
Heti biztató üzenetek 2.13. Adventi várakozás 2. 

„Ezenfelül tudjátok, hogy az idő sürget: ideje már az álomból felébrednetek, mert most közelebb
van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőkké lettünk. Az éjszaka múlik, a nappal pedig már közel
van. Vessük el tehát a sötétség cselekedeteit, és öltsük fel a világosság fegyvereit. Mint nappal illik,
tisztességben  éljünk:  nem  dorbézolásban  és  részegeskedésben,  nem  bujálkodásban  és
kicsapongásban,  nem  viszálykodásban  és  irigységben,  hanem  öltsétek  magatokra  az  Úr  Jézus
Krisztust; a testet pedig ne kényeztessétek úgy, hogy bűnös kívánságok ébredjenek benne.” (Róma

13, 11-14) 

Elmúlt az éjszaka, mert a nappal már közel van.
Közel,  s  ebben  a  szóban,  hogy  közel,  ott
visszhangzik  Keresztelő  János  megtérésre  hívó
szava:  térjetek  meg,  mert  közel  van  már  Isten
országa!  Közel  van  a  nappal,  s  a  világosság
idejéhez  a  világosság  cselekedetei  illenek:
viseljük magunkon Krisztust! 

Különös, hogy az öltözékünk mennyi mindent ki
tud  fejezni.  Az  egyenruhába  bújó  vasutas
képviseli a vasúttársaságot, a rendőr a törvényes

rendet, melyet elöljáróinak engedve fenntart, a tűzoltó a nagy bajban is érkező segítséget. Egy laza
öltözéket viselő ember viselkedése is magabiztos, felszabadult; egy puha anyagból készült felsőt
viselő ember megközelíthető; egy harsány színeket viselő ember talán azért kiált: vegyetek észre;
mint ahogy suttog a szürke is: adjatok több levegőt nekem! 

Adventnek  is  megvannak  a  maga  jellegzetes
ruhadarabjai.  A karácsonyi  viseletként  ismert  csúnya
pulcsi  is üzen: beletörődést abba, hogy ünnepelni kell.
Vagy talán a többieknél nagyobb lelkesedést? Esetleg
figyelemelterelésre szolgál? Vagy a család minden tagja
beöltözik,  jelezve,  jóban  és  rosszban,  ünnepekben  és
hétköznapokban is egyek vagyunk? 

Mennyire felszín az, hogy mi van rajtunk, mégis milyen
fontos üzenet! Az elegancia és a pozíció, a költséges és márkás darabok és a státusz, mennyi és
mennyi  üzenet.  Mint  ahogy hajdanán a  gazdag puritánok szakadt  ruhája  is  üzent:  nem vagyok
hivalkodó, nem fordítom saját kényelmemre a köznapi embernek felfoghatatlan nagyságú vagyont. 

Adventben  vajon  meglátják  a  keresztyén  embereken  Jézust?  Meglátják  rajtunk  a  világosság
cselekedeteit? Meglátják rajtunk a derűt, a szeretetet, az elfogadást, a türelmet? Meglátják azt, hogy
nem a saját nagyszerűségünk, hogy bírjuk, hanem van mennyei erőforrásunk és ez lehet sokaké, sőt
mindenkié? Meglátják ezt rajtunk? Meglátják Őt rajtunk? 

Tudom, hogy elvont, de gondoljunk csak a szerelemre! Aki szerelmes, azon meglátni a másiknak a
lelki-testi keze-nyomát. A szerelmes ember ragyog a boldogságtól, másképp fest, sugárzik róla a
szeretet, a varázslat boldogsága. Csupa energia, lendület, tűz és impulzivitás. 

Nekünk  keresztyén  emberként  is  az  a  dolgunk  az  adventi  várakozásban,  hogy  sugározzuk
magunkból ezt az éberséget, örömöt, békességet, nyugalmat és terhelhetőséget. Az a dolgunk, hogy
megpróbáljuk ezt élni a falak között is. Az a dolgunk, hogy ebben az uniformisban járjunk. Az a
dolgunk, hogy meglássák rajtunk. 



Mert Jézus látható! Őt nem lehet nem észrevenni. Mindnyájunk küldetése, hogy ne maradjon rejtve,
és mindnyájunk személyes feladata, hogy magunkra öltsük Őt és ennek nyomán másképp is tudjunk
közeledni a ránk bízottakhoz, mert lehet másképp közeledni! Így adjon nekünk Isten áldott adventi
várakozást! 


