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ADVENTI AJTÓ

„Íme, az ajtó előtt állok, és zörgetek” (Jelenések 3,20)

Az ajtó egy különös valami. Elválaszt és összeköt. 
Az ember és Isten közötti ajtót azonnal a bűneset után az
ember zárta be. Öltözött, bújt, magára zárta az ajtót.

Milyen őszintén el lehetett volna még akkor mindent 
mondani az Úrnak. Hiszen Ő kérdezett: „Talán arról a
fáról ettél, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél?”
(1Móz 3, 11) Isten még kereste a kapcsolatot az emberrel,
Ő még zörgetett. Jól tudta, mi történt, mégis zörgetett. Az
ember pedig hazugságaival, kifogásaival bezárta az ajtót.
Azóta minden ember zárkózott, bizalmatlan, és ez teszi
tönkre az életét.

Vannak dolgok, amiket nem szeretnénk, hogy kiderül-
jenek. Ha beszélünk, sok minden világosságra jön. Inkább
nem nyitom ki a számat. A bűneset után elkezdődött a 
képmutatás, ami azóta is tart.

Aztán Isten is bezárta az ajtót. Az Éden ajtajába oda-
állította a Kérubokat. Megszűnt a közösség Istennel.
Négyezer év zárt ajtók mögött! A négy adventi gyertya a
négy évezredet jelképezi.

Jönnek a próféták, hangzik az Ige, vannak kijelentések,
ígéretek. De igazi mély kapcsolat nincsen. Nincs szeretet-
közösség az Atyával, nincs igazi öröm! Lehet így élni?!

Kinyílik-e még egyszer ez az ajtó? Ki nyithatja ki? Aki
vétkezett? Nem! Csak egyetlen Valaki, Aki Isten és ember,
az Úr Jézus Krisztus. Az Ő áldozata az Emberfiának
áldozata. Ő mondja ki a döntő szót: „Elvégeztetett!” 
(Ján 19, 30).

A templom kárpitja, a csukott ajtó a tetejétől az aljáig 
kettéhasadt. Megnyílt az ajtó! Lehet bemenni.

Tudsz-e örülni annak, hogy Jézus nevében mehetsz az
Atyához? „Őáltala van békességünk Istennel, Őáltala 
kaptuk hitben a szabad utat ahhoz a kegyelemhez, 
amelyben vagyunk” (Róm 5, 1-2).

(Trausch Liza nyomán)

M I N D E N  A D V E N T

Minden advent kegyelem: vétkem jóvá tehetem!
Minden advent vigalom: Isten Úr a viharon!

Minden advent érkezés: átölel egy drága kéz!
Minden advent alkalom: győzhetsz saját magadon!

Minden advent ítélet: így kellene – s úgy élek!
Minden advent remegés: Isten felé epedés!

Minden advent ima is: Uram, fogadj be ma is!
Minden advent szeretet: Betlehembe vezetett…
Köszönd meg hát a csodát: a világ karácsonyát!

VAJON ÜNNEPRONTÓ GONDOLAT,

ha megkérdezem: nyugodt-e afelől a lelkiismeretünk – így
Adventben, miközben a Megváltó születésének
ünneplésére készülünk -, hogy mi tényleg a mi Megváltónk
születésének az ünneplésére készülünk, s nem valami
egészen másra?

Hosszú évek óta kísért egy felkiáltó mondat, valahányszor
megállok egy-egy lenyűgöző katedrális égbenyúló boltívei
alatt, vagy egyházi múzeum szemkápráztató kincsei előtt
tátom a szám, esetleg pompás ünneplésen felvonuló bíbor-
bársony papi menetre csodálkozom, vagy amerikai stílusú
evangelizáló show-műsort látok valamelyik csatornán. 
Ez a mondat így hangzik: SZEGÉNY JÉZUS!

És már kisebb betűvel, de még mindig így száll fel bennem
a sóhaj: szegény Jézus!, amikor az eszelős karácsonyi
készülődést látom, s esem bele, akaratom ellenére, magam is.

Hogy miért?

Mert kimondva-kimondatlanul ajándékokkal próbálunk
pótolni elmulasztott szeretet-pillanatokat.

Mert amikor körülálljuk a karácsonyfát, csak kevés család-
ban hangzik Ige és hálaadó ima a legnagyobb Ajándékért.

Mert egyre kevesebb gyerek állja körül minálunk a kará-
csonyfát, s egyre kevesebb gyermektelen házaspár kéri 
a nagy áldást, a gyermeket, a nagy Áldótól, Akinek a
születését állítólag ünnepeljük.

Mert miközben körülálljuk a karácsonyfát, s a háziasszony
figyelme az ünnep lényegéről annak járulékos elemei felé
kószál (a csillagszórótól nem gyullad-e meg a fa; 
a gyerekek örülnek-e az ajándékoknak; a férj nem bán-
tódik-e meg, hogy az idén is ugyanazt kapja, mint tavaly; 
a konyhából nem szivárog-e alattomban égett szag), addig
annak a szegény Jézusnak a figyelme a létminimum alatt
élő családok vagy a hajléktalanoknak sebtiben berendezett
hodályok, vagy éppen az immár senkinek se fontos gyer-
mekotthonok felé, a mindenkire éhes és mindenre-
mindenkire szomjas emberek és gyerekek felé fordul.

Mert bármit hiszünk is, bárhogy igyekszünk is magyarázni
a bizonyítványunkat, az a SZEGÉNY JÉZUS azért
szegény, mert az ember (azelőtt is és azóta is, hogy Ő 
érettünk testté lett) mindent magára pazarol. Égigérő 
bazilikát is azért emelt, arany kelyheket is azért rakott tele
drágakövekkel, show-műsort is azért tart stadionnyi nép
előtt, hogy törpe létére saját nagyságát, koldus létére a saját
gazdagságát fitogtassa. És igaziból fütyült és fütyül rá,
hogy az a SZEGÉNY JÉZUS mindehhez mit szól.

Ezért nyugtalan a lelkiismeretem. A világméretű önámítás-
nak immár olyan fokára jutottunk, hogy meg sem kérdez-
zük: mi ez az egész karácsonyi kavalkád? Mit szól 
vajon hozzá az egyetlen igazi érdekelt: az a SZEGÉNY
JÉZUS, hogy itt karácsonykor kívül minden sziporkázik és
csillog-villog, belül meg, jó esetben, ott az ünneprontó
gondolat: mi tényleg a mi Megváltónk születését 
ünnepeljük?

(Farkas Márta írása. Megjelent a Keresztyén Nevelés 1997/9. számában)


