
K.Gy.! T.az Ur J.Kr.-ban! Alig lesz közöttünk, 

aki nem venné bizonyod megilletődöttséggel tudomásul, 

hogy ádvent virradt reánk.Külsőleg nem változott sem

mi sem: változatlanok gondjaink,az élet kemény követe

lései velünk szemb en és a magunk sóhajtásos_küzdelmei, 
hogy valamiképen b irjuk és el ne merüljünk,- és mégis, 

mintha mindenre valamilyen rejtelmes,enyhülést adó 

fény borulna,amelyet inkább érzünk,mint látunk,de amely 

tel mégis más az élet,és a józan ész minden tagadása 

és tiltakozása ellenére is mégiscsak helyet követel 

magának a lelkü nkben valamilyen erőszakos,makacs öröm: 

a karácsonyvárás öröme.Bizony csodálatos csengése van 

ennek a szónak:"ádvent", boldog emlékek,gyermekes remé
nyek hangjai csilingelnek benne és hatása alól a száz

szor kiábrándult és józanságára büszke ember sem tudja 

magát kivonni.-De mi most azért vagyunk itt,hogy az 

"ádvent" szónak komoly csngésére figyeljünk.Nem kell 

szegyélnünk,ha valami meghatottságféle száll a lelkünk

re,nem is kell azt erőszakkal lerázni magunkról és .... 
kézzel széttépnünk a hangulatszőtte aranyszálakat.

Isten ajándékai ezek is,annak az Istennek az ajándékai, 

aki a nehéz utak mellé is oda ülteti a maga virágait, 
hogy szinüktől és illatuktól felderüljön a csüggedt ván- 

dor,De Isten kegyelme többet akar adni poézisnél és han- 

gulatnál,de hogy az ádvent igazi áldása megvalósulhas

son mirajtunk,meg kell hallanunk komoly mondanivalóját. 

Ezt az üzenetét:

" Ideje már,hogy az álomból felserkenjünk!"

1./ Tehát nem a gyermekkori emlékeken el-eltünő - 

désnek érkezett el az ideje,nem is a koránsötét, minden
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szégyenkező tagadás mellett is merengéses napok ideje, 

vagy legalábbis nem elsősorban az ilyen napoké,hanem 
az álomból való felserkenésnek az ideje.Milyen álom

ról és milyen felébredésről van itt szó? A testi a l 
vás tétlenség állapota,amelyben legfeljebb a lélek jár 

cselekvéses,küzdelmes,rohanásos álomvilágban.Az ige 

ugyanis eleven cselekvés állapotából szólit felébre
désre, a sötétség cselekedeteinek az elvetésére, amelyek _ 

helyett a felébredéssel egyidőben a világosság fegyve
reit kell felöltözni.A sötétség cselekedeteiként pedig 
felsorolja az alacsony testi élvezetek keresését,az 

érzéki mámorban beszennyeződést és a szeretetlen tüle

kedést az élet javaiért,ezek irigy elkivánását mások
tól.Magától értetődő,hogy a sötétség ezen cselekedeteinek 

azután szinte határtalanul széles skálája van és k i n e k - _ 

kinek az egyéni életében szinezésükben tág tere k inálko

zik az egyéni fantáziának.A világosság fegyvereit ferdí

teni röviden annyi,mint felölteni az Ur Jézus Krisztust.__ 
Ennek a sötétség cselekedeteivel szemben egészen ellenté

tes , határozott követelményei vannak.Az élő Krisztus e l e 

ven hatása alatt,amelynek folyamán mintegy az Ő élete 

bontakozik ki a felébredt ember életében - mert ezt je
lenti ez: felöltözni Krisztust -,az érzéki "romok h e 

lyett Krisztus örömétől boldog az,ez az öröm pedig az 
Istennek való engedelmesség,az Ő útján való járás öröme,_ 

amelyet nem zavar meg a bűntudat nyugtalansága és félel

me.A mámort a Krisztus békessége váltja fel,a boldog bi

zonyosság, hogy nincs az a hatalom,amely Isten gyermekét 

elszakíthatná az Ő szeretetétől.És a szeretetlenség he

lyett Krisztus szeretete hóditja meg a felserkent szivet, 

az a szeretet,amely áldozatosan szolgált,bűnösök lábát 

mosta,elszenvedte a keresztrefeszitést másokért.Hogy a 
Krisztusnak ilyen felöltözését az aopostol felfegyverkezés 
nek mondja, ez utal arra, hogy a felébredés harcra való 

ébredés.Nem jelenti az alvással szemben egy magasabb- 
rendű életnek egyszersmindenkorra való birtokbavételét,
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hanem szakadatlan küzdelmet érte,a sötétség cselekede

tei kisérteteinek vissza-visszajárását, rajtuk aratott 

boldog győzelmeket és tőlük szenvedett fájdalmas és 
szégyenletes vereségeket,de minden vereség után harcos 
újrakezdést a krisztus erejével. N os,Testvérem,az erre 

a harcra ébredésnek van itt az ideje.Másképpen röviden 

úgy is mondhatnók:ádventben most megint különösképen 

van itt az ideje annak,hogy hitre ébredjünk Krisztusba. 
a sötétségtől szabaditó Világosságba,hogy megint fellán

goljon mibennünk ez a hit,ha valamikor már világolt mi- 

bennünk,de azután fáradt,csüggedt égéssel egyre...pisláko- 

lóbbá vált. Itt az ideje,hogy az Ő világosságában való 

életre ébredjünk! Talán csak nem érezzük jól magunkat a 
sötétségben?!a csüggedtség sötétségében,amely ellen hiá

