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Ádvent

Hit és élet

Odakint észrevétlenül leszállt az alkony, a ködös és nyirkos őszi alkony. Meggyújtották már
az utcai lámpákat, de a fény nem tud áttörni, csak foszlottan, sejtelmesen. Idebent ülök
karosszékemben. álmosan, bódultan; létemnek nincs éle, akaratomnak nincs iránya,
tudatomnak nincs tartalma. Sajátvalóságának kérdésességét mindenki átélte már az álom
peremén. Epillanatban valaki erősen kopog az ablakomon:"Ittaz óra, hogy!ölébredjünk
az álomból . . . Múlóban az éjszaka, a nappal közel. "(Róm 13, ll)Az ádvent ígykopog a
lelkünk ablakán.

Ádvent a várakozás ideje

Arról van szö, hogy nemcsak szent helyek, hanem szent idők is vannak. Ezek különösen
nyitottak az isteni titkok (misztériumok) számára. Ilyen az ádvent is. Előbb azonban
beszéljünk általánosságban az időrol. Benne az egész élet tükröződik.Az idő meg nem
változtatható egymásután és benne körülhatárolt lehetőségek

a) Van objektív idő, mely a nap járásával mérhetö, pontos és egyforma egységek
sorozata; nem állítható meg, nem fordítható vissza, nincs tekintettel semmire és senkire, a
dolgok és események külsö mértéke.

b) Vele szemben van a szubjektív idő, melyet mindenki másként él át. Ez az idő nem
csupán egy kivágott szelet a lefutó sorozatból, hanem belső tényezőkhatározzák meg: az
intenzív élmény rövidnek, az üresjáratú órák hosszúnak tűnnek

c) Van vallásos idő, ami annyit jelent, hogy az embert és idejét átfogja minden idők

Urának konkrét akarata. Ilyen értelemben az idő objektív kapcsolat az Istennel. Az
örökkévalóság nem az idő mellett és nem az idő után van, hanem benne van az időben.

Maga az idő üresjáratú volna, tisztán a változások külsö mértéke, ha nem lenne benne
valami ősi vonatkozás a föltétlenül érvényessel!

d) Ennek mintegy folytatása a keresztény idő, ami annyit akar mondani, hogy kezdettől

fogva állítva van a megtestesülésre. tágabban véve magára az üdvösség történetére. Így is
mondhatjuk: az idő és időfölötti belső találkozásának Krisztus-alkata és krisztusi föladata
van. Atermészetes idő az elmúlás és halál törvénye alatt áll, a keresztény idő a föltámadásra
és az örök életre irányul. Az idő középpontja és értelme az élő Krisztus: Jézus Krisztus
ugyanaz tegnap, ma és mindörökre. "(Zsid 13, 8) Ő növekszik és érik a történelemben.
Ezzel az idő egészen új értelmet és objektív tartalmat kap.

e) Végül van a teljesidő:vagyisa történelemben nemcsak egymásután létezik, nemcsak
az események kaleídoszköpja, hanem meghatározott iránya és végső célja is van:
"Beteljesedett . . . Íme újjáalkotok mindent." Oel2l, 5-6) Az. idő tehát lényegében eme
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végső dolgok hordozója. Az egész kozmikus világ és benne valamennyien eszkatológiás
dimenzióban állunk.

Mindezt előre kellett bocsátani, hogy megértsük ádvent értelmét. Az első keresztények
ajkán ismételten fölhangzott a hfvás: Jöjj e~ Uram jézusr - a válasz rá: .,Igen,
hamarosan eljöook." (jel 22, 20) Az első keresztények - érthető - közeli eljövetelt
vártak. pál apostol is:~idő közel van. " (Fil 4, 5) Lehet ez helyhatározó: hallótávolban
van, már látható, amint közeledik, de még nincs itt, még csak az ajtó előtt áll; és lehet
időhatározó:közeljövő,még nem teljesen jelen.~ idIJbetelt, közel van Isten országa. ,.
(Mk 1, 15) Az első keresztények reménye azonban nem teljesült. Megmaradt a hit
bizonyossága, de az időpont bizonytalanná vált. Mi már 1900 éve várjuk s ennek
következtében egyre kevesebb erő árad ebből a várakozásból. Félő, nyomában az a
homályos érzés ébred föl bennünk, hogyvalami nem stimmel. Minden évben újra előkerül
ez a téma, de semmi sem változik. Valamit tenni kell, nehogy unalmassá váljék.

