
 

 
„S ha megkérdezzük ma, hogyan készüljünk, mit tegyünk,  

hiszen már érezzük a szeretet szívünket fölmelegítő sugarát, mit 
tegyünk tehát? 

Akkor ebből a melegből, a szívünk jóságából sugározzunk 
másoknak is.  

Tegyetek jót, így készüljetek az ünnepre! 
És ez az út valóban a fény útja lesz, hiszen a Fény ünnepére 

megyünk,  
amikor megszületik a mi világunk sötétjében az Örök 

Világosság,  
amikor a szívünkbe lép a mi üdvözítő Istenünk.” 



Advent 3. vasárnapja 
Szof 3,14-18a 

Fil 4,4-7 
Lk 3,10-18 

 
Öröm és jótett. Ezzel a két szóval foglalhatjuk össze a mai vasárnap tanítását. 
Az öröm vasárnapja van,  
az ünnepre készülünk, amikor Isten önmagát adja ajándékul nekünk, önmaga örömét.  
Készülünk a karácsonyra. És amikor közeledik az ünnep már,  
az ünnepből sugárzó fény árad a lelkünkbe, örömet ébreszt bennünk.  
Ezért mondja az apostol a Szentleckében: Örüljetek az Úrban szüntelenül! Újra 
mondom: Örüljetek! 
De az apostol rögtön hozzáteszi: Emberszerető jóságotokat ismerje meg mindenki. 
Íme, nem csupán az öröm vasárnapja van ma, hanem a jóság vasárnapja is.  
A jóság egy másik fénysugár. 
Az öröm sugara fentről ragyog a mi lelkünkbe, a jóság pedig a szívünkből árad ki a 
környezetünkre. 
Amikor az öröm ünnepére, az üdvösségünk születésére készülünk, közeledik a 
karácsony ünnepe,  
érezzük már Isten szeretetének szívünket melengető sugarát. 
Amikor örvendezünk, akkor megkérdezzük mi is Keresztelő Szent Jánostól,  
ahogy megkérdezte a várakozó nép tőle: Mit tegyünk? 
Ahogy megkérdezték tőle a vámosok, megkérdezték a katonák: Mi mit tegyünk? 
Keresztelő Szent János nekünk is ugyanazt mondja: Tegyetek jót!  
Akinek két ruhája van, ossza meg azzal, akinek egy sincs.  
S akinek ennivalója van, hasonlóképpen tegyen. Tegyetek jót! 
Keresztelő Szent János az üdvösséget hirdette, az örömet. Mi is az üdvösség 
ünnepére készülünk. 
S ha megkérdezzük ma, hogyan készüljünk, mit tegyünk,  
hiszen már érezzük a szeretet szívünket fölmelegítő sugarát, mit tegyünk tehát? 
Akkor ebből a melegből, a szívünk jóságából sugározzunk másoknak is.  
Tegyetek jót, így készüljetek az ünnepre! 
És ez az út valóban a fény útja lesz, hiszen a Fény ünnepére megyünk,  
amikor megszületik a mi világunk sötétjében az Örök Világosság,  
amikor a szívünkbe lép a mi üdvözítő Istenünk. 
A Fény ünnepére készülünk, és a Fény már itt van a szívünk ajtajánál, már közeledik. 
Mit tegyünk? A szívünkből árasszunk fényt, árasszunk meleget, árasszunk szeretetet. 
Igen, a Fény ünnepére a Fény útján kell menni. 
Igen, a Szeretet megszületésének ünnepére a szeretet lépéseivel kell közeledni. 
A mai vasárnap erre tanítson meg bennünket.  
Az örömöt állítja elénk: Szüntelenül örüljetek! Örüljetek az Úrban, mert az Úr közel 
van. 
De amikor erre tanít, akkor megtanítja azt is: Tegyetek jót, szüntelenül jót tegyetek! 
Tegyetek jót az Úrban, mert az Úr közel van.  



Éppen a Szeretet közelsége, éppen a Szeretet öröme  
késztessen bennünket szeretetre, késztessen még több jótettre, hiszen a Fény sugara 
már felragyog. 
A mi szívünkből áradjon tehát a Fénynek a melege, áradjon a Szeretet ragyogása. 
Ámen. 
 
2021. december 12.      Takács Gyula plébános atya 


