Valaki zörget…
„Íme, az ajtó előtt állok, és zörgetek: ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele
vacsorálok, ő pedig énvelem.” Jelenések könyve 3, 20.
Elérkezett az advent ideje. Vajon adventben, adventet élünk? Valóban úgy élünk, mint aki a megérkezést
felkészülten várja?
Aki készül, az, kész a fogadásra. Ha valakit várunk, nézzük az időt, figyeljük a hangokat, fürkésszük a jeleket,
amelyek jelzik érkezését. De ha nem várjuk, akkor váratlanul, készületlenül ér bennünket az érkezés. Amikor az
ajtóban van a vendég és zörget, akkor már késő kezdeni a takarítást, mosogatást, főzést, elkéstünk!
A mostani adventi igénk ezt mondja: „Az ajtó előtt állok és zörgetek, ha valaki megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz,
és vele vacsorálok.”
Azt mondhatod, nem hallom, nem zörget senki! … Állj meg egy kicsit, csendesedj el, nyugodj le és figyelj! Már
kétezer év óta, egyre csak zörget az Isten Fia, és olyanokat keres, akik befogadják. Talán ez a zörgetés álomból
riaszt, felkavarja, a nyugodnak hitt világodat. Talán ez a zörgetés megdöbbent, elgondolkodtat, riasztó képet tár eléd
a mostani lelki állapotodról. Talán az elmúlt időszak tétlenségére, az elmulasztott időre, lehetőségekre figyelmeztet.
Talán az Istennel való kapcsolatod elhanyagolását juttatja eszedbe, lehet, hogy vétkes gondolataid között talál rád…
Talán szemrehányó tekintetét, szeretnéd elkerülni, és mentségeket keresel, amiről tudod, hogy nagyon gyenge
lábakon állnak, de ez a zörgetés komoly, ez a zörgetés neked szól, erre a zörgetésre válaszolnod kell!
Ki az, aki az ajtó előtt áll és zörget?
A zsoltáros így fogalmaz: „Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel ti örökkévaló ajtók; hadd menjen
be a dicsőség királya. Ki ez a dicsőség királya? Az erős és hatalmas Úr, az erős hadakozó Úr. Ti kapuk, emeljétek fel
fejeiteket, és emelkedjetek fel örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya! Ki ez a dicsőség királya? A
seregek Ura, ő a dicsőség királya. Szela.” Zsoltárok 24, 7-10.
Ez a dicsőség Királya, az erős és hatalmas, hadakozó Úr, a seregek Ura, áll az ajtó előtt és zörget, bebocsátásra vár!
Ha várod az Ő visszajöttét, akkor be kell bocsátanod, de ha elutasítod, számolni kell az Ő igazságával, ítéletével! Ma
megállhatsz egy kicsit, hallgatózhatsz, és ebben a csendbe hallatszik az Ő kedves, szeretettel, kegyelemmel teli,
megtérésre hívó szava: „Az ajtó előtt állok és zörgetek…” És a megbánás, után a megbocsátás jeleként felajánlja az
ő áldozatát, a te életedért, a te hibáidért, a te bűneidért…! Fogadd el! Lépj elő, és akarj vele közösségbe lenni!
Használd az adventi időt arra, hogy takaríts az életedben. Talán vannak olyan dolgaid, amitől már régen szabadulni
akartál, de nem volt időd, erőd, elhatározásod erre. A mostani zörgetés, advent idején adjon erre lehetőséget…
Áldott adventi készülődést, takarítást… Isten áldását!