Pontosan ebben áll azádventi idIJfunkciója - át kell élnünk, hogymár benne vagyunk
a végső időben:"1ekintsetekfőlés emeljétek föl fejeteket! Elérkezett megváltástok. "(Lk
21, 28) Tapasztalhatóan Jézusban érkezett el. csak akkor vagyunk igazi várakozók, ha az,
akit váruhk, nem csupán ábránd, hanem látjuk, amint ajtónk előtt áll, halkan kopogtat és
halljuk a hangját: "Nyiss ajtót, vendéged akarok lenni és megmutatni, mennyíre értékes
vagy számomra. Engedd, hogy belépjek életedbe. Kíséreld meg, hogy az én utam járd
Légy szolidáris velem és meg fogod tapasztalni, hogy ez nem üresjáratú élet, hanem
teljes - kezdete annak, amit vársz, az örök boldogságnak." Az abszolút jövő annyit jelent,
hogy a világ eljut a teljességre. Miben áll majd ez? A Szentíris lakodalmas asztalhoz
hasonlítja, ami prózai nyelvre fordítva annyit jelent, hogy eljutunk a szerető testvéri
együttesre.

Ádvent tehát SZükségszerűen a jövt'ire irányítja tekintetünket..Ám minden jövőre

irányuló várakozás csupán akkor reális és nem illúzió, ha olyan tapasztalati tényeken
alapszik, melyek előzőlegmár megvalósultak és megalápoZZák várakozásunkat. Ez pedig
Krisztus első eljövetele: "Megjelent adoozíttJ Istenünk jósága és emberszeretete ...
KegyelmébtJl megigazulva reménybeli örökösei vagyunk az örök életnek. ,. (Tit 3, 4)
Ezen a biztos alapon "várjuk a boldog reményt: a nagy Istennek és ÜdvözíttJnknek,
jézus Krisztusnak dicstJséges eljövetelét': (2, 13)

Arra is gondolhatunk, hogy amikor megszülettünk, nem idegenbe jöttünk, hiszen
szüleínk vártak és karjukba vettek. Azóta is mindig vannak barátaink és jó emberek, akik
várnakbennünket. Életünk egyik várakozástól a másikig terjed. Hétköznapjaink ezekbőlaz
ünnepi órákból táplálkoznak és teszik széppé életünket. Mindezek mélyén bizonyára
lappang valami remény, hogy utunk végén valaki vár bennünket éspedig azért, hogy
boldoggá tegyen. Nos, pontosan ezek az ádventi emberek, akikben él a meggyőződés,

hogy az élet lényegében meghivottság és előkéSZület a Végleges ünnepre. Ebbőllelkületük
ünnepivé válik. NézZZÜkÁbrahámot, egész életén át vándorol ama föld felé, melyet az Úr
ígért neki. ( 1 Möz 12, l) NézzükIzraelt, amint följön a rabszolgaság háZából, Egyiptomból
és vándorol a pusztaságon át. (Iz ll, 16) Végül e hossZú útjézusban teljesült. (Lk 2,30)
És azt is tudjuk, hogy az Atya nem az ítéletre, hanem az ünnepi asztalhoz várja tékozló fiait.
(Lk 15, 24)

Persze szép számmal vannak, és mindig is voltak, akik csendes, álútatos hangulatban úgy
akarják ünnepelni ádventet, mintha odakint semmi sem történnék. Pedig a világot a
fegyverkezés zaja, a gazdasági válság, a munkanélküliség, a terrorizmus, az egymásnak
ellentmondó ideológiák teszik egyre sötétebbé. Mások viszont keserű szájiZzel jegyzik
meg: HaJézus megígérte, hogy eljön, rníért nem teszi meg már az utolsó lépést? Miért áll
az ajtó előtt és miért nem lép be? Kilátástalanság vett erőt sok emberen, mert nem látnak
kiutat. Ide vonatkoznakJézus szavai:"Vigyázzatok, hogy senkifélre ne vezessen titeket."
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(Mk 13, S) Nekünk nincsenek illúzi6ink. Minden okunk megvan arra, hogy össze ne
zavarodjunk: .Amit nektek mondtam, mindenkinek mondom: Virrasszatokl" (Mk 13,
37) Vagyis olyannak lássátok a dolgokat, amilyenek a val6ságban.

