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

Anyai szeretet

A

A

negyedik adventi vasárnapon egy
titok felfedésére gondolunk. Isten
évszázadokon keresztül vezette az emberiséget.
A szemét nem kötötte be senkinek,
mert az ember amúgy is elhomályosította saját látását, szívesebben bolyongott bűnei sötétségében, mintsem Isten
világosságában járjon. Szíve mélyén
persze mindenki várta, hogy lehulljon
szeméről a lepel, amely eltakarta Isten
titkát. Elsőként Mária, a názáreti leány
ismerhette meg a titkot, erről olvasunk
a mai evangéliumban. Hozzá küldte el
Isten Gábor angyalt, hogy megismertesse vele a titkot, a megváltás titkát, a
megtestesülés titkát, Mária személyes
hivatásának titkát. Ő megismerve ezt a
titkot elfogadja Isten akaratát, beleegyezik, hogy a Megváltó anyja legyen. Kevéssel később Szent József az álmában
kapott látomása során ismeri meg
ugyanezt a titkot (vö.: Mt 1,18-25),
majd Erzsébet is tudomást szerez róla
(vö.: Lk 1,39-56). A betlehemi Gyermek születése után sorra ismerik meg a
titkot a pásztorok, a napkeleti bölcsek
és mások, majd évek múltán a galileai
és júdeai nép, mindazok, akikhez útja
során eljutott Jézus. Mintegy két évezreddel később mi állunk a titok előtt.
Isten a mi szemünkről készül levenni a
leplet, hogy felfedje előttünk titkát, a
szeretet titkát, az üdvösség titkát. Kétezer évvel ezelőtt Isten emberré lett,
emberként jött el a világba, s ezzel megszüntette az ember és az Isten közti titokzatos távolságot. Láthatóvá tette
magát, felfedte önmaga titkát számunkra. Azóta is minden évben, minden pillanatban eljön hozzánk. Csak az
a kérdés, hogy észrevesszük-e érkezését
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és jelenlétét. Az adventi időszak remélhetőleg felébresztette bennünk a vágyat, hogy megismerjük Isten titkát. Ne
veszítsük el türelmünket az utolsó napokban! Várjuk elcsendesedve, hogy
Isten hozzánk lépjen, felfedje titkát, felfedje önmagát és megszülessen szívünkben.
Minden születés változást hoz. Egy
gyermek születése gyökeresen megváltoztatja szülei, családja életét. Jézus születése egykor megváltoztatta az egész
világot, új korszak kezdődött az emberiség történelmében. Jézus születésének
megünneplése évről évre változást,
megújulást, újjászületést hoz, hozhat
életünkbe. Fogadjunk örömmel minden
életet, amelyet Isten ad nekünk! Fogadjuk örömmel minden gyermek születését! És fogadjuk örömmel a
gyermekként megszülető Jézust, aki
lelki újjászületést hoz számunkra!
Az adventi koszorún ma meggyújtjuk
az utolsó, a negyedik gyertyát, az isteni
titok felfedésének lángját! Gondolj
arra, hogy Isten hozzád lép, megérint
szeretetével. Most már ne menj tovább
és ne félj! Eljött hozzád Megváltód.
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z utolsó adventi vasárnapon,
amikor már mind a négy gyertya
ég az adventi koszorún, s amikor már
nem csak a gyerekek, hanem a felnőttek is fokozott izgalommal várják az
ünnepet, Jézus édesanyjával, Máriával
találkozunk az evangéliumban.
Ő áll mellénk anyai szeretetével,
hogy elkísérjen minket az utolsó néhány napon. Égi édesanyánknak közelsége megnyugtat minket. Mert az
édesanya szeretete nélkül nincs igazán
karácsonyi ünnep egyetlen családban
sem.
Sok felnőtt számára a kis Jézussal
együtt édesanyjuk is eljön az égből, s
érzik: Szűz Mária és saját édesanyjuk
közösen nyújtják feléjük a kis Jézust a
szeretet ünnepén.

Csoda és titok

I

stenünk! Neked köszönhetően
minden születéssel, minden emberi
élet kezdetével valami új kezdődik el a
világban.
Minden születés csoda és titok. Születésünktől fogva mindannyiunknak
hivatása, küldetése van, azt az utat kell
végigjárnunk, amelyre a te szándékod
szerint hivatottak vagyunk életünk
során. Mutasd meg nekünk hivatásunkat! Tárd fel előttünk a szeretet titkát,
hogy téged megismerve állandóan
feléd törekedjünk!
Segíts minket, hogy a betlehemi
Gyermekben a hit szemével felismerjük Megváltónkat és Üdvözítőnket! Ő
hozza el számunkra a békességet és a
boldogságot, és reményt gyújt mindannyiunk szívében.
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