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Gondolatok adventre
"Fontos, hogy a kereszténység nem
gondolatok összessége, nem filozófia,
vagy elmélet, hanem életmód, szeretet.
Csak úgy válunk kereszténnyé, ha
hitünk átalakul szeretetté."
(XVI. Benedek pápa)
Itt van az Úr, benne reménykedtünk: vigadjunk és örüljünk!
Bizonyára
mindenkinek
vannak
nehézségei, kisebb- nagyobb gondjai,
aggodalmai, félelmei. Ezek természetesen a hívő embereket sem
kerülik el, így engem sem. Mit tehetek ezekben a
helyzetekben?
Engedem-e,
– hogy a félelem, aggodalom, idegesség megtöltse a
szívemet, feleméssze a gondolataimat?
– hogy a sátán baljós gondolatok sugallatával
elrabolja a reményemet, s a félelem rabjává tegyen?
– hogy a sötétség fellege eltakarja előlem Isten
szeretetének és kegyelmének ígéreteit?
Inkább tudatosítom magamban, hogy a mindenkori
reményem alapja a világmindenséget, s benne engem
személyesen átölelő emberarcú Isten. Kizárólag csak
tőle kaphatom meg azt, amit önmagamtól nem
érhetek el.
Jézus, akit az Isten felé vezető úton útitársul kaptam,
felajánlja a megváltást, reményt ad nekem. Mellette
nincs okom a napi gondjaim miatti aggodalomra, Ő
jelenti a biztonságomat. Amikor benne bízom, az
Atya szeretetében pihenek meg, és az Ő megváltó
kegyelmét hirdetem.
Ezért nyitott szívvel feléje irányítom gondolataimat,
hogy személyes
közösségben
maradhassunk.
Viharok erősödésének idején még inkább a
szeretetére összpontosítok, Ő pedig bátorít,
megerősít, meg-mutatja hatalmát. Tudom, hogy jól
ismeri szükségleteimet, nem akarja, hogy félelemmel
nézzek nehézségeim elé, s a hitem válságba kerüljön.
Gyakran megtörténik, hogy mielőtt még kérném a
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segítségét, magához ölel, békességgel és nyugalommal tölt fel, amiből megérzem szeretőgondoskodását.
Ezért a szememet folytonosan rajta tartva, kezét
fogva bízom benne, s mindig meglátom a
nehézségeimen átvezető egyenes és tiszta utat,
amiből meg-tapasztalom hűségét.
Így a remény számomra nem csupán illúzió, hanem
az Úrral való állandó, élő kapcsolatom gyümölcse,
ami minden körülmények között biztonságot ad.
Többször felfedeztem, hogy a környezetemben élők
is megpillantják ezáltal a reménység csillagát.
Te neked mit jelent a remény?
Iz 25,6-10a; Zs 22; Mt 15,29-37

Hogy jutok el Betlehemig?
Tessék mondani, hogy
jutok el Deák térig? Ilyen
és hasonló mondatokkal
gyakran találkozhatunk,
amikor
egy,
az
országunk,
városaink,
falvaink kusza forgatagát
nem ismerő ember szólít
meg bennünket. De olyan
kérdés nemigen hangzik
el így advent táján, hogy
„Tessék mondani, hogy
jutok el Betlehemig?”. Persze nem csak azért nem
kérdezik ezt az emberek egymástól, mert Betlehem
nem ebben az országban található, hanem azért sem,
mert nem hiszik el, hogy az igazi Karácsonynak a
lényege épp ebben áll, hogy eljussunk Betlehemig.
Természetesen nem magát a várost kell felkeresnünk,
hanem azt a betlehemi barlangot, ahol az
Istengyermek pihen. December 24-ig lélekben el kell
jutnunk Betlehemig.
