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"Ne dobjátok el hát bizodalmatokat, melynek nagy jutalma van. 
Mert békességes tűrésre van szükségetek, 
hogy az Isten akaratát cselekedvén, elnyerjétek az ígéretet. 
Mert még vajmi kevés idő, és a ki eljövendő, eljő és nem késik."  

Zsid.10:35-37v. 
Kedves Testvéreim! 
Csodálatos, hogy advent idején a szívünk bizakodóbbá válik, 
jobban hiszünk és reménykedük a jó diadalában, az igazság 
érvényre jutásában, mint egyébkor. Máskor is reménykedünk, 
tudunk hinni is, de advent idején mintha szertefoszlana az a 
mindent beborító kételkedés, mely elveszi reménységünk tiszta 
ragyogását. 
Minden reménységnek, minden ígéretnek egyedül Krisztus a 
legszentebb valóra válása. Az Ő földre szállása  lehet a forrása az 
igazi reménységnek, mert Ő a kezdet és a vég. Istennek minden 
ígérete Ő hozzá fűződik, és Ő belőle indul ki. Ez magyarázza azt, 
hogy advent idején miért lesz a szívünk bizakodóbb, reménységünk 
kézzelfoghatóbb. Csupán Krisztus várása mássá teszi már az emberi 
szíveket és még a legkonokabb szívre is hull ilyenkor egy-egy 
reménysugár annak a dicsőségéből, aki eljövendő. 
Most, amikor még az advent hajnala ölel körül bennünket, tárjuk ki 
szívünket, hogy Isten igéje által még nagyobb világosság vegyen 
körül bennünket. Szükségünk van mindig a vigasztalás igéjére, még 
a legreményteljesebb napokban is, hisz olyan hamar elcsüggedünk, 
olyan hamar elveszítjük bizodalmunkat. Azt mondjuk, hogy a jó 
napok után jönnek a nem szeretem napok és az örömre 
szomorúsággal kell mindig ráfizetni. 
Ha nem teljesül vágyunk olyan hamar, mint mi szeretnénk, vagy 
nem teljesíti be Isten kívánságunkat máról-holnapra, a hitetlenség 
lesz úrrá rajtunk, mert elveszítjük Istenbe vetett bizodalmunkat. 
Ezzel aztán eldobunk mindent. Ahhoz, hogy igazi karácsonyra 
jussunk, az kell, hogy ne veszítsük el bizodalmunkat, mert akkor 
üres ábránd lesz minden várakozásunk. Míg, ha bizodalmunkat 
megtartjuk, akkor megnyerjük annak jutalmát is. Ez a jutalom az 
Istenben való nyugalom és béke, melyet Krisztusban ígért nekünk 
és ad meg Isten. Ez nem az a nyugalom és béke amit a világ ad, 
hanem az, amikor minden nyomorúság, szenvedés, üldöztetés 
között is nyugton és békében van a szívünk, mert nem ezekre néz, 
hanem arra, aki mindezeket reánk bocsátotta, hogy erősödjék 
benne vetett bizodalmunk. Nagyon szomorú, hogy éppen ilyen 
körülmények között  dobjuk el leghamarabb a bizodalmunkat, mert 
csak a jelen nyomorúságait látjuk, és nem arra nézünk, hogy mit 
akar Isten ezekből javunkra fordítani. 

A Messiás csak azoknak jött el és jön el, akik Isten ígéretére 
támaszkodva várják, akik bűneikből való szabadulást, az Istennel 
való megbékélést és a benne való nyugalmat keresik. Ezeknek 
ragyog fel a betlehemi csillag, ezek elnyerik bizodalmuk jutalmát. 
Isten soha nem ígérte azt, hogy a mi kívánságunkat váltja valóra, 
hanem csak azt, hogy akaratát teljesiti. Várhatunk-e, remélhetünk-e 
ennél nagyobb jutalmat, drágább ajándékot a mi bizodalmunkra? A 
mi nyugtalan, bűntől zaklatott szívünk erre vágyik a legjobban. 
Nekünk békességes tűrésre van szükségünk és csendben, 
megadással várni azt, aki eljövendő és el nem fogyó türelemmel 
éleszti reményünk pislákoló lángját, hogy lángra lobbanjon és annak 
fényénél mások is lássanak, melegedjenek. 
A ma kudarccal végződő munkát, holnap új hittel kezdeni. 
A ma zárva maradt ajtón, holnap új reménységgel zörgetni. 
A munkában elfáradt kezet, imádságra kulcsolni új erőért. 
Az elhagyottakat meleg otthonba vezetni. 
Az éhezőnek, kenyeret adni. 
Az erőtelent, erősíteni. 
A szomorkodót, megvigasztalni. 
Ezt kell cselekednünk zúgolódás nélkül, mert ez az Isten akarata. 
Isten azt akarta, hogy igyekezzünk másokat boldoggá tenni, mert 
ezzel csak a magunk boldogságát munkáljuk. Az az Isten akarata, 
hogy mi bármit teszünk, ne panaszos szóval, zúgolódással, 
beletörődéssel tegyük azt, hanem engedelmesen. Mutassunk rá 
Isten valóra váltott ígéretére, a Krisztusra, aki nemcsak eljött 
egyszer erre a világra, hanem eljön mindazokhoz, akik Ő benne 
várják reménységük valóra válását, az ígéret elnyerését. Krisztus 
eljön, és nem késik, csak mi ne  k é s s ü n k  el az Ő fogadásával, 
mert az idő közel. 
Ő nem késik, ha egy szív elkészült a fogadására. Isten hű 
önmagához, ígéretét beváltja, csak legyen alkalmas szív annak 
elnyerésére. 
Testvéreim! Nézzünk szívünkbe a felcsillanó adventi remények 
fényénél, hogy alkalmas-e a szívünk Isten ígéretének elnyerésére, a 
Krisztus befogadására? Ha úgy találjuk, hogy még nem elég erős a 
bizodalmunk, imádkozzunk a benne vetett bizodalmunk 
megerősítéséért, nyerjük meg a Krisztust, hogy Ő, aki eljövendő, 
megérkezzék hozzánk, hozzám és hozzád is késedelem nélkül! 

     Nürnberg, 2015. Adventjében 
Ekképp kívánok áldott karácsonyt és Boldog 2016. Újesztendőt, Ámen. 
özv. Lázárné, Záhn Dalma Enikő, ref. lelk.  
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