, amit Isten a szavaival 
tárt elé: Nézd, fogansz a te méhedben természetfeletti (szellemi) módon. Az Írás is azt mondja: fo-
gansz a te méhedben, azaz befogadod a magot a te méhedbe. Mária nem kételkedett, hogy ez meg-
történik, ő csak tudni akarta, hogyan lesz ez.  

A görög szöveg szerint: Isten Jelenléte, mint egy felhő fog reád szállani, és az Ige így tud testet 
ölteni. A Szent Szellem vált Istennek a magjává és kilenc hónap múlva világra jött Isten Fia. Van-
nak, akik szerint ez lehetetlen volt, mert ők ezt csak biológiai úton közelítik meg. De a fogantatás 
egyaránt volt szellemi és biológiai is.  

A szellemi rész: a megtermékenyítés a Szent Szellem által történt és nem egy földi férfi által, 
mert az Ige volt az, ami megfogant Mária méhében. A biológiai rész: a természetfeletti módon meg-
fogant embrió növekedésnek indult. 

 
Ne feledjük, Isten is a hittel kimondott Szavaival teremtette a világot. Máriában is megfogant az 

Ige, az Isten Szava, amelyet az angyal közvetített felé. Mária hite is a kimondott szava alapján mű-
ködött! Mária szavai ezek voltak: „Mert nagy dolgokat cselekedett velem a Hatalmas…"  

Lukács 1,49. 
49. Mert nagy dolgokat cselekedett velem a Hatalmas; és szent az Ő neve!  
A Hatalmas szó jelentése: hatalmas dolgok mindensége, továbbá Istennél minden lehetséges. Is-

ten az Ő angyalán keresztül szólt Máriához, aki Józsefnek volt a jegyese. Mária így tudta meg, hogy ő 
lesz a Megváltó édesanyja. A mennyei üzenet által az isteni hit felébredt benne, és befogadta az 
Igét. Az Írás mondja:  

János 1,1.  
1. Kezdetben vala az Ige, és az Ige vala az Istennél, és Isten vala az Ige. 
Miután az Ige megfogant Mária szellemében, kinyilvánította Magát a fizikai testében is, mert 

Mária elhitte és befogadta Isten Igéjét. Az isteni hit cselekedete következtében jött létre a természet-
feletti fogantatás, majd a magzat fejlődésnek indult.  

Ma is működtethetjük ugyanezt a hitünk alapján. A szeplőtelen fogantatáshoz hasonlóan, min-
den hivő szellemében megfoganhat Isten Igéje a gyógyulásról vagy a bővölködésről, és az egy idő 
múlva megnyilvánul a valóságban is. Mindenki elmondhatja Máriához hasonlóan: 'Ímé, én vagyok 
az, akit Jézus megváltott a betegségtől, a szegénységtől és a szellemi haláltól'. 

A természetfeletti fogantatás úgy történhetett meg, hogy Mária el merte hinni, és ki merte mon-
dani azt, hogy ő volt az a földi „edény”, akit Isten erre a csodálatos feladatra választott. Ha Mária 
azt mondta volna, hogy ebben én nem hiszek, ilyen nem lehetséges, akkor Istennek egy másik nőt 
kellett volna keresnie. Az Atya csak az engedelmes és alázatos szívű gyermekeit tudja használni az 
Ő munkájában, ahogy Máriát is.  

 
Az Ige a romolhatatlan mag, amelyre az 1Péter 1,23 hivatkozik. A Máriában megfogant Mag 

romolhatatlan volt, amely hústestet öltött magára és közöttünk élt. Jézus szűztől született, a csodála-
tos fogantatás hitéből, az isteni hitből. Krisztus az örökkévaló Igéből született, ezért nem volt Benne 
halál. Jézusnak azért kellett természetfeletti módon születnie, hogy a mennyei Atya vérvonalán ke-
resztül az örök életet örökölhesse. A földi apai vérvonalon át Jézus az eredendő bűnt ’örökölte’ vol-
na, ezáltal a szellemi halál lett volna az Ő vérében.  

Mózes könyvében ez áll: „… a testnek élete a vérben van.” (3Móz. 17,11) Ha a test élete a vér-
ben van, akkor a test halála is a vérben kell, hogy legyen. Az ember úgy születik meg, hogy élet és 
halál van benne. (Róm. 5,12) Az ember testében a fizikai életet a vér keringése adja, de amíg nincs 
újjászületve, addig szellemileg halott. (Ezek az utcán járkáló „élő halottak”.) 

Jézus kivételével mindenkinek a sátán természete jutott. Jézusnak nem földi, hanem szellemi ap-
ja volt, hogy Ő az eredendő bűn nélkül jöhessen a világra.  

Az orvostudomány megállapította, hogy a gyermekkihordás során egy csepp vér sem kerül az 
anyából a gyermekbe, mert külön véredényrendszere van az anyának és a magzatnak is. Sokáig úgy 
hitték, hogy az anya látja el vérrel a gyermeket, de ez nem így van.  
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Mária is az eredendő bűnnel született meg, mégis ő lehetett Jézus édesanyja, mert a véredény-
rendszerük különálló volt, így Jézus bűn nélkül születhetett meg. Amikor az apa (Isten, ember, állat) 
magja megfogan, akkor az elindítja azt a folyamatot, amelynek során kifejlődik a magzat önálló 
véredényrendszere. A megtermékenyített és keltetés alatt levő tojásban is megfigyelhető, hogy egy 
idő múlva – az anya testétől függetlenül – elkezd kialakulni a véredényrendszer. 

A Mária méhében megfogant magzat Isten Igéje volt, így ez tiszta vért termelt, amely tele volt 
isteni élettel. Isten volt az Apa, ezért Jézus ereiben az Ő vére folyt. Ha Jézusnak földi apja lett vol-
na, akkor halál lett volna az Ő vérében. De Jézusban nem volt halál, mert nem örökölte sem az 
anya, sem egy földi apa vérét. Az áldozatnak tökéletesnek kellett lennie, és ennek a feltételnek 
egyedül Jézus felelt meg, mert Őbenne Isten élete áramlott.  

1Péter 1,18-19. 
18. Tudván, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg a ti atyái-

toktól örökölt hiábavaló életetekből;  
19. Hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen Bárányén, a Krisztusén:  
Ha Jézus nem Isten Szellemétől született volna, akkor soha nem jöhetett volna létre a megváltás, 

a szellemi újjászületés és az üdvösség lehetősége. Jézus önként lemondott az isteni rangjáról és kö-
zönséges emberként jött a földre. (Fil. 2,7-8) 

János 1,14. 
14. És az Ige testté lett és lakozék miközöttünk és láttuk az Ő dicsőségét, mint az Atya egy-

szülöttjének dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal.  
A Biblia kijelenti: „Az Ige testté lett", azaz megszületett Jézus, Ő volt a megtestesült Ige, Isten-

nek Igéje testi formában. Ezzel megvalósult Isten akarata, ami lehetővé tette, hogy az ember termé-
szete az újjászületéssel megváltozzon, újra közösségbe kerüljön a Teremtőjével, és megváltást nyer-
jen a betegség, a szegénység és a szellemi halál átkától. 
 
 

 