Az első Karácsony esete intő példaként
szolgálhat nekünk. Akkoriban az egész választott
nép várta a Messiást, és mégis még a barlanghoz
fizikailag legközelebb élő betlehemiek sem jutottak el
oda, ahová évszázadokon keresztül igyekezett a
választott nép. Voltak olyanok, akik messze földről
útnak indulva saját tudományos tapasztalataik
nyomdokain haladtak, de Betlehem városában még
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ők is elvesztették az általuk felfedezett, őket vezető
csillagot. Nemcsak az intelligens okosak tudománya
mondott csődöt abban a városban, hanem – mint azt
az evangéliumból is tudjuk – a legegyszerűbb
pásztorok sem fedezték fel maguktól az általuk már
bizonyára régóta jól ismert barlang titkát azon az
éjszakán. „Ellegeltetgettek” a misztérium körül
anélkül, hogy arra sétálva rátaláltak volna. Ki juthat
el akkor Betlehemig?
Mint tudjuk, a bölcsek Heródes palotájában
kaptak eligazítást a Szentírás szavainak nyomán, a
pásztorokat pedig angyali szó ébresztette rá a nagy
eseményre. Az Úristen volt az, aki őket elvezette
Fiának jászlához. Bár Teremtőnk úgy alkotott meg
minket, hogy emberi képességeink felismerhetik Őt
ebben a világban, mégis azt tapasztaljuk, hogy
magunktól eltévedünk. Az Isten adta emberi
okosságot vagy azt a bizonyos intuitív hetedik
érzéket sem használjuk jól, hogy eltájékozódjunk. A
bűntől megszédült ember csak tekereg mindenfelé
céltalanul. Hála Neki, Ő elvezet minket Betlehemig!
A kérdés csak az, hogy hagyjuk-e magunkat
vezetni? A bölcseknek le kellett szállniuk szellemi
képességeik büszke magasáról ahhoz, hogy
átjussanak a barlang alacsony nyílásán. A
pásztoroknak pedig el kellett hinniük az éjjeli
angyalszón keresztül érkező isteni tanítást, hogy
mindennapi életterük szinte közvetlenül érintkezik a
természetfeletti Istennel, hogy azután ezzel a hittel
útra kelve eltaláljanak a jászolhoz. Úgy a bölcseknek
mind a pásztoroknak fel kellett adni saját
elképzeléseiket,
tapasztalataikat
ahhoz,
hogy
megérkezzenek a Karácsony igazi titkához.
El akarsz jutni idén karácsonyra Betlehemig?
Ha igen, akkor ne ülj magas lóra: szokásaid és eddig
szerzett tapasztalataid gőgös magabiztosságára, és ne
légy kicsinyhitű, vagy egyenesen hitetlen, hogy
megkérdőjelezd azt, hogy Ő idén is el akar jönni
személyesen hozzád. Az Úr kész arra, hogy
elvezessen Fiának születéséhez. Ha nyitott vagy arra,
hogy Ő vezessen téged, akkor meglátod jeleit,
amelyek egyenesen az Istengyermekig visznek téged.
Betlehem nincs messze, csak jótól kell kérdezni,
merre kell menni. Ha az Urat kérdezed, Ő eligazít,
sőt Ő maga elvezet téged oda.
Szívből kívánom, hogy mindnyájan eljussunk
oda. Idén karácsonykor találkozzunk Betlehemben!

Áldott, boldog Karácsonyt kívánok!
Zsolt atya
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Hirdetések
♪ Dec. 24-én (Szenteste), pénteken 18 órakor ünnepi,
vigília mise, előtte a Pásztorjáték 17.30 órakor
kezdődik templomunkban, melyet a csépai Mosoly
Klub mutat be.
♪ December 25-én (Urunk, Jézus Krisztus születése),
szombaton de. 8.30 órakor ünnepi szentmise.
♪ December 26-án (Szent Család vasárnapja), de. 8.30
órakor szentmise.
♪ December 31-én, pénteken 15 órakor Év végi
hálaadó szentmise.
♪ Január 1-jén (Szűz Mária, Isten Anyja; Újév),
szombaton de. 8.30 órakor ünnepi szentmise.
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