
Advent 

„Bizony, hamar eljövök." Ámen. Jöjj, Uram 

Jézus! (Jel 22,20) 
 

A karácsony előtti négy hetet adventi 

időszaknak szokták nevezni. Ez a szó az 

adventus Domini latin kifejezésből jön, ami 

ezt jelenti: az Úr eljövetele, és Jézus 

Krisztusnak a történelem végén bekövetkező 

második eljövetelére utal. 
 

Advent idején jó csendesen elgondolkodni 

Jézus várásáról és a szívünk állapotáról. Az első eljövetel megtörtént, minden 

Jézus eljöveteléről szóló ígéret pontosan beteljesedett. Jézus elvégezte a megváltás 

munkáját, és megígérte, hogy visszajön majd ítéletre. 
 

Egy ember szívébe akkor száll be Ő, amikor az illető rádöbben, hogy gyakorlatilag 

Jézus nélkül élt, és ez maga a halál. Nem akar tovább így maradni, s átadja az 

uralmat élete felett Jézusnak. Tőle kér bocsánatot a múltjára, rábízza a jövőjét, s 

neki akar engedelmeskedni a jelenben. 
 

Halálunk órája mindnyájunknak eljön, s addig van módunk arra, hogy Jézussal 

összekössük az életünket. Ha ez megtörtént, magához vesz a mennyei dicsőségbe, 

ha azonban ez az óra Nélküle, a Benne való hit nélkül ér, az igen rossz 

következményeket vonhat maga után. 
 

És mi most ebben a világkorszakban várjuk, hogy egyszer megjelenik majd a mi 

Urunk ítélni élőket és holtakat. Véget ér a történelem mostani szakasza, s 

elkezdődik egy új világ, aminek már nem lesz vége. 
 

Jó, ha meghányjuk-vetjük ezzel kapcsolatos gondolatainkat, és Istentől kérünk 

világosságot, hogy tisztán lássunk, és idejében rendezzük, amit kell. Ez az Adventi 

várakozás lényege. 
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Advent 

„Bizony, hamar eljövök." Ámen. Jöjj, Uram 

Jézus! (Jel 22,20) 
 

A karácsony előtti négy hetet adventi 

időszaknak szokták nevezni. Ez a szó az 

adventus Domini latin kifejezésből jön, ami 

ezt jelenti: az Úr eljövetele, és Jézus 

Krisztusnak a történelem végén bekövetkező 

második eljövetelére utal. 
 

Advent idején jó csendesen elgondolkodni 

Jézus várásáról és a szívünk állapotáról. Az első eljövetel megtörtént, minden 

Jézus eljöveteléről szóló ígéret pontosan beteljesedett. Jézus elvégezte a megváltás 

munkáját, és megígérte, hogy visszajön majd ítéletre. 
 

Egy ember szívébe akkor száll be Ő, amikor az illető rádöbben, hogy gyakorlatilag 

Jézus nélkül élt, és ez maga a halál. Nem akar tovább így maradni, s átadja az 

uralmat élete felett Jézusnak. Tőle kér bocsánatot a múltjára, rábízza a jövőjét, s 

neki akar engedelmeskedni a jelenben. 
 

Halálunk órája mindnyájunknak eljön, s addig van módunk arra, hogy Jézussal 

összekössük az életünket. Ha ez megtörtént, magához vesz a mennyei dicsőségbe, 

ha azonban ez az óra Nélküle, a Benne való hit nélkül ér, az igen rossz 

következményeket vonhat maga után. 
 

És mi most ebben a világkorszakban várjuk, hogy egyszer megjelenik majd a mi 

Urunk ítélni élőket és holtakat. Véget ér a történelem mostani szakasza, s 

elkezdődik egy új világ, aminek már nem lesz vége. 
 

Jó, ha meghányjuk-vetjük ezzel kapcsolatos gondolatainkat, és Istentől kérünk 

világosságot, hogy tisztán lássunk, és idejében rendezzük, amit kell. Ez az Adventi 

várakozás lényege. 
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