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Szám 6,22-27; Gal 4,4-7; Lk 2,16-21

„Mikor elérkezett az idők teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született, és a törvény alattvalója lett, hogy azokat, akik a törvény alatt voltak, megváltsa