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Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek. 5A ti szelídségetek legyen ismert minden ember
előtt. Az Úr közel! 6Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással
tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt; 7és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni
szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.
Advent harmadik vasárnapja van. Az első két vasárnap Ézsaiás által leírt vigasztaló és bátorító igéken keresztül
kívánt Isten bennünket erősíteni és lelkesíteni, a mai és a következő vasárnapon pedig Pál apostol szavai a Fil
4-ből teszik majd ugyanezt.

Nagyon jól ismert igét olvastam fel. Örüljetek! Ismét mondom: örüljetek!
Milyen szépen hangzik. Öröm. Örülni. De jó is lenne mindig örömben élni, örömmel kelni és örömmel feküdni.
Örömmel fordulni oda az embertársainkhoz, örömmel fogadni az élet minden dolgát. A filozófusok már
ókorban megírták, hogy az ember egyetlen egy motiváló ereje a boldogság keresése. Itt a boldogság szó és az
öröm szó nyugodtan felcserélhető szinonima. (Kevés olyan ember van, aki akkor boldog, amikor szomorú.) Az
ember egyetlen belső mozgatóereje tehát az, hogy meglegyen az a belső örömforrás, amely a boldogságérzetet
biztosítja számára.
NA de mi van akkor, amikor az ember éppen nem örül, vagy éppen bosszankodik, vagy mélységesen szomorú?
Lehet parancsszóra örülni? Még ha Pál apostol is írja a Filippibelieknek, még ha az ige mondja is ma nekünk,
lehet előírásszerűen, kötelességből örülni? Azt hiszem az nem megy senkinek. De Pál mégis komolyan írja:
Örüljetek! Ismét mondom: örüljetek!
(Pál börtönben van! Nem a körülményei szereznek neki örömet, hanem belül van az örömforrás.)
Akkor mégis van valami olyan erőforrás, amely képes legyőzni a szomorúságot, ha éppen valami nem sikerül
az életben, vagy a bosszúságot, mert egyik emberi kapcsolatunk (családtag vagy főnök, az mindegy) éppen
rossz helyzetben van, vagy akár még a gyászt is képes legyőzni, amikor elhunyt szerettünk hiányát éljük meg?
Pál apostol szerint van ilyen erőforrás: ez maga a Szentlélek Isten bennünk.
A keresztyénség lényegét több szó is képes jól visszaadni. Ilyen a szeretet. Ilyen a szolgálat. És ilyen szó az
öröm is. Pál apostol a Galatákhoz írt levélben írja, hogy az ÖRÖM gyümölcs, mégpedig a Lélek gyümölcse.
Ahogy a szeretet is, úgy az öröm is a keresztyén élet lényegét rajzolja meg előttünk.
Nem visszatetsző az olyan keresztyén ember, akiről lerí a folytonos szomorúság és a bánat? Nem árulkodik
másról az a fajta metakommunikáció, amely azt mondja el, hogy a keresztyén ember mindig örömtelen. Soha
semminek nem tud örülni? Azt hiszem, mindenkinek vannak ilyen savanyú keresztyén ismerősei, akiket lehet
nem is lenne jó ötlet arra bíztatni, hogy vállaljanak missziós munkát, mert inkább elriasztanák az embereket
Istentől, mintsem meggyőznék őket a saját életükkel.
Pál tehát valami olyat kér a Filippiektől, hogy hordozzák bátran, éljék meg bátran a Szentlélek Isten
gyümölcsét, munkájának eredményét az életükben. Ne leplezzék és ne titkolják, hogy ők örömteli emberek.
Vállalják fel mindenki előtt, hogy a Krisztusban nem hívő emberekhez képest nekik van tényleg egy olyan
erőforrásuk, valami olyan pluszuk, amely biztosítja számukra ezt az örömöt. Olyan örömöt, amely folyamatos
és biztos öröm, nem lehet elvenni, nem lehet elrontani, mert független az evilági sikerektől és
sikertelenségektől, független az emberi kapcsolatok minőségétől, független attól, hogy éppen milyen
hangulatom van, független még attól is, hogy az evilági élvezetek csupán néhány évtizedre koncentrálódnak. Ez
az öröm Istenben van, és a Szentlélek különleges, nagyon is egyedi ajándéka minden embernek, aki hisz Jézus
Krisztusban, aki napi kapcsolatban van a feltámadt Úrral.

Mi erre a magyarázat? Mi erre a mindent megdöntő érv?
AZ ÚR KÖZEL!
Az őskeresztyének hitvallása ez. Közel van az Úr. Ne csüggedj, ne légy szomorú, ne légy bosszús, ne légy
bánatos. AZ ÚR KÖZEL!
Milyen értelemben lehet ezt érteni?
1) Közel van időben. Minden nap egyre közelebb és akár hihetetlen közel is lehet hozzánk. Bármely nap.
Pál apostol ír arról, hogy neki egyetlen vágya van csak: mihamarabb az Úrral lenni. Jó itt, de inkább
vágyik elköltözni, mert akkor az Úr közelében lehetne már most is.
2) Közel van térben is. Íme, az ajtó előtt állok és zörgetek. Zörget az Úr most is, az ige szavában. Ki
mered-e nyitni az ajtót. Itt és most?
3) Közel van a Lélek által. Nem időben, nem térben, hanem Lélekben. Szeretete által van közel hozzánk.
Ahogy szoktuk is mondani: valaki közel van egy másik emberhez, ez akkor is megtörténhet, ha éppen
kontinensek vannak köztük. Közel lehet hozzánk egy barát, egy édesanya, egy testvér, mert tudjuk,
hogy szeret bennünket. Közel van hozzánk az Úr, mert érezzük, hogy szeret bennünket, de nagyon.
Mózes 5. könyve arról szól, hogy szeretni fogod az Urat, teljes szívedből és erődből, ez hoz áldást rád. Ez hoz
életet neked. Megment a haláltól és a pusztulástól. A lelki elhalástól és a lelki elsorvadástól. Szeresd az Urat,
azaz engedd közel magadhoz. Engedd, hogy beszéljen hozzád. Engedd, hogy cselekedjen az életedben. Engedd
közel, mert közel van.
Advent erre figyelmeztet, hogy az ÚR KÖZEL!
Engedd meg, hogy megtöltse örömmel az életedet!

