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

2017. december 24.
Advent 4. vasárnapja

Mária könyve

Üzenet

A

V

németalföldi festő, Rogier van der
Weyden 1434-ben festette az Angyali üdvözlet című képét.
A művész egyáltalán nem törekedett
arra, hogy a bibliai idők palesztínai környezetében ábrázolja az eseményt,
amint Isten küldötte, Gábor angyal
meghozza a hírt a fiatal názáreti lánynak, Máriának, hogy a Mindenható őt
választotta ki arra, hogy a Megváltó
anyja legyen. A festő egészen egyszerűen egy XV. századi németalföldi tisztes polgári család házába helyezte bele
a jelenetet. A háttérben egy bevetett
baldachinos ágy, mellett kis szekrényen
a tisztálkodáshoz szükséges vizeskancsó és tál, egy ülőpad piros párnákkal.
A festmény sarkában látható még egy
váza, fehér liliommal, amely Mária szüzességére, tisztaságára utal. Mária az
ágy előtt a nyitott ablak felé fordulva
térdel egy zsámolyon, kezében könyv.
Mária kissé hátrafelé fordítja fejét a
válla fölött, megpillantja a háta mögött
megjelenő angyalt. Így hallgatja meg az
üzenetet, de közben nem kel fel, tovább
térdel, testét nem fordítja el az ablakon
át beáradó fénytől.
Advent 4. vasárnapjának evangéliuma
az angyali üdvözletet mondja el szavakkal, a festő a maga sajátos művészi
módján ugyanezt igyekezett láthatóvá
tenni. Gondolataim visszatérnek a
Mária kezében lévő kis könyvhöz. Egy
nyitott könyvecske, amiből Mária olvashatott, de a jelenés pillanatában szinte
kiesik a kezéből, a lapokat megvilágítja
a szobába beáramló fény. Mi van ebben
a könyvben?
Az ószövetségi emberek évszázados
várakozásának története. Embereké,

akik egykor ígéretet kaptak Istentől,
hogy eljön a világba a Megváltó. És ők
nem kételkedtek ebben az ígéretben,
mert hittek abban, hogy Isten igazmondó, és maguk is érezték, hogy
szükségük van a megváltóra, a szabadítóra. E kis könyvben olvashatóak azok
a prófétai jövendölések, amelyek a messiási időről annak jeleiről, előkészületéről, megvalósulásáról szólnak. Régi
jövendölések, amelyeket nemzedékek
adtak egymásnak tovább szóban, hogy
a következő nemzedékek is tudjanak az
isteni ígéretről és a Megváltót várva éljenek. Reményt sugárzó üzenet olvasható ebben a könyvben. Üzenet arról,
hogy Isten az emberek üdvösségét
akarja. Üzenet arról, hogy bár az ember
elfordul Istentől, ő nem fordítja el tekintetét az emberről, rólunk. Az elvesztett paradicsom története olvasható
ebben a könyvben, az ember elszakadás
Istentől, ugyanakkor örök vágya, álma
arról, hogy Isten helyreállítja majd a paradicsomi békét, amikor minden ember
újra békében élhet ővele és egymással.
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2Sám 7,1-16
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1Jn 1,1-4
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ándorlások története olvasható
ebben a könyvecskében, népek
és egyének vándorútjai, akik mind egy
irányba haladnak.
Magasságokat és mélységeket megjáró emberek igaz történetei. Útnak
induló emberek történetei, akik fáradtságot nem ismerve haladnak előre,
keresik az igazságot. Szegények és
gazdagok, tanultak és műveletlenek,
örvendezők és sírók, jóllakottak és
éhezők, hősök és áldozatok történetei.
Múltról és jövőről, a kezdetekről és a
végső időkről szóló történetek. Üdvösségünk története, az emberiség
története olvasható ebben a könyvben
a teremtéstől kezdve a végső napokig.
Rólunk szóló üzenet. Nekünk szóló
üzenet.

Krisztus arca

U

ram, Istenem! Mutass nekem kiutat önmagam és önzésem zárt
világából! Mutass nekem távlatot és
célt!
Azt szeretném, hogy életem egyenesen hozzád, adventi utam pedig a
Megváltóhoz vezessen. Az adventi
lelki készület során taníts meg engem
az alázatra, az engedelmességre és az
odaadásra! Segíts, hogy jócselekedeteim által növekedjen az öröm a segítségemre váró szegényekben, akiknek
arcán Krisztus arcát ismerem fel, s
akiknek hálás arcáról Krisztus öröme
sugárzik felém. Születésünktől fogva
mindannyiunknak hivatása, küldetése
van, azt az utat kell végigjárnunk,
amelyre a te szándékod szerint hivatottak vagyunk életünk során.
Péntek

Szombat

1Jn 2,3-11
Lk 2,22-35

1Jn 2,12-17
Lk 2,36-40
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