
 

 
„Legyen életetek minden percében és minden tettében,  

legyen mozdulatotokban és szívetek minden dobbanásában helye 
az Istennek, 

hogy töltse be, hogy Ő töltse ki teljesen, Ő a Szeretet a ti 
létezésetek. Erre tanít az advent. 

Megteszem a jót, amit ígértem. Önmagamat teszem meg - 
mondja Isten. 

Nézzétek tehát, emeljétek föl tekintetetek és az életeteket 
emeljétek föl, 

nézzétek a Szeretet arcát, íme, elérkezett a ti megváltástok. 
És ha látjátok Őt, akkor engedjétek és hagyjátok, hogy elborítson 

titeket az Ő szent tüze, 
akkor vessétek magatokat az Ő lángoló karjába, akkor éljen 

bennetek Ő,  
a Szeretet, az Isten, a ti Üdvözítőtök.” 



Advent 1. vasárnapja 
Jer 33,14-16 

Tessz 3,12-4,2 
Lk 21,25-28. 34-36 

 
Emeljétek föl tekintetetek és lássátok! Elérkezett megváltástok.  
Advent van. És az adventi gyertya fénye az üdvösség valóságába világít be. 
Az advent arra tanít bennünket, hogy értsük meg, és úgy várjuk az üdvösséget,  
hogy tudjuk, mire készülünk, hogy tudjuk, mi vár bennünket. 
Az ószövetségi próféta ajkán Isten ezt mondja ma: Megteszem a jót, amit 
megígértem. 
A megváltás, az üdvösség az a jó, amit Isten ígért, és az ígéret igenné lett. 
Krisztus, az Egyszülött Isten eljön a világba. 
Amikor a mi üdvösségünk elérkezik, Jézus szavai erre figyelmeztetnek bennünket.  
Amikor Isten megteszi velünk a jót, amit Ő megígért, Ő maga ez a Jó. 
Önmagát teszi meg, Ő a Megváltás. Ő maga jön el, a végtelen Isten.  
Önmagát teszi meg az Isten nekünk. Ő a mi Üdvösségünk. 
S ha ezt jól megértjük, akkor nem fogunk csodálkozni azokon a szavakon sem, 
amelyeket az evangéliumban Jézus mond nekünk arról a napról,  
amikor elérkezik, amikor látni fogjuk, amikor ott állunk az Ő színe előtt. 
Mert rettegés lesz - mondja - és rémület az emberek szívében, mert az ég és föld erő 
megrendülnek. 
És olyan lesz az a nap, mint a csapda, amely lecsap mindazokra, akik a földön élnek. 
Az üdvösséget várjuk, az örömet, hogy megszabadulunk minden félelemtől.  
Igen, de ki szabadít meg bennünket? Nemde valóban a végtelen Szeretet, a végtelen 
hatalmú Isten. 
S ahol Ő megjelenik, nemde Ő mindent betölt, minden helyet. 
És ha a szívünket tölti be, marad-e hely még a szívünkben gyűlöletnek? 
Nemde összeroppannak az erők, és mindent betölt a Szeretet. 
A félelem, a rettegés, amelyről Jézus beszél, azt jelenti,  
hogy minden elmenekül a mi életünkből és semmi sem marad meg. 
Mindenben minden az Isten lesz, mindenben mindent betölt a Szeretet, a végtelen 
Isten. 
És kívüle semmi sem maradhat, egészen és teljesen beleolvad a mi szívünk,  
az életünk, a lényünk, a létezésünk az Istenbe, a Szeretetbe. 
Egészen és teljesen átitat bennünket és betölt minden ízet és minden tettet, 
minden szeretet lesz, minden szent és minden tökéletes, mert Isten lesz bennünk. 
Önmagát teszi meg nekünk, önmagát árasztja reánk,  
és Ő maga ez emésztő Tűz, e tiszta Szeretet nemde távol űz minden homályt, 
nemde egészen ragyogás lesz, tündöklő, örök és végtelen Fény  
az ember létezése, ez az üdvözített élet. Mert Isten önmagával üdvözít,  
és ha önmagával üdvözít, akkor csak Ő létezhet, mindenben mindent betölt. 
Az advent erre az üdvösségre készít bennünket. 
Emeljétek föl tekintetetek - mondja - elérkezett megváltástok. 



Emeljétek föl tekintetetek és nézzétek az üdvösségteket. 
Ő az Isten. Az Ő arcába nézzetek! Nézzétek a tiszta, a teljes, a végtelen Szeretetet! 
Nézzétek, hogy lángol! És az Ő emésztő tüzébe vessétek az életetek. 
Emiatt buzdít az apostol ma bennünket így:  
Növekedjetek és gazdagodjatok a szeretetben és legyetek állhatatosak ebben. 
Csak szeretet legyen, csak szelídség, csak irgalom, csak béke. 
És minden homályt távol űzzetek! Ne legyen gyűlölet a szívetekben. 
Ezért mondja Jézus: Ne nehezedjék el a szívetek, hanem emelkedjetek fel, 
és égjetek abban az égő Lángban, aki az Isten. Ő ti megváltástok.  
És az üdvösség abban áll, hogy Benne lenni. Az üdvösség ma is ebben áll. 
Éljetek Őbenne, éljetek a Szeretetben, a ti mai kicsiny életeteket, a ti mai, a ti 
porszemnyi tetteiteket  
minden ízében járja át és töltse ki az Isten, a Szeretet, a Kegyelem ragyogása. 
És távol űzzön, igen, rettentsen meg és égessen el mindent, ami gyűlölet, ami nem 
szeretet. 
Legyen életetek minden percében és minden tettében,  
legyen mozdulatotokban és szívetek minden dobbanásában helye az Istennek, 
hogy töltse be, hogy Ő töltse ki teljesen, Ő a Szeretet a ti létezésetek. Erre tanít az 
advent. 
Megteszem a jót, amit ígértem. Önmagamat teszem meg - mondja Isten. 
Nézzétek tehát, emeljétek föl tekintetetek és az életeteket emeljétek föl, 
nézzétek a Szeretet arcát, íme, elérkezett a ti megváltástok. 
És ha látjátok Őt, akkor engedjétek és hagyjátok, hogy elborítson titeket az Ő szent 
tüze, 
akkor vessétek magatokat az Ő lángoló karjába, akkor éljen bennetek Ő,  
a Szeretet, az Isten, a ti Üdvözítőtök. 
Ámen. 
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