Advent 4. vasárnapja 2013.
Bevezetés
A mai evangélium Jézus születésének elbeszélésével már ünnepi
hangulatot vételez elő. Figyelmünket
a legnagyobb titokra irányítja, arra
hogy Jézusban beteljesedett Izajás
próféta szava, mert Ő az Emmanuel,
a velünk lévő Isten. Oh, mily boldog
lenne életünk, ha e szavak mélyen
lelkünkbe vésődnének, és e szerint
élnénk életünket, elhárítva ennek
akadályait.
Kirie litánia
Jézus Krisztus! Akire évezredek óta
várt az emberiség. Töröld el vétkeinket.
Uram irgalmazz!
Jézus Krisztus! Aki eljöttél közénk,
hogy békét adj e világnak, békítsd ki bennünket Istennel és egymással! Krisztus kegyelmezz!
Jézus Krisztus! Növeld bennünk,
karácsonyra készülőkben a szeretetet és jóságot! Uram irgalmazz!

Evangélium után
Alig két nap és itt van a karácsony, a szeretet és belőle fakadó
ajándékozás ünnepe. Mi hívő emberek leborulunk Jézus jászla előtt, hiszen az Úr Isten azon a betlehemi éjszakán, a lehető legnagyobbat, egyszülött fiát ajándékozta nekünk. Úgy
szerette Isten e világot, mondja az
Írás, hogy Egyszülött Fiát adta oda
érte.
Végeredményben az Úr Istennek ezt az ajándékozását utánozzuk
mi emberek, még azok az embertestvéreink is, akik nem tudnak, vagy
nem akarnak tudni a karácsonyi
ajándékozásunk eme forrásáról, amikor a különféle ajándékainkat elhe-

lyezzük a gyertya-fényes karácsonyfa alatt. Ezzel elismerjük azt az igazságot, hogy nemcsak üdvösségünket,
de életünket is, legértékesebb kincseinket is és mindent ajándékként kaptuk és kapjuk.
Ezt az igazságot azért is jó
hangsúlyoznunk, mert a ma embere
hajlamos a büszkeségre és elbizakodottságra.
Tagadhatatlan, hogy ez a magatartása nem alaptalan. Fennen hirdeti: megteremtjük mindazt, amire
szükségünk van. Egyre tökéletesebb
és több kényelmet biztosító eszközöket szerkesztünk és gyártunk komputerizalt világunkban, amelyek letörlik arcunk verejtékét.
Megszüntetjük a bibliai átkot
és egyre kényelmesebbé varázsoljuk
életünket. Ám a mai evangélium,
mint valami disszonáns hang, beleront az emberi teljesítmény dicshimnuszába.
Említést tesz Jézus születésének körülményeiről, és ezzel a megváltás, az üdvösség ajándék jellegét
hangsúlyozza. Mi hívő keresztények
sem értjük az evangéliumban leírtakat. Keressük magunk számára a racionális érveket, de végső soron hittel, tényként fogadjuk el.
Megboldogult biológus renditestvéremmel, Flórián atyával, sokat
beszélgettünk erről a tényről is és
oly sok szép párhuzamot tudott felhozni a természet világából a parthogeneziszről. Neki, mint biológusnak,
semmiféle problémát nem jelentett a
mai evangéliumban leírt esemény.
A TV élőlények világát ismertető adásai szemünk elé tárják a minden emberi fantáziát felülmúló cso-

dálatos életét egy-egy fajnak, annak
szaporodásától, a táplálkozásán keresztül a kimúlásáig. Amikor az élőlények szaporodásának a sokféleségét látom, elgondolkodom azon,
hogy Az, Aki a teremtett világban
annyi szaporodási lehetőséget valósít
meg, Egyszülött Fia számára, emberré válására nem találhatott ki, és nem
valósíthatott meg olyant, ami egyedülálló és nem ismétlődő, mint Egyszülöttének a megtestesülése.
Az a Jézus, aki mint Isten,
öröktől fogva született anya nélkül
az Atyától, az emberségét egy szűztől kapta földi apa nélkül. -Fogalmazza meg tömören az ősi keresztény hitvallás.
Felvetődhet a kérdés: Miért
tért el az Isten a természet rendjétől,
amikor a Fiúistent testbe öltöztette?
Ezzel az Úr Isten azt az igazságot
hirdeti, hogy az Úr Jézus nem férfi
akaratából, hanem Isten akaratából
jött e világra. Az eget nem lehet
megostromolni, emberi erővel meghódítani. Az üdvösséget nem az ember teremti meg, hanem az Isten az
ember számára. A keresztény vallás
nem autószotér vallás. Nem az ember váltja meg önmagát, hanem az
emberré lett Isten Egyszülöttje, a
Betlehemben megszületett Jézus
Krisztus. Tőle kapjuk ajándékba üdvösségünket.
Az Úr angyala nemcsak azt
közölte Józseffel, hogy Mária hogyan lett áldott állapotú, hanem azt
is közölte vele, hogy most teljesedik
be Izaiás próféta jövendölése: "A
Szűz fogan, és fiút szül, Emmanuel
lesz a neve. Ez azt jelenti: Velünk az
Isten!"

Ez a prófétai üzenet, ez a jó
hír Jézus születésével átlépte Palesztina határait és az egész emberiség
közkincsévé változott. Nem vagyunk
árvák a nagy kozmikus színjátékban;
Velünk az Isten!
Nem kétséges, sokszor van kitéve kísértésnek a Velünk az Istenben való hitünk. A szenvedés nem
egyszer festi sötétre életünk égboltját, amelyről szinte minden csillag
lehull. Mivel azonban látni vágyó értelemmel születtünk, nem tudunk kiegyezni a sötétséggel, az élet mulandóságával.
Többre vágyunk, egy hang kiált bennünk az örök Valóság után.
Jézus eljövetele, az Ige megtestesülése válaszol erre a kiáltásra. Vajon
mit válaszol? Csak ezt: Emmanuel,
veletek vagyok. Veletek, amikor bizonytalanság támad bennetek nemzetetek és egyházatok jövőjét illetőleg. Veletek a kételyek éjszakájában.
Veletek a tagadás poklában, Veletek
az atyai háznak hátat fordító tékozlások útján. Veletek a testi-lelki szenvedések keresztútján. Veletek az
életben, veletek a halálban.
Mindenki elhagyhat, csalódhatunk az emberekben, balga reményeinkben, de az Istenben sohasem. Ő
minden körülmények között velünk
marad. Ha mi meg is tagadjuk, a
Szentírás szavai szerint, ő akkor sem
tagad meg minket.
Ez a mi legnagyobb kincsünk,
reménységünk, s karácsonyi ajándékunk és örömünk.
Amen
F. F.

