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A hét igéje: Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas. (Zak 9,9b)

Kedves Ifjúság!

A Fasor csapatának tagjai rövid áhítatokat írtak ad-
vent négy hetére. Az elsőt fogadjátok szeretettel
Aradi György lelkészkollégámtól.
Vigyázzatok magatokra, Isten is rátok!
Szeretettel és imádsággal:
Kati

ADVENTI KIRÁLYKERESŐ

Advent egyfajta közösségi kihívás kezdete. Újra le-
hetőségünk nyílik a Jézusról alkotott képet apró
mozaikrészletekből összerakni. Aki beszáll, nem
hagyja, hogy az elfeledett, sérült, homályos dara-
bok elvesszenek a teljes képből. Az adventtel újra
induló kihívás tétje, hogy lesz-e olyan előhívható,
hiteles Jézus arcom, ami a színe és visszája felől is
ugyanolyan teljes. E kép földi és mennyei vonásai
ugyanazt üzenik: elérkezett és elérhető közelség-
ben van a szabadító király.

Kezdjük a visszájával. Innen indítva a királyke-
resőt a földi zöld árnyalataiban bontakozik ki az új-
szülött kiszolgáltatottsága és derűje, a bölcsen ér-
velő kamasz, a vonzó alternatívát kínáló informális
tanár, a lehetetlen helyzeteket képes beszéddel és
gyógyító jelenléttel oldó társasági ember, a népsze-
rűségét éltetőkre visszavonultsággal reagáló elmé-
lyült alkotó, az életművét, hagyatékát a legteljesebb

nyilvánosságnak szétosztó új család-, és szervezet-
építő.A vezető, aki úgy éli küldetését, hogy az halá-
lával sem törik meg, sőt megsokszorozódik pozitív
hatása.

De hol itt a király? Semmit sem találunk Jé-
zusnál királyi életstílusból, vagy a birodalma sú-
lyát egyértelműsítő, szankciókkal bevezetett ren-
deletekből. Titka, hogy királysága, hatalma lénye-
gét a tartalom mindenkori elsőbbsége tölti ki. Jé-
zusban a tartalom királyi. Zakariás két kifejezé-
se, hogy igaz, azaz tisztességes és jótékony, illetve
hogy diadalmas, azaz szabadítást hozó felismerhe-
tő Jézus élete minden mozzanatában. Ahogyan a
marketinges szakma fogalmazza Content is King.
Jézusnál tényleg a tartalom a lényeg.

A színe felől aranyra vált a kép. Az égbolt tük-
rén a csillagjegyek között tájékozódómágusok azo-
nosítják be a Jupitert. A királyi bolygó, s az égi
együttállás elvezeti őket Júdeába. A királyi arany
a heródesi udvart megjárva kerül a helyére, a bar-
langistállóban elszállásolt újszülött elé. Zakariás-
nál a szamár is királyi jel. Az alázat jele, meg a fent-
ről jegyzett királyságé. Jeruzsálemkapujában a sza-
márháton érkező Jézusban – Saul, Dávid és Bálám
szamarai nyomán – a felülről választott vezetőt kö-
szöntik. Hogy végül a kigúnyolt, meztelen, tövis-
koronás király tartásával és kincset érő mondatai-
val leleplezze, hogy igazsága és szabadítása a halál
torkában is tartalom marad. Imádkozzunk!

Jézus, adventi Király, vezessminket arcod vonásaival, igazságoddal és szabadításoddal tartalmas élet-
re, örök országodba! Ámen.

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen
meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma,
és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket
kísértésbe, de szabadítsmeg a gonosztól,mert tied az ország, a hatalom és a dicsőségmindörökké.Ámen.

Áldás

Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat a Krisztus
Jézusban! Ámen.


