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A hét igéje: Egyenesedjetek fel, és emeljétek fel fejeteket, mert közeledik a megváltásotok. (Lk
21,28)

Kedves Ifjúság!

A Fasor csapatának tagjai rövid áhítatokat írtak advent négy hetére. A másodikat most fogadjátok sze-
retettel a Fasor idei másoddiplomás lelkészgyakornokától, Dr. Szabó Emesétől.
Vigyázzatok magatokra, Isten is rátok!
Szeretettel és imádsággal:
Kati

LEGYETEK BÁTRAK!

Jézus szavai egy elég félelmetes jövőkép, az utol-
só idők lefestése közben hangoznak el. A természet
felbolydul, a népek félnek. Az Emberfia pedigmeg-
érkezik a felhőkön át, dicsőséggel. Ez nem az a kép,
ahol Jézus jóságosan nyújtja felénk a kezét, és azt
mondja, ne féljünk.

Itt az Emberfiaként, dicsőségben jelenik meg.
GondoljunkMózesre, akire nem voltak képesek rá-
nézni sem az emberek arcának fényessége miatt,
holott ez a sugárzás „csupán” múló lenyomata volt
Isten dicsőségének. Ez az a dicsőség, ami térdre
kényszerít, ami miatt le kell hunynunk a szemün-
ket, le kell hajtani a fejünket.

Mégis mit mond Jézus, mit tegyünk ebben a
helyzetben? Kényszerít, hogy álljunk fel, emeljük
fel a fejünket. Akkor, amikor inkább összecsukla-
nánk, azt várja tőlünk, hogy álljunk meg Előtte,
nézzünk Rá.

Jézus ebben a felszólításában az ember felelős-
ségét hangsúlyozza, azt, hogy nekünk kell erősnek
lennünk. Nem azt mondja, hogy Ő megóv, hanem

azt, hogy magunknak kell ezek között a viszontag-
ságok között kitartani.

Az események vége a megváltás, Isten országá-
nak eljövetele, de ezen a főleg nehéz körülmények
között nem mindig könnyen megélhető cél megje-
lölésén túl annyit mond, hogy szüntelenül könyö-
rögjünk, és legyünk éberek.

Ugyanakkor nagyon komoly biztatást olvasha-
tunk ki ebből a keménynek látszó parancsból. Azt,
hogy ennyire bízik bennünk, ennyire tudja, hogy
igenis képesek vagyunk vészterhes időkben is fel-
állni, szembenézni, túlélni. Van erőnk, és ennek for-
rása ádvent idején különösen is hangsúlyos: Jézus
eljön.

Ezeket az Igéket olvasva nyilvánvalóan eszünk-
be jut jelenlegi helyzetünk. A járvány globális és
egyéni szinten is komoly megpróbáltatások elé ál-
lít mindenkit. Azonbanmost is szól hozzánk Jézus:
egyenesedjünk fel és emeljük fel fejünket. Merjünk
szembenézni Isten dicsőségével, mert annak vakí-
tásán túl, azon belül a Megváltó van ott, aki meg-
ígérte, hogy velünk van minden napon.

Imádkozzunk!

Urunk, Istenünk! KönyörgünkHozzád bátorságért. Kérünk, adj erőt, hogy kitartsunk, hogy amostani
nehézségek ellenére is tudjunk Rád figyelni, tudjunk Téged felkészülten várni. Hálát adunkNeked, hogy
eljössz, hogy már most is itt vagy. 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.