Ádvent a remény ideje

A várakozás belső tartalma a remény. Mióta tudjuk, hogy a létezés egyik alaptörvénye a
fejlődés, vagyis hogy minden előre tapogatózik és fölfelé kapaszkodik, az6ta értjük: az
emberi létnek is egyik alaptörvénye, hogy önmaga fölébe nőjön, hogy túllépjen eddigi
határain. Létünk nem a semmibe van beágyazva. Szívünk rug6ja a remény, ezzel ébredünk
minden áldott reggel. Pedig a határon ott ásít a nyitott sír, mely mindenki számára
elkerülhetetlen. Az élet rugója a hitetlenben is erősebb, mint a halál fenyegetése.

Nos, számunkra a remény maga Jézus Krisztus, akiben "Isten valamennyi ígérete
Igenné lett". (2 Kor 1, 20) Az ádventi szövegekvégigkísérnek az egész Öszövetségen,az
Egyiptomb61 való szabadulástól kezdve, a pusztai vándorIáson át, és megmutatják, hogyan
készíti elő Isten a Megvált6 eljövetelét:"Közeledik üdvösséged. . ."Mi a remény? A megélt
hit napos oldala, öröme és melege. "Áldott legyen az Isten . . . aki él6 reménységre szült
újjá minket. "( 1 Pét 1,3) Reményünk alapélménye, hogysorsunk Isten kezében nyugszik.
A jelen kemény koordinátái közé beépíti a jövőt. A kizsákmányolt, halálosan fáradt és
agyonmanipulált világ fölött csöndesen ragyog6 csillag. Ezért mondja az angol, hogy aki a
reményből él, az zene nélkül is táncol, és az olasz, aki mindig remél, dalolva hal meg, és a
pápua: "Ti, keresztények, a láthatáron túlra is láttok."

Most elsősorban azt szerétném aláhúzni, hogy a remény nemcsak a jövőbe mutat,
hanem döntően ráüti bélyegét a jelenre is. Már a próféta is így látta: ,.Akik az ÚrlJan
bíznak, új emre kapnak, szárnyra kelnek, mint a sasok; jutnak, de nem fáradnak el,
járnak-kelnek és nem lankadnak. "(Iz 40, 31) Még határozottabban tapasztalható ez az
Újszövetségben: ,.A remény nem csal meg, mert Isten szeretete kiáradt a szívünkbe a
ránk árasztott Szentlélek által. " (Róm S, S) ... Mindannyian, akik megkeresztelked
tünk, Jézus Krisztus halálára keresztelkedtünk meg. A keresztség által a halálba
temetkeztünk, hogy amint Krisztus azAtya dics6sége által föltámadt halottaiból, úgy
mi is új életet éljünk. (6,3-5) Ti nem test, hanem lélek szerint éltek, ba valóban Isten
Lelke lakik bennetek. "(8, 9) Jól figyeljük meg, itt nem csupán erkölcsi megújulásról van
szö. A szívünkbe költözött Szentlélek az isteni természetben részesít bennünket, a
bennünk lakó isteni Lélek új élettel ajándékoz meg, mely a test halálával sem hal meg.
Ebből a reményből fakad, hogy már most örvendezve éljük a megkezdett örök életet:
"Töltsön el benneteket a remény Istene a bit teljes örömével és békéjével, hogy a
reményben a Szentlélek erejéből b6velkedjetek." (R6m 15, 13) Benne éljük át, hogy a
létezés nem értelmetlen, hogy az élet nem céltalan és hogy a sorsunk nem bizonytalan.
Öröm és béke árad el hétköznapjainkon. "Legyetek örvendez6k a reményben."
(Róm 12, 12)

