SZERETNÉNK ÖRÖMTELI ADVENTET!?
Mi kell a legjobb adventhez?
Család, gyertya, díszek, adventi naptár, finom ételek, adventi illatok, ajándékok, – a hétköznapitól szebb, jobb,
színesebb, eltérő idő, tér.
Talán attól lesz jobb az adventünk, hogy advent idején a bronz, az ezüst, vagy az aranyvasárnapokon való vásárlással
töltjük az időnket? Talán még nem gondoltunk bele, hogy kinek jelent bronzot, ezüstöt, aranyat az adventi
időszakban elköltött milliók? De hogy nem ettől lesz szebb, jobb az adventünk, azt bizonyossággal kijelenthetjük!
De akkor mi kell a legjobb adventhez? Ahhoz, hogy erre megtaláljuk a választ, az advent eredetére kell
visszamennünk!
„Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni:
Csodálatos Tanácsos, Erős Isten, Örökkévaló Atya, Békesség Fejedelme! Uralma növekedésének és a békének nem
lesz vége a Dávid trónján és országában, mert megerősíti és megszilárdítja törvénnyel és igazsággal mostantól fogva
mindörökké. A Seregek URának féltő szeretete viszi véghez ezt!” Ézsaiás 9. 5-6.
„Vesszőszál hajt ki Isai törzsökéről, hajtás sarjad gyökereiről. Az ÚR lelke nyugszik rajta, a bölcsesség és értelem
lelke, a tanács és erő lelke, az ÚR ismeretének és félelmének lelke. Az ÚR félelme lesz a gyönyörűsége. Nem a
látszat után ítél, és nem hallomás után dönt, hanem igazságosan ítél a nincstelenek ügyében, és méltányosan dönt az
ország szegényeinek dolgában. Megveri a földet szájának botjával, ajka leheletével megöli a bűnöst. Igazság lesz
derekának öve, csípőjének öve pedig a hűség.” Ézsaiás 11. 1-5.
Az Isten ígérete, annak meghallása, megértése, és elhívése kellett ahhoz, hogy advent legyen. Mert az advent nem
más, mint várakozás, várakozás Isten ígéretének beteljesedésére! E nélkül nem lehet igazi, legjobb adventünk!
Ünnepelhetünk adventkor, lehet jó hangulatunk, részt vehetünk vallásos szertartásokon, letudhatjuk ezt az ünnepet is
a templomban, de ezektől nem lesz adventünk. Mert az advent nem néhány napra szól, hanem egy életformává kell,
hogy váljon. Isten népe a második adventben él, hiszen Jézus első eljövetele megtörtént. Megszületett emberként, és
az emberek emberként, sőt bűnözőként bántak, gyakran bánnak vele ma is, vagy gyermekként akarják kezelni! De
ma Isten népe a győztes Krisztus jövetelét várja! Mely eltér az első eljöveteltől.
„És láttam a megnyílt eget: íme egy fehér ló, és aki rajta ül, annak neve Hű és Igaz, mert igazságosan ítél és harcol,
szeme tűz lángja, és fején sokágú korona és rajta egy név, amelyet senki sem tud rajta kívül; és vérbe mártott ruhába
volt öltözve. Ez a név adatott neki: az Isten Igéje. A mennyei seregek követték őt fehér lovakon, tiszta fehér gyolcsba
öltözve. Szájából éles kard jött ki, hogy megverje vele a népeket: mert ő vasvesszővel fogja pásztorolni őket, és
fogja taposni a mindenható Isten búsult haragjának borsajtóját. Ruhájára és derekára az a név van írva: Királyoknak
Királya és uraknak Ura.” Jelenések 19. 11-16.
Sokan ma a tolerancia nevében azzal próbálják nyugtatni az embereket, hogy az Isten nem olyan kegyetlen, hogy
sok ártatlan embert elpusztítana! Ezért a jó emberek, a vallásosak biztonságban érezhetik magukat! Az valóban igaz,
hogy az Isten nem kegyetlen, és ahogyan önkijelentésében beszél erről, nem is akarja, hogy bárki elvesszen:
„Életemre mondom - így szól az én Uram, az ÚR -, hogy nem kívánom a bűnös ember halálát, hanem azt, hogy a
bűnös megtérjen útjáról, és éljen. Térjetek meg, térjetek meg gonosz utaitokról!” Ezékiel 33. 11.
Tehát a legjobb advent, ha Istent keresi az ember, és megtér hozzá, nem más alternatívákat, kibúvókat, utakat keres,
mely ma nagyon népszerű, de téves, hiszen nem jelent megoldást megváltást, üdvösséget, örökéletet, megbékélést,
csak a Krisztus által való megtérés Istenhez!
Istentől megáldott, békés, megtért, örömteli várakozást kívánok!

