Az Ördög adventje
„…jaj a földnek és a tengernek, mert leszállt hozzátok az ördög nagy haraggal, mivel tudja, hogy kevés ideje van”
Jelenések 12. 12.

„Legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek, az ördög mint ordító oroszlán jár szerte, keresve, kit nyeljen el:
álljatok ellene a hitben szilárdan, tudván, hogy ugyanazok a szenvedések telnek be testvéreiteken e világban. A
minden kegyelem Istene pedig, aki elhívott titeket Krisztusban az ő örök dicsőségére, miután rövid ideig
szenvedtetek, maga fog titeket felkészíteni, megszilárdítani, megerősíteni és megalapozni. Övé a dicsőség és a
hatalom örökkön-örökké. Ámen. I.Péter 5. 8-11.
Ez a világ tele van várakozással!
Vannak, akik a jobb időket – vannak, akik az eddigi munkájuk megbecsülését, némelyek, karrierjük csúcspontját –
sokan, a fizetés emelését, egy jobb munkahelyet, némelyek a szerelmet, vannak akik, a gyógyulást, vagy sorsuk
jobbrafordulását várják.
Természetes módon beépült a világba, az ember életébe a várakozás! E világ fejedelme – az ördög – is várakozással van
tele! De ez a várakozás nem az ember legjavát szolgálja! Az ördög „Embergyilkos volt kezdettől fogva, és nem állt meg
az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor a hazugságot szólja, a magáéból szól, mert hazug, és a hazugság
atyja.” János 8. 44.
Egyáltalán nem passzív várakozás, melyet lelkünk ellensége az ördög művel! Ugyan is, tudja, hogy kevés ideje
van, szertejár, hogy ki lehetne az áldozata! Ez a megállapítás, két nagyon fontos tanúság levonását követeli tőlünk!
Egyik, hogy ha kevés az idő, akkor nem tétlenül kell eltöltenünk az időt!
Gyakran abba a hibába esünk, hogy megfeledkezünk arról, hogy az Úr érkezése bármikor megtörténhet!
Lazaság, hanyagság vehet erőt lelkünkön! Nem vesszük annyira komolyan, nem figyelünk annyira tudatosan,
megengedünk magunknak olyan időket, amikor Isten, és a vele való találkozás nem annyira fontos…
Pedig, ha tudjuk, hogy kevés az idő, akkor a rendelkezésre álló időt, a legjobban, leghasznosabban kell kihasználni!
A másik tanúság, amit levonhatunk, hogy az Ördög tudja, hogy kevés az ideje! És úgy is tesz, mint aki tudja!
Keresi az alkalmat, és mindent megtesz annak érdekében, hogy elszakítsa az embert az Istentől, eltérítse, az
üdvösséghez vezető úttól!
Fegyelmezetten, tudatosan, minden lehetőséget kihasználva akarja eltölteni a rendelkezésére álló időt! Nem törődik
azzal, hogy az emberek hogyan vélekednek erről, nem törődik azzal, hogy némelyek el sem hiszik, hogy ő is létezik,
hanem mivel ő tudja, hogy a kevés időt ki kell használnia, mindent ennek vet alá! Akár ily módon:
„A test cselekedetei azonban nyilvánvalók, mégpedig ezek: házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság,
bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, harag, önzés, széthúzás,
pártoskodás; irigység, gyilkosság, részegeskedés, tobzódás és ezekhez hasonlók. … akik ilyeneket cselekszenek,
nem öröklik Isten országát.” Galata 5. 18.
Ezzel szemben, aki tudja, hogy a kevés várakozási időt jól kell eltölteni, ezekkel gazdagítja életét:
„A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség,
önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény. Akik pedig Krisztus Jézuséi, a testet megfeszítették
szenvedélyeivel és kívánságaival együtt. Ha a Lélek által élünk, akkor éljünk is a Lélek szerint. Ne legyünk
becsvágyók, egymást ingerlők, egymásra irigykedők.” Galata 5. 22-26.
Tehát az ördög adventje, nagyon tudatos időtöltés! Nagy kár, hogy amit az ördög hisz Isten szavai alapján, azt az ember,
akiért Isten a legnagyobb áldozatra is képes volt, nem hiszi!
„Elmegyek, és helyet készítek – és majd visszajövök!” Mondta Jézus. Ez az adventünk alapja! Ezt az ördög elhiszi, mert
mindent megtesz annak érdekében, hogy minél kevesebb ember higgyen Isten szavának, miközben ő hisz!
Okuljunk az ördög adventjéből! Töltsük hasznosan a mi adventünket, földi életünket! „Jól vigyázzatok tehát, hogyan
éltek; ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. Éppen azért: ne legyetek
meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. Ne részegeskedjetek, mert a borral léhaság jár együtt, hanem
teljetek meg Lélekkel, mondjatok egymásnak zsoltárokat, dicséreteket és lelki énekeket; énekeljetek és mondjatok
dicséretet szívetekben az Úrnak, és adjatok hálát az Istennek, az Atyának mindenkor mindenért, a mi Urunk Jézus
Krisztus nevében. Engedelmeskedjetek egymásnak, Krisztus félelmében.” Efézus 5. 15-21.
Áldás:
A minden kegyelem Istene pedig, aki elhívott titeket Krisztusban az ő örök dicsőségére … maga fog titeket felkészíteni,
megszilárdítani, megerősíteni és megalapozni. Övé a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké. Ámen.