Semmiképpen sem jelenthet ez jámbor alvajárást és naiv optimizmust, mely a fölületes
karakterek jellemzője. A történelmi erők immanens játékába Isten sem avatkozik bele
"deus ex rnachína" erőszakosan, és nem rendelkezett úgy, hogy egyháZa legyen a
történelem szuverén ura. Mikor Jézus a világ végéről beszél, a képek mögött a lényeg:
ismernünk kell az iMk jeleit és nem szabad elfordítani tekintetünket a történelmi
szituációktól. (Ma pl. sokat beszélünk a paphiányr61. 'Iudiuk-e, hogy Franciaországban
38 OOO plébánia közül már 21 OOO-nek nincsen papja - pedig ott semmi külső nyomás
nem nehezedik az egyházra. Világszerte a mélyrétegekben döntő szellemi változások
mennekvégbe, s ezeket sem külső rendelkezésekkel, sem strukturális átszervezéssel nem
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lehet megváltoztatni.) De éppen a biztos remény a szívünkben adja meg a határozottságot,
hogy aggodalom nélkül tegyük mindennapi föladatainkat. Jézus ügye a színfalak ~ögött

halad a végső győzelem felé: "Bízzatok, én legy6ztem a világot." On 16, 33) Advent
éppen ezt ébreszti föl bennünk, a vándorlás frissességét, az új életérzést s a fiatalos erő

öntudatát. A vándort a kék ég kíséri, a keresztényt pedig az örökkévalóság.

Ádvent a próféták időszaka

Megszoktuk, hogy "prófétálni" a nyelvhasználatban annyit jelent, mint jövendőtmondani.
Pedig akkor is a jelenhez szóltak, ma is ahhoz szólnak. A próféták nemcsak Isten szája és
keze voltak, nemcsak megbízatásukért harcoltak, hanem Isten valódi képéért is.
Nemegyszer egy-egy istenkép összetört keZük között, Illés próféta karddal a kezében
harcol a "Seregek Uráért" és legyilkolja a Baal-papokat. (1 Kir 19,8-13.) De a pusztában
más Istennel találkozik, mint akit eddig elképzelt.Jött a szélvihar, de nem volt benne az Úr,
jött a földren~és borzalma, de benne sem volt az Úr,utána pusztító túzvés~,de benne sem
volt jelen az Ur.Végül jött a szelid szellő suttogása, és benne jelen volt az Ur.Fölismerte az
események mögött halkan múködő Istent, a nem látványos isteni erőt.

Ádvent nekünk is fölteszi a kérdést: ismerjük-e még a csend Istenét, vagyteljesen idegen
lett már életünk zajai között? Van még bennünk valami, amit Istennel való találkozasnak,
átélésnek nevezhetünk? Mert amikor összetörjük tulajdon csöndünket. nem is sejtjük,
hogy Istent űzzükel az életünkből.A kereszténység azIstennel való - nem látványos
találkozás vallása, ezért lényegében a csend vallása és ádvent ennek egyik termékeny
időszaka. Benne újra komolyan vesszük az Isten keresését.

Ezzel a csenddel szorosan összefügg a puszta (sztyepp) fogalma, mely a nomádok
élettere. .Kioezetem a pusztába és ott szívére beszélek" - mondja az Úr (Oz 2, 16).
Dávid is a pusztába menekült, Illés is ott rejtőzött.Jézust ugyancsak.zspusztába ragadta a
Szentlélek". (Mk 1, 12) Később is magányos helyekre vonult, hogy ott imádkozzék (Lk 5,
16) Milyen szomorú, hogy ma sok keresztény számára is a "puszta" a temető küszöbét, a
halál előszobáját jelenti s a "pusztában kiáltó szöt" úgy értelmezi, mint ami hiábavaló és
értelmetlen.

Ádvent a megtérés ideje

"Tartsatok bűnbánatot, elközelgett Isten országa." (Mk 1, 15) A közvélemény egyre
nagyobb fölháborodással veszi tudomásul, hogy századunkban még mindig tömegesen
halnak éhen emberek, és a levegőben lóg a nukleáris háború veszélye. De arra kevesen
gondolnak, hogy mindennek gyökere saját szívünkben lappang: az önzés, a gőg, a gyűlölet

