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

A

Utazás hazafelé

E

gy művészettörténeti könyvben
találok rá egy érdekes fametszetre
az 1500 körüli évekből, amely a Szent
Család Egyiptomból való hazatérését
mutatja be.
Ne gondoljunk hagyományos ábrázolásra, sivatagi tájra, szamarat vezető
Szent Józsefre vagy szamárháton ülő
Máriára! Az alkotót egyáltalán nem zavarta, hogy az Egyiptom és a galileai
Názáret közti távolság gyalogosan, szárazföldön bejárható, mert ő úgy képzelte, hogy a Szent Család egy kisebb
vitorlás hajón, egy egyszerű bárkán utazik hazafelé. Szívderítő látvány a fedélzeten szundikáló Szent József, a talán
imádkozó Mária, az árbockosárhoz felmászó angyalok és a hajókötélbe kapaszkodó
Jézus,
aki
kicsiny
gyermekként kezével az útirányt mutatja, vagy talán az égre mutat. A tenger
nyugodt, a szél sem fúj, a vitorlák felcsavarva. A Szent Család tagjain kívül
egyetlen ember sincs a hajón, nincsenek utasok, nincsenek matrózok és hajóslegények, de még kapitány,
kormányos sincs. De akkor kié ez a
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hajó? Talán Szent József olyannyira
meggazdagodott a munkájából, hogy
saját hajót vett, amivel aztán évek
múlva hazatérhetett családjával? Aligha.
És ki kormányozza, ki vezeti ezt a
hajót? A középkori alkotó talán egy
hajós vagy hajóval többször utazó személy lehetett, aki feltehetően azt akarta
sejtetni, hogy az események, az Egyiptomba való menekülés és az onnan való
hazatérés hátterében az isteni gondviselés áll. A kis Jézus, Mária és József
angyalok kíséretében oda utaznak,
ahová a Gondviselés vezeti őket.
Az isteni gondviselésnek köszönhető,
hogy egy távoli földön, idegen országban menedékre találtak és évek múlva
visszatérhettek saját hazájukba.
Az evangéliumi elbeszélés a következőkkel zárul: „Hazatért velük Názáretbe, és engedelmes volt nekik. Szavait
anyja mind megőrizte szívében. Jézus
pedig növekedett bölcsességben, korban és kedvességben Isten és emberek
előtt” (Lk 2,51-52). E rövid mondatok
összefoglalják, hogy mi jellemezte az
ifjú Jézus életét addig, amíg harminc
éves korában megkezdte nyilvános működését.

Názáretben töltött éveket titokzatos csend fedi. Az isteni kegyelem titokzatos csendje, amely a
bölcsességben való növekedést eredményezte Jézus számára.
Az engedelmesség csendje, amely
minden gyermeket figyelmeztet szülei
iránti magatartásának egyik legfontosabb elemére, az engedelmességre, és
amely emlékeztet bennünket arra,
hogy Istennek is engedelmességgel
tartozunk.
A család csendje, amely minden
gyermek számára az otthon biztonságát nyújtja. Isten azt akarta, hogy
Jézus egy családban szülessen és nevelkedjen. Isten Fiának, Jézusnak
szüksége volt egy családra, hogy felnőjön. Vajon a családoknak szüksége
van-e őrá?

Ima a családokért

U

runk, Jézusunk, aki magad is családban születtél és éltél, hozzád
fordulunk a családokért.
Mutasd meg az igazi családi boldogságra vezető utat a fiataloknak! Segítsd
az édesanyákat és a feleségeket, hogy
édesanyád, Mária példáját kövessék az
áldozatokat vállaló szeretet mindennapi megélésében!
Segítsd az édesapákat és a férjeket,
hogy védőszentjüknek és példaképüknek tekintsék Szent Józsefet, aki szeretettel és hűséggel gondoskodott
családjáról.
Tanítsd engedelmességre a gyermekeket szüleik iránt! Add, hogy minden család otthonra leljen és békében
éljen!
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