ÉLŐ VÍZ

Ha te kérnéd őt, ő élő vizet adna neked. (Jn 4,10)

2010. december 19.
Advent 4. vasárnapja

József úgy cselekedett, amint
az Úr angyala megparancsolta neki
József álma

J

ézus születésekor József háromszor
lát álmot. Angyal jelenik meg neki, aki
megismerteti vele Isten szándékát. Így
tudja meg, hogy kitől származik a Mária
méhében megfogant gyermek (vö. Mt
1,20-21), így értesül a megszületett Jézust fenyegető veszélyről (vö. Mt 2,13),
majd pedig ismét egy álomnak köszönhetően tér vissza családjával Egyiptomból Názáretbe (vö. Mt 2,19-23).
A mai evangéliumban József első álmáról, egy Jézus születését megelőző
álomról hallottunk, amelyben bátorítást
kap, hogy ne féljen feleségül venni Máriát, akivel jegyességben áll. Milyen egyszerűen hangzanak e szavak: „Amikor
József felébredt álmából, úgy cseleke-

dett, amint az Úr angyala megparancsolta neki” (Mt 1,24), pedig bizonyára
nem volt könnyű számára, hogy álomban látott jelenésnek engedelmeskedjen.
Ha létezik fontos mondanivalót hordozó álom, akkor József álma bizony
ilyen. Nem csak útmutatást ad a bizonytalankodó Józsefnek, hanem isteni kinyilatkoztatást is tartalmaz.
József az álomból tudja meg és az
evangélista leírásából mi is megtudjuk,
hogy Máriának a Szentlélek közreműködésének köszönhetően fog gyermeke
születni. József feladata lesz, hogy a
gyermeknek a Jézus nevet adja.
Nagy álmunk, hogy találkozzunk
Istennel, Karácsony napján valóra
válik. A betlehemi Gyermekben
megláthatjuk a Megváltót.

Szeressünk mindenkit! Karácsony
Jézus nélkül?

U

runk, Jézus, te földi életed során
mindig érezhetted Atyád, a menynyei Atya ölelését. Szenvedésedben és
halálodban is ő ölelt át téged. Mi könynyen megfeledkezünk arról, hogy születéseddel az Atya magához ölel
minden embert.
Engedd, hogy mindannyian karácsonykor és életünk minden napján
érezzük Istenünk ölelését és szeretetét.
Jézusunk, taníts meg minket arra,
hogy mindig ezt a végtelen isteni szeretetet utánozzuk, és úgy szeressünk
mindenkit, ahogyan te szeretsz
minket, s ahogy általad a mennyei
Atya szeret minket.
Advent 4.
vasárnapja
Iz 7,10-14
Róm 1,1-7
Mt 1,18-24

E

gy nemrégiben Magyarországon
végzett közvélemény-kutatás szerint az emberek többsége úgy véli, hogy
a karácsony a szeretteikkel való együttlétet, a szeretet kinyilvánítását jelenti. Az
ünnephez hozzátartozik még a karácsonyfa, az ajándékozás és a pihenés. A
megkérdezettek többsége az ünnep vallási tartalmát kevésbé jelentősnek tartja.
Igen, a szeretetteljes családi együttléttől az ajándékozásig és a pihenésig
mindez valóban hozzátartozik a karácsony ünnepéhez, de sohasem Jézus
Krisztus nélkül.
Jézus Krisztus születésének éjszakáján

jó lenne, ha minél többen megértenénk,
hogy az Isten Fia azért lett emberré,
hogy nekünk megmutassa, hogyan kell
emberként élnünk a földön. Isten Fia
azért vállalta a földi életet, hogy megtanítson minket az emberi élet igazi értelmére. Isten Fia azért öltötte magára
emberi természetünket, hogy emberként is az Atya akaratát keresse és teljesítse, azt adva nekünk legfőbb
feladatként, hogy életünkben megismerjük az Istent és szeretetét, viszonozzuk
azt és így eljussunk az örök életre.
Néhány nap múlva, karácsony estéjén Jézus akar találkozni velünk.
Ebből a találkozásból fog a mi igazi
örömünk megszületni! Legyünk ott,
ahol az Úr találkozni szeretne velünk! Nélküle nincs karácsony.

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Iz 7,10-14
Lk 1,26-38

Én 2,8-14
Lk 1,39-45

1Sám 1,24-28
Lk 1,46-56

Mal 3,1-4; 4,5-6
Lk 1,57-66

2Sám 7,1-5.8b-11.16 Jézus születése
Lk 1,67-79
Iz 9,1-6
Tit 2,11-14
Lk 2,1-14
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Karácsony,

Szent Család
vasárnapja
Sir 3,3-7.14-17a
Kol 3,12-21
Mt 2,13-15.19-23

