
ADVENTI KOMOLYSAC
Az adventtel templomainkban

megint ránkköszönt a viola
szín. Ezt valahogy nem talál
juk olyan iermésze'esnek, m'nt
a nagyböjtben: számunkra az
advent inkább a várakozás örö
mét, mint az előkészület ko
molyságát jelenti. Gyerm pk1co

runk adventjei.nek az emléke
zete sem a viola vasárnapok és
hétköznapok e,qymásutánja, ha
nem a hajnali misék belső fé
nyessége a már kivül js oszlo
doz6 sötétségben..

Az Egyház azonban nem en
ged a viola színből. Aligha van
kedoére, hogy adventben csak
~ karácsonyvárás örvendező
nyugtalanságát érezzük. Bizo
'nyára ezért figyelm~ztetget is,
hogy ne mindig csak a már el
jött Megvá1.t6ra gondoljunk és
a karácsonyi fényessé.qet vár
juk. Hiszen' a második eljöve
tel itélet lesz.

És épen ezért figyelmeztet a2
Egyház, hogy senki se ringas
sa magát hiú örömmámorba,
senki se maradjon nyu.qalmas
biztonságban, hanem mindenki
utat keressen, utat készítsen
önmagában; önmagáb6l kiveze
tő é» K riseiusnak megnyilt
utat.~MegtörténhetikuQyanis a2
az ellenmondásnak látsz6 tény.
hogy valaki Krisztust várja és
mé.Qis elzárul Krisziu« előtt,
amikor megérkezik hozzá.

Urunk első eljii1Jetelénél is
í.gy történt: sajátjáb'l jö't, é~

övéi nem fogadták be. A zsi
dóság maoa teUesen. dicsősé
ge.'f b fájdalmas törféy/plme,
eaész élete és minden 1~áflya a
Meqválfói várta: az Eljövendő
volt létének értelme, sziuének
titkos, csendben ,és hangosan
lépten-fiyomon kimondott vá~

gya. És mégis, amikor megjött,
nem fogadta be, mert .nem
olyan volt, amilyenr6l ábrán
doztak,nem úgy hozta az üdvöIl
séoet, aho,QY elierveeték, Ezzel
szemben a pogány n'épek alig

, gondoltak az Eljövendőre. Vag;lJ
ha gondoltak is, annyira testet
len, annyira elmosódott volt ez
a 'L'ágy, annyira megfogalma
zatlan ez a várakozás, hogy
vagy esak. haszoniotun. és ö,1f.~

ámító seertartásokban. keresett
kielégülést, vagy visszazuhant
és belefojt6dott az emberi élet
evilá,Qi vágyaiba. Amikor azon
ban hallottak arról. aki a nem-'
zetek vágya volt (Gen 49, 11),
ráfigyeltek és hozzá tértek. Szent
Pál állapitja ezt meg: a pogá
nyok nem keresték: a megiga
zulást, de elérték azt a hit ál
tal. Izrael a me,qigazulás tör
vényére törekedett, de nem érte
azt el, mivel nem a hit szerint
törekedett, hanem mintegy sa
ját cselekedeteire támaszkodva.
Belebotlottak a botlás kövébe,
amint írva van: "Ime, a botlá3
kövét és a botrány szikláját te
szem le Sionban, és aki' ebben
hisz. nem vall .'fzégyent." (R6m.
9, 80-33.) Sion vrírvavárt Meg
vált6ja botránykő lett Sionban.
ma.idnem mindnuájan meaboi
lottak benne. Seéoueni vollot
tak, mert nem hittek: nem akar
tak és etiooultsámik miatt nem
is tudtak' teljesen ráhagyafkoz
ni, eaész gondolatviláfJ?tkaJ: az
ő s~avai szerint átalakítani,
mindent é.~ méa önmagukaJ ,b
elhagyva Hozzá menni.
. Ez minden eaues embernek {J

sorsát i.'f példázza. !Vem (lZ jut
el az üdvösségre, aki nyugodt
abban, hoou elJut, ru~m is as,
aki erőlködik vagy előretör, ha-
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nem akin Isten me,qkönyörül.
(Róm. 9, 16.) Csak Isten kü önös
irgalma adhatja mea az ember
nek, hogy önmagából teljesen
kiemelkedve Krisztushoz emel
kedjék, hogy önmagából teliese«
kivetkőzve Krieztusbn öltözzék,
hogy önmagának teljesen meg
halva, Krisztus élhessen benne.
Pedig épen ez az üdvössé'l.

