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 „Imé  az ajtó előtt állok és zörgetek“ Jel 3,20 
 „…Készitsétek  az Úr útját,…“ Mt 3,3   
„Mert egy gyermek születik nekünk,“  És 9,6  
  

„Ajtódon valaki kopog“ mondja egy ismert énekünk.  

Adventi várakozásunk legfontosabb kérdése ma ez:  

Ki  kopog és miért?  Továbbá, hogy  meghalljuk-e ezt? És mit válaszolunk erre?  
 

A hangsúly a karácsony eredeti tartalmáról ma már igen csak eltolódott. Ha megkérdezzük 

az embereket, minek az ünnepe a karácsony, akkor a válasz ilyen lehet: a szeretet ünnepe, az 
ajándékozás ünnepe, a család ünnepe, a fenyőfa ünnepe (ha még állítanak). S természetesen 
a szeretetünk ünnepe, és az ajándékozásunk ünnepe, és a családunk ünnepe. Tehát a mi 
ünnepünk  s ezzel igy magunkat ünnepeljük karácsonykor. 
 

Ünnepi előkészületünk szorgos vásárlási lázban telik. Rendre kevés idő marad odafigyelni 

önmagunkra. Bizonnyal könnyebben nyilnak  pénztárcák  ajándék-vásárlásra, mintsem 
figyelem – önmmagunk elcsendesülésére azaz belső lelki világunk megnyitására „a   szelid 
szóval közeledő kopogtató  előtt“ „Ó Jézus árva csendben az ajtón kivül állsz“ (457. ref. 
énekeskönyv). Igy maradhat  ma is  Jézus az ajtón kivül.    
         

Mit mond Isten Ígéje arról, valójában minek az ünnepe akkor a karácsony? Isten úgy szerette 

ezt a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen!  Ján 
3,16. Nem múló hangulat, hanem olyan új életnek a kezdete, amelyik egyre inkább 
gazdagodik, míg végül az örökkévalóságban majd kiteljesedik.                                                                                                        

Bizony nemcsak az emberek életéböl hiányzik a Jézusi  szó, de Európaszerte hiánycikk a 

karácsony valódi lényegének a gondolata. A karácsony  ott , hol  hangosan tart  ”a másság 
tisztelete kultusz”,  ott  az  ünnep,   csak díszlet  csupán, de nem életformáló  erő. Modern 
korunk, a születés jászolbölcsője fölé, most  iphone-okkal és Tablet-okkal épit Bábel 
tornyot, birtokvágyunk kielégitésére.  Csoda-e ha sokan nem hallják meg a szívek  ajtaján 
zörgető Jézus szavát, hangját?  Aki készül hozzánk jönni, hogy személyesen találkozzék 
velünk:      

Ezért kopog! 

Megtehetjük, hogy  Jézus zörgetésére  bezárt ajtóval válaszolunk. Az adventi  forgatagban 

elmerülve,szivünk belső hangjára  nem figyelve  az  ajándékok halmozásával és azok 
megtalálásával megelégedve. Talán a világ is ezt sugallja, mikor  az  ösztönös  vásárlási 
reflexekre épitve  birtokvágyunkat meglovagolja.  Évröl évre sikerül is ez talán azzal, hogy  
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egy-egy jól  kiválasztott - eltalált - ajándékkal  örömigényünk,  s ezzel a kapott vagy adott 
ajándékaink  célba érkeznek. Mi meg „elalszunk“ és „nem vigyázunk“. A  Konzum idea most 
is mosolyogva sugallja: akkor leszünk derüsek, boldogok, elégedettek, ha engedünk a 
vásárlási késztetéseinknek és mind több és különösebb ajándéktárgyat halmozunk.  

Isten  azonban nem csak így  akar megajándékozni  bennünket  karácsonykor. Ő nem 

tárgyat, valamit..,  hanem önmagát  ajándékozza  nekünk, egészen, szeretetből. És nem vár 
érte viszonzást, csak  ajtónyitást és befogadást. Szivünk  megnyitását felülröl jövő,  az  el 
nem-múló, örökkévaló ajándékok befogadására. Ez jelentheti a megelégedettséget,    
békességet számunkra.  A  zörgető Jézus  pontosan tudja ezt. Ezért jön, kopog és hiv.                        
Halljuk meg  a szavát “jöjjetek énhozzám„  Mt 11, 28.  Tárjuk ki „ajtónkat“, hiszen az 
ajtónyitás már a Krisztus melletti döntésünk következménye. Ez  akkor történhet meg, ha 
csendet teremtünk lelkünkben „szivem csendben az Úrra figyel ki segit… “ mondja ismert 
énekünk. A csend,  a csendesség áldott pillanatának keresése és megtalálása,  már  egyfajta 
közeledés, útkészités.  

„Jól készitsétek útját a vendég  már közel“ (312. ének). Meghallani és bizalommal befogadni az 

Úr szavát! Életünk középpontjába emelve,  legyen ez a további lépésünk, ahol a Lélek már  
segitségünkre van szivünk ajtajának megnyitásában. Igy örömteli találkozás és életközösség 
alkalma kezdődhet el, ami egy belsö megújúlási folyamat kezdete lehet életünkben, 
lelkünkben.                                                                                                                         

Kedves Testvérek!                                                                                                                                 

Négy advent vasárnapon át, világitson be belső szobánkba a gyertyák fényénél is 

magasabbról érkező áldott lelki ragyogás;  hogy ott az „igaz világosság“ tiszta fénye 
szülessen meg – szabaditásunkra!     

„Hiszen itt a karácsony  nemsokára.                                                                                                                
Nyitom e sorra mindenegy napon                                                                                                                       
Krisztusra váró lélekablakom? “                                                                                             
(Túrmezei E:  Adventi ház) 
 

Így kivánok áldott adventi készülődést és közelgő  karácsonyünneplést  

2013. Adventjében 
Nagy Károly, ref. lp. Bécs 
 
 
 
 

 
 

 

 


