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Ha te kérnéd őt, ő élő vizet adna neked. (Jn 4,10)

2015. november 29.
Advent 1. vasárnapja

Istennek nincs órája

Elfogadás

A

A

z adventtel új időszak, új egyházi
év kezdődik. Ha nincs is szükség
lelkünk órájának újraindításához, ilyenkor érdemes beállítani a pontos időt.
Hogy ne legyünk késésben és ne is siessünk.
Egyesek mindennel késésben vannak, „idővákuumban élnek”, sok mindenről lemaradnak, szaladnak az idő
után, s próbálják behozni lemaradásukat. Mások állandóan siettetnék az időt,
nincs türelmük a várakozáshoz, mindent azonnal szeretnének. Az advent
arra hív minket, hogy állítsuk be lelkünk óráján a pontos időt. Arra hív,
hogy elgondolkozzunk a múltról, a mögöttünk álló időről. Ilyenkor sokszor
hiányérzetünk támad, mert rádöbbenünk mulasztásainkra, az elszalasztott
és vissza nem térő lehetőségekre, és sajnáljuk az elfecsérelt időt. Az advent
arra hív, hogy elgondolkozzunk a jövőről, az előttünk álló időről, amely a remény ruhájába öltözködik. Miközben
tűnődünk, a jelenben élünk, de közben
is múlik a drága idő.
Az első adventi vasárnap evangéliuma
arra szólít fel minket, hogy elgondolkozzunk a végső időkről és az örökkévalóságról. A világ végekor különleges
égi és földi jelek tűnnek fel, amelyek félelemmel töltik el az embereket. Krisztus újbóli eljövetelének ideje lesz ez.
Emberként nem tudhatjuk, mennyire
lesz ez elmúlás vagy újjászületés, megsemmisülés vagy újjáteremtés. És mindennek bekövetkeztét sem tudjuk előre.
Ennek pontos idejét egyedül Isten
tudja, akinek nincs órája, mert ő örökkévaló. Ő időmérő eszközök nélkül is
tudja, hogy mikor jön el valaminek az
ideje. Ő hív minket az örökkévalóAdvent 1.
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ságba, az örök életbe. Ő határozta meg
azt, hogy meddig kell várakozni a Megváltóra, ő mondta meg a Megváltó jövetelének idejét. Ma ő figyelmeztet
minket, hogy eljött az advent, a várakozás, a készület ideje.
Az advent az Úr jövetelére való várakozás ideje. Visszaemlékezünk arra,
hogy az idők teljességében, hogyan jött
el Isten Fia a világba, és tudatosítjuk
magunkban, hogy ígéretének megfelelően a világ végén újra el fog jönni, de
ennek pontos idejét nem tudhatja senki
ember előre. Emellett várakozunk
Jézus Krisztus születésének napjára, a
Megváltó érkezésére, a karácsony ünnepére. A karácsonyi előkészület során
nem a rendkívüli jeleket keressük,
hanem Isten szeretetének jeleit szeretnénk észrevenni. Azokat a jeleket, amelyek elindítanak minket a hit útján. Az
igazi hit Isten szeretetének és a megváltás titkának elfogadását jelenti. Ezt a
hitet nem kiérdemeljük, hanem ajándékba kapjuk Istentől, ahogyan a betlehemi Gyermek is az ő nekünk szóló
ajándéka.

csillogó adventi vásárok könnyen
letéríthetnek minket a hit útjáról.
Az ajándékvásárlás láza egyre csak fokozódik az ünnep közeledtével.
Az előkészület izgalma egyre inkább
növekszik a napok múltával. Vajon
ezzel együtt fokozódik-e bennem az
Istennel való találkozás vágya? Vajon
növekszik-e bennem az Isten-látás
vágya? Isten idén is nagyszerű dologra
készül. Csodálatos, szinte hihetetlen,
amit nekünk akar adni. Azt szeretné,
hogy Jézus Krisztus a hit által megszülessen a szívünkben. Azt szeretné,
hogy a betlehemi Gyermekben a hit
által meglássuk Isten Fiát. Isten nem
fogadalmakat vagy üres szavaknak bizonyuló ígéreteket vár tőlünk, hanem
elfogadást, ajándékának elfogadását.

Az irgalmasság jele

I

stenünk, irgalmas Atyánk! Az adventi időszakban a hit és az irgalmasság útján szeretnénk járni.
Te jeleket mutatsz nekünk adventben és életünk során. Segíts minket,
hogy mi magunk is jellé, a te irgalmasságod jelévé váljunk a világban! Segíts,
hogy az irgalmasságot és az igazságot
kereső emberek figyelmét terád tudjuk
irányítani, és ennek köszönhetően felnézzenek, felemeljék tekintetüket, észrevegyék a te jelenléted jeleit, s
ezekből megértsék, hogy közel van
hozzánk a megváltás napja.
Teremts bennünk csendet! A hit
ajándékát elfogadó csendet. A te titkaidat elfogadó csendet. A te szeretetedet elfogadó csendet. A megváltó
érkezését váró csendet.
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