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Adventi gondolatok címmel folyik a Kárpát-medencei református rádiók közös sorozata, amely
minden napra lelki táplálékot kíván nyújtani karácsonyig. Orosz István a miskolc-alsóvárosi
gyülekezet lelkipásztora osztotta meg gondolatait.

Az advent számomra nem csak a készülődés, hanem a felismerés időszaka is, ugyanis mindig
advent környékén szembesülök azzal, hogy sötétben indulok el otthonról, és sötétben érkezek is
haza. Fényhiányom van ebben az időszakban, de ezt a fényhiányt nem csak magamban és magam
körül látom, hiszen, ahogy haladunk az adventben előre, egyre több világosság gyúl, akár a városon
belül, akár a kirakatok fényére gondolok, akár az utcák fényére. Ebben ott van szerintem az
emberekben lévő fény utáni vágy, hogy legyen egyre világosabb körülöttünk. Ez a válasz arra a
külső sötétségre, ami körülvesz bennünket. Azt is látom, hogy ez a fényvadászat, ami elindul,
sokszor csak a külső fényekben teljesedik ki, holott sokkal többről szól ez az időszak. Annak a
személynek a születését ünnepeljük, aki azt mondta, hogy én vagyok a világ világossága. Ami még
fontosabb, hogy ő az élet világossága. Belegondolva, hogy mennyiszer eltörpül ez az igazi
világosság a kirakatfényekben, az utcafényekben, amelyek ugyan a külső sötétséget nagyon jól
megtörik és elnyomják, de vajon mit kezdenek ezek a fények a belső sötétséggel? Mit kezdenek a
szívünkben halmozódó sötétséggel, kilátástalansággal, anyagi gondokkal? Ezek feszültséget
keltenek, és inkább a sötétséget növelik.
Maga az advent is egy választás és válaszutat tár elénk. Ha mi valóban Jézus Krisztus születésének
az ünnepére készülünk, aki a világ világossága, akkor először őt magát kellene befogadni, a
szívünkbe zárni. Az ő világossága kellene meghatározza az adventi készülődésünket. Számomra
fontos, hogy van választásunk. Választhatjuk a megvehető, leárazott fényeket, fényfüzéreket. Ezt
kínálja a világ a sötétség legyőzésére. Isten azonban egyszülött fiát kínálja, a világ világosságát. Ha
ezt a világosságot megtaláljuk, ezzel valóban le tudjuk győzni a belső sötétséget, ő maga az élet
világosságává válik, így pedig igazi belső fénnyel, belső örömmel tudunk megérkezni karácsony
ünnepére.
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