ba küzdünk silány,szégyent hozó örömökkel; a félelem sö

tétségében, amellyel szemben csak percekre használ a m á 

mor; az önzés sötétségében,amelyért nem tud kárpótolni 

siker és előmenetel,amelyet mások rovására csikartunk ki 
vakon és süketen a mások szive vérzése és panaszos jajja 
iránt.Ebből a sötétségből való életből fel k e ll ébred

nünk,ha meg akarjuk ismerni az igazi boldogságot,az 

Istenben való nyugvás békességét,amelyet Krisztus fel- 
öltözése hoz magával.A sötétséget kevesen b irják ám soká

ig ép idegekkel.Mi b irjuk még mindig? Vagy nem sirják-e 
el tépett|idegeink,hogy ideje már az álomból felserken

nünk, a sötétség cselekedeteivel felvennünk a harcot a 

Krisztussal és ékesen járni,ahogyan a világossághoz illik, 
ahogyan a Világosság adja,felülről erősítve és bátoritva, 

felülről áldottan és felülről áldásként adva a többi n y o 
morult embernek?

2.,És most ádventben különösképen van itt ennek 

az ideje!Miért ? Az ige e r re azt feleli,hogy azért,mert 

az éjszaka elmu lt,a nap pedig elközelgett.Azt is mondja: 
azért,mert most közelebb van hozzánk az üdvösség,mint a m i 

kor h ivőkké lettünk,vagy egyszerien:mint előbb. Mit je- 

lent mindez?Az első keresztyének az a boldog reménye
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szólal itt meg,hogy egyre közeledik,már küszöbön 

van annak az új világnak az eljövetele,amelyben m i n 

den sötétséget elűz elnyel az Isten teljes diadala.

Az éjszaka,a vigasztalan sötétség ideje elmu lt azzal, 
hogy Krisztus által lehetségessé vált a harc a sötét

séggel és esetről-esetre a diadal rajta.Peltetszik már 

a hajnal,már az új világ derengő világosságában járunk 
boldog örökösei,egyre jobban közeledik a nappalteljes, 

tündöklő világossága,minden nappal közelebb van.Ezért _ 
mondja az apostol:"most közelebb van hozzánk az ü d v ö s 

ség, mint amikor hivőkké lettünk." Akkor úgy tudták, ta- 

lán már csak egy nap,talán már csak néhány óra,de min

denesetre már csak egész rövid idő és feltetszik az 

ember Piának jele az égen és menekül a sötétség és meg
szűnik a harc ellene és boldog újjongással merülnek be

le az övéi az immár véglegesen diadalmas világosságba. 

Mi már nem tudunk úgy várni,sőt mi már szinte egészen 
elfelejtettük a várást.Vajjon nem azért,mert nekünk már 

nem olyan fontos az üdvösség,ti. annak a ragyogó új vi

lágnak a megszületése,mint Pál apostolnak és az első 

keresztyéneknek,mert mi igen jól berendezkedtünk a  

sötétségben és megvagyunk benne magunkgyújtotta mécses 

sünkkel? Pedig most is áll:most közelebb van hozzánk az 

üdvösség,minden nappal közelebb,közelebb,mint volt teg
nap,meg tegnapelőtt. Erre figyelmeztethet az a körül

mény is,hogy nemcsak ádventbe lépünk a mai nappal,hanem

egy új egyházi esztendőbe is.Ez p edig azt jelenti,hogy
mögöttünk van annak az időnek egy nagy darabja,amely meg el
választ azon naptól,amelynek már a derengésében járunk. 

Közel kétezer éve jár a derengésében a világ; az új egy 

házi esztendő küszöbén némán néz felénk a nekünk szembe 

jövő idő és ha kérdezzük,mennyi még a várakozás ideje, 

komoran csak ez a válasz hangzik:ideje már az álomból 

felserkenni!Igen! Napi gondjaink és kérdéseink bármeny

nyire fogvatártanának is valami tompa kábulatban, a
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sötétséggel és annak cselekedeteivel bármennyire 

megalkudtunk is: ideje az álomból felserkennünk.

A jelek,hogy közelebb van hozzánk az üdvösség mint 

tegnap és tegnapelőtt,szaporodnak! De közelebb van 

hozzánk ebben az ádventi időben az Ur,mint máskor, _ 

más értelemben is.A befelé élés, a csendességbe m e 

rülés ádventi idejében közelebb van hozzánk: köny- 

nyebb ráébredni a Nélküle való sötétség vigasztalan

ságára, könnyebb meghallani Világosságul való kinál- 

kozását.Az igealkalmak is szaporodnak megint,a sürge

tő hivogatás sürgetőbbé válik,az elzárkózás felelős- 

ségteljesebbé,a lelkiismeret vádlóbbá:bizony most kö

zelebb van hozzánk az üdvösség! Ha megint elmegy mel

lettünk, bármennyire is közelebb volt hozzánk? Oh,nem 

történik semmi különös:csak marad az éjszaka,az éjsza 

ka mibennünk, a lelki aszály,a félelem,a békenélküli

ség éjszakája,és a sötétség cselekedeteivel magunknál 

marasztaljuk talán mindörökké.

Ezért ideje az álomból felserkennünk.Nem 

veszitek észre,nem borzadtok meg tőle,hogy mennyire 

ideje?Hozsánna annak,aki ezzel az új kegyelmi idővel 

jön hozzánk és ébresztget! Az igaz öröm csengésére - 

bongására befelé,az ékesen járásra kifelé,az Ő kezén, 

az Isten szine előtt,az üdvösség elé!

Ámen!


