
Immánuel 

"Íme, egy fiatal nő teherben van, és fiút fog szülni, és 

Immánuélnek nevezik el. "(Ezs 7,14) 

 

Immánuel ezt jelenti: velünk az Isten. Jézus testté 

létele azt bizonyítja, hogy Isten nem ellensége az 

embernek, nem is közönyösen nézi, hogyan „forog 

keserű levében", hanem utánanyúl, kiemeli abból a 

szakadékból, amelyből – önerejéből - nem tud 

kijönni. A testté lett Krisztusban Isten ezt a mentő szeretetét kínálja nekünk. 

 

Ő a „napkelet", a felkelő nap is, aki az Istentől elszakadt világ lelki sötétségébe olyan 

fényt hozott, ami leleplez, útbaigazít, segít tájékozódni, sőt kivezet a halálból az 

életbe (Ézs 9:1; Károli: 9:2). 

 

És ő a Dávid kulcsa (Ézs 22:22), aki megnyitotta minden benne hívő előtt a 

mennyország kapuját, lehetővé tette a bűnös embernek az élő Istennel való 

találkozást, ezért hasadt ketté halálakor a templom kárpitja. Erre egyedül ő volt 

képes. 

 

Isten az üdvtörténet Ura. Neki szép terve van az Őt elfogadókkal. A gonoszság erői 

próbálják ezt meghiúsítani, de éppen karácsony csodája mutatja: Isten Jézus Krisztus 

személyében utánunk jött, hogy segítsen rajtunk 

 

És Isten a mi személyes életünk Ura is. Ő a mi erős várunk, biztos oltalmunk. Aki 

ismeri őt és bízik benne, annak minden körülmények közt békessége van. Őt 

megismerni csak csendben lehet. 

 

Legyenek hát csendes adventi estéink, akár egyedül, akár családban, amikor 

magasztaljuk Őt, figyelünk Igéjére, lássuk meg nagy tetteit - köztük azt is, hogy ha 

engedjük, Jézusban egészen közel jön hozzánk Isten! 
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