és a közönyös belenyugvás. Mi tehát az első lépés? Le kell győznünk a lelki restséget és
felületességet. Meg kell komolyodnunk ahhoz, hogy bensőnkben át tudjuk érezni, hogy
miről is van tulajdonképpen szö, A bún elsősorbannem az erkölcsi törvények megsértése,
hanem a szembehelyezkedés a személyes Istennel. Föl kell tehát ébredni szívünkben a
bűntudatnak. Ezt követnie kell a bűnbánatnak. Itt a kezdeményező lépés Istené.
Irgalmasan tekint ránk, fénylő tekintete felénk fordul, hogy bizalom és remény ébredjen
bennünk; biztat, hogy kezdjünk imádkozni. Isten közeledésére nyitottnak kell lennünk,
egyszerűnek és aláZatosnak. Ezt a leggyakrabban én-görcsünk és önigazolásunk homá
lyosítja el. Ádvent csak akkor kezdődhet, ha látszatvilágunk összeomlik. "Térjetek vissza
hozzám és én is visszatérek hozzátok. " (Zak 1, 3)
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Végül következik a metanoia, a megtérés. más szóval a teremtő kezdés, elölről kezdés
és megújulás a kegyelem által. "Vessetek el magatoktól minden búnt, amit ellenem
elkövettetek, szerezzetek magatoknak új szívet és új lelket." (Ezek 18, 31) Az
ősegyházbanhosszú előkészületután csakfelnőtteketkereszteltek, aztán ijedt és szomorú
csodálkozással vették észre, hogy a bún lehetőségetovábbra is megmarad. Nos, a bűnből
való megtérés radikális fordulat, amit nem lehet időszakokhozés külső gyakorlatokhoz
kötni. Egy összeomlott templom romjaiból új szentélyt építeni, ez az egész élet
megrendülése. Ádventben nem erről van szö, hanem arról, hogy az elszegényedett és
önmagába zárt én megnyíljék a közeledő Isten előtt, hogy a külsőből és rutinszerúból a
belső világba forduljunk s az egykedvűség helyet adjon a lelkesedésnek Tehát nem valami
egészen újat akar hozni, hanem azt, hogy a meglévőt korrigáljuk és újólag tájékozódjunk.
"Ne ruhátokat szaggassátok, hanem szíveteket" 00 2, 13).

Ádvent az imádság ideje

Időnként fölvetődik a kérdés: lehet-e még ma is imádkozni? Hiszen annyi minden meg
változott bennünk és körülöttünk: a korszellem, az életérzés, a szemlélet. Ám vannak ben-o
nünk olyan tényezők is, amelyek nem változtak és lényegüket tekintve nem fuggnek az időtől;

pl. szeretet, hűség,felelősségtudat,csalódás, szorongás stb. Az imádság mindig is ezekre az ősi

magatartásokra vonatkozott, melyek az ember alapvető lényeget ragadják meg. Az imádság
azért is lehetséges, mert a történelem folyamán magaIsten szölított meg bennünket.

Az imádság kapu, mögötte lakik a misztérium: az isteni lét és minden élet titka.
Imádkozni annyit jelent, mint Istenhez vinni örömeinket és bánatainkat, sebeinket és
sikereinket. Nem élőadás, ahol Isten a hallgatóság - inkább Jákobhoz hasonlítható, aki
birkózik az angyallal s így szölhozzá: "Nem bocsátlak eladdig, míg meg nem áldasz. "(Ter
32,27) Az imádság az a súly, amely a lelket lehúzza abba a mélységbe - saját mélységébe
-, ahol Isten vár rá.

Minden időben imádkozni kell, de vannak különleges idők, melyek nemcsak sürgetnek,
hanem segítenek, sőt inspirálnak is az imádságra. Ilyen időszak az ádvent. Előfordul

ugyanis, nem is egyszer életünk folyamán, hogy vallásos gyakorlataink közben belső

világunk észrevétlenül kiüresedik, változik, a vallásos homlokzat rnögött ásítani kezd a
semmi. Tehát imaéletünket is felül kell vizsgálni. Van, aki így fogalmaz: imádkozni annyi,
mint Istennel beszélgetni. Ezért nem lelkesedem, mert ebben a dialógusban nagyon
gyakran az ember saját magát vetíti ki és elképzeléseit Isten szájába adja. A magyar szöt
találom Iegkífejezőbbnek. imád-kozni lényegében annyit jelent, mint imádni. Valaki az
imádságokat szellemesen az angyalokhoz hasonlította, A kérő imák belépnek a kapun, de
mindjárt meg is á:llnak, megragadja őket Isten jósága és irgalma. Az imádó és dicsőítő imák
beljebb hatolnak. Legtávolabbra a hálaadó imák jutnak s Végül szinte kizárólagosak
lesznek Pál apostol leveleiben ez tér vissza a leggyakrabban. "Hátát adunk nagy
dicsőségedért': imádkozzuk a liturgiában. Tehát nem jótéteményeidért, hanem önma
gadért. .Köszönöm, Uram, hogy vagy, hogy ilyen vagy - s csak a legvégén - és hogy
enyém vagy." .

