
Heti biztató üzenetek 2.12. - adventi várakozás 1.

„Mert  megjelent  Isten  üdvözítő  kegyelme  minden  embernek,  és  arra  nevel  minket,  hogy
megtagadva a  hitetlenséget és a világi kívánságokat,  józanul,  igazságosan és kegyesen éljünk e
világban,  mivel  várjuk  a  mi  boldog reménységünket,  a  mi nagy Istenünk és  üdvözítőnk,  Jézus
Krisztus dicsőségének megjelenését”(Titus 2, 11-13)

Advent  évről-évre  eljön  és  képes  felrázni  bennünket.  Sokszor  szükségünk  is  van  erre.  Kicsit
ráhomályosul  a  lelkünkre és  a  testünkre a  november,  a  3,5 iskolai  hónap fáradtsága,  a  kisebb-
nagyobb elmaradások, az otthoni gondok, a hűvös és nyálkássá váló idő. Eltompul a test és a lélek.
Valahogy  ködössé  válik  minden,  elmosódottá,  mi  közben  magunk  mintha  kicsit  álomba
nehezülnénk. 

Az  újszövetségi  kor  bizonyságtétele  ezt  a  lelki  állapotot  veszélyesnek  tartotta.  Nem  szabad
elszunnyadni! Virrasztani kell! Őrt kell állni! Fel kell készülni! Az ellenség el akar altatni, de mi
nem aludhatunk, mert az Úr eljön! Az Úr hamarosan itt lesz! Az Úr eljövetele a levegőben van.! Aki
elgyöngül, aki elkábul, vajon készen áll-e majd? 

És  persze  jó  lenne  folyamatosan  készenlétben  lenni  és  készen  állni!  Folyamatosan  szem  előtt
kellene tartani,  hogy jön az Úr! Csak hát a folyamatos alarmreakció,  a folyamatos készenlét,  a
folyamatos nekifeszülés, mint a kilövésre váró ideg az íjban, ez megbetegít, ez kimerít, megemeli a
stresszhormonokat, amiről tudjuk, hogy egészségkárosító. 

Ezt ne tudná Isten? Hát nem Ő teremtett ilyennek? Nem Ő vértezett fel a menekülés és harcolás
stresszkezelő képességével és hangolta belénk a békesség és nyugalom igényét? Most akkor mégis
rettegni kellene, harcra hangolódni és őrt állni? 



Hitem  szerint  a  várakozásnak  kétféle  természete  van:  létezik  örömteljes  és  létezik  félelemmel
terhelt  várakozás.  Van,  amire  jó  várni:  egy  rég  látott  szerettünk  látogatására,  egy  ünnep
megünneplésére,  vagy akár egy jó forró fürdőre egy hosszú nap végén. És van, amitől tartunk:
legyen ez munkahelyi stressz, orvosi vizsgálat, egy nehéz otthoni beszélgetés felvállalása. A kérdés
tehát adott: hogyan készülünk, miféle várakozással hangolódunk Jézus eljövetelére? 

Igénk szerint lehet Őt örömmel, reménységgel várni. Várhatjuk az Ő dicsőségének kiteljesedését, a
Vele  való  találkozás  boldogságát,  reménységünknek  beteljesedését.  Lehet  Ő  a  legnagyobb  és
legfontosabb  várakozásunk sok-sok csalódást  okozó,  kiüresítő  várakozás  felett.  Ez  a  várakozás
pedig  megpezsdíthet,  felfrissíthet,  lendületet  adhat.  Ez  a  várakozás  ugyanis  tiszta,  egyértelmű,
valóságos és ragyogó. Erőteljes fénysugár a homály foltosságában. Erre a várakozásra hív és hangol
és frissít Advent 4 hete. Kívánok mindnyájunknak ilyen frissítő, pezsdítő, örömteli várakozást! 