Mindnyájunk élete folytonos
Krisztue-uárés, sőt folytonos
Krisztussal való találkozás fele
barátainkban, sőt bizonyos érte
lemben Isten minden teremimé
nyében, és oéoeredsnénuben
minden csak próbálkozás, elő
készület a 1Jé,qső nagy találko
zásra az itélet nap;ián. Amig
azonban élünk, bármint is
élünk, mindi,q bizonytalan ma
rad,hogy 'tnilJjen lesz a végső
talúlkorá«, Urunk unyanis csak
második el,iö1'etelekor tooia
nJjilfan és mindenki számá~'(l, k!
hirdetni, homl kik a.z (j va
lasztottai. Addiq mindio meo-.
lesz az emberiségben a két cso
port: az egyik mond.i«; hogy
Uram, Uram, a másik vagy
semmit sem mond, va.ml pedi{)
egyenesen ellentmond. És méqis
megint csak úgy lesz: sokan
állnak majd Kriseius elé, mini
akik jól ismerteknek tudják m 7
gukat és mégis meghallják majd
az elutasító szavakat: "Bizon,lJ
mondom nektek, nem ismerlek
titeket." (Mt 25,12.) Rs: "sosem
ismertelek titeket." (Mt 7, 23.)

Az üdvösségnek ez a bizonyta
lansáaa, a Krisztussal való vég
s6 találkozás mikéntjének minil
halálig való eldöntetlensége kö
veteli meg a keresztény aláza
tosságot, a félelemmel és reite
géssel való buzgólkodást. (Fil,
1, 12.) Sohasem szabad kiesnünh
abból a tudotból, hogy 1seen
minden kegJjelmével is csal:
kaszontalan szolgák vagyunft
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mimagunkban, ha magunkat le
kintjük, nem pedig Isten aján
dékait, amelueknek kortmí] 7, d«
nem szükségszerüen oeteiároio
az üdvösség. Sejtelme sincs a
kereseténuséaről, oki méq nem
döbbent rá telie» mé'trrtlansáqá
ra és egyetlen teendőjére: alá
zatosan figyelni I stent é,~ ké,~z

séo ael simuini minden véqzésé
hez, folyton keresni az (j ked
'vét és sohasem nondolni: no.
most már metttnláliam, most
már rnlsulen. rendben van.

Erre f'ilwelmeztet bennünkeJ
az adventi viola: állandó peni
tencia a keresztény élet, a S.ZÓ
héber és nörög eredetiiének. ér
telme szerint: állandó igyekezet
arra. h na-n mindenffJl é,~ ma
gunktól elfordulva Istenhez tér
jünk. Isiennek ugJjanis önma
gán kívül semmi ~em te'ezhe'ik;
mi is csak annyiban tetsehetiink
neki, ha Krisetushoz való ha
sonlásáounkban. iinmruuira: is'
mer. Ennek a hasonlóságnak II
menkívánt mérbékét Isten egyi
künknek sem nyilatkoztatja ki,
és épen ezért sohasem tehetiink.
az immaaunkleal 1JOló meaelé
.aedettsé,qlJen rI.1ru.(fodtak. Azt ta
lán még mondhatia valaki, per
sze önmaga ámitására és meg
nyugtatására: annJjira hasonlí
tok már K risstush.oz, amenn3liri
csak számomra lehetséges, hi
szen mindeni meatettem. Azt
azonban senki sem mondhalja:
annJjira hasonlítok már •K risz
iushoz, omenmuire hasolitanom
kell; ezt ugyanis csak Isten
tudja. Ezért nem szabnd soha
.'Iem úgy örvendeznem Krisztus
nak, mint akit már véglegesell
és teljesen megtaláltam"hane.m
mindig keresnem kell és jól
iudnom, lw.Qy okkor sem azért
érem el, meri keresem, hanem
azért, mert (j hozzám jön.

Takács József