Ádvent a jócselekedetek ideje

Ádvent nagy alakja Keresztelő SzentJános. Amikor börtönbe került, őt is megtalálta a
kétség: valóban Jézus az ígért Megváltó? Benne valóban eljött az Isten országa? Vagy ha
nem ő, de tanítványai kezdtek kételkedni: hogyan lehet a Názáreti az Isten küldötte, ha
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előhímökét engedi a börtönben sínylődni?János tehát követeket küldjézushoz, adja meg
ő a választ. Jézus lzaiáspróféta szavaival felel: " Vakok látnak, sánták járnak, leprások
tisztulnak, süketek hallanak, halottak föltámadnak, a szegények pedig hallgatják az
örömhírt." (Iz 35, 5-6; Mt 11,2-6) Lukácstól azt is tudjuk, hogyjézus abban az órában
sok beteget gyógyított meg és sok vaknak adta vissza szeme világát. (7, 21)

Miről lehet tehát megismerni, hogy elközelgett a mennyek országa? Arról, hogy terjed a
tevékeny szeretet és valósul a jóság. Az ~új ég és új föld" ott válik láthatóvá a mindennapi
életben, ahol terjed a felebaráti szeretet. "SZeretetazIsten: aki szeretetben él,Istenben él
és Isten 6benne." (Ljn 4, 16) Ha Isten a szeretet, akkor országa mindenütt ott valósul,
ahol igazi szeretet valósul. A szociális érzés terjedése, a faji megkülönböztetés eltörlése, a
karitász tevékenykedése, a békemozgalmak erősödése stb. Ezeket a vitorlákat politikai
szelek is dagaszthatják, lényegükben mégis az Úr útját egyengetik. "AtTÓl ismertűk meg
Isten szeretetét, hogy életét adta értünk. 1ébát nekünk is életünket kell odaadni
testvéreinkért." (lJn 3, 16) Életünket és nem szavainkat! Életünket aprópénzre váltva!

Mióta ember él a földön, mindig vágyódott olyan közösség után, amelyben a béke és az
igazságosság uralkodik. Először talán Nagy Sándor alapított birodalmat, mely Indiától
Etiópiáig terjedt. (Kiváló egyéniségére vall, hogy a sivatagban, szomjúság közben az egyik
katona annyi vizet talált, amennyi sisakjába belefért s ezt hozta hadvezérének. Nagy Sándor
kiöntötte, mondván: "Egynek sok, mindenkinek pedig kevés.~) Majd Augustus császár
birodalmában átmenetileg béke uralkodott, de ezalatt köszörülték már a kardokat újabb
hódító háborúkra. A középkorban III. Ince pápa alatt már-már azt hitték, hogy eljött a
Szentlélek országa, de a császárok vetélkedésén ez is szétfoszlott. Napóleon a szabadság
egyenlőség-testvériségnevében teremtett új birodalmat, de ez szuronyokon nyugodott.
Ma a technikai civilizáció törli el a határokat, de árnyékai máris ijesztőennövekednek. Az
evilági UraImakkaI szemben Jézus határozottan kimondja: "Az én országom nem
evilágból való." On 18, 36) Mert az evilági birodalmak fegyverre, pénzre és hatalmi
vágyakra épülnek.

Abból indultunk ki, hogy ádvent a várakozás ideje. Konkrétan fogalmazva: mennyi
betegvárja, hogy megvigasztaljuk, mennyi öreg és elhagyott, hogy meglátogassuk, mennyi
édesapa, hogy érdeklődjünkgondjái iránt, mennyi édesanya, hogy könnnyítsük munkáját,
mennyi gyermek, hogy eljátsszunk velük, mennyi fáradt ember a buszon és villamoson,
hogy átadjuk nekik helyünket. Ameddő és hideg sziklák között húzódnak az értékes fémek
erei, a szeretet aranyszálai pedig behálózzák a hideg és zord világot. "Isten országa
köztetek van. " (Lk 17, 21)
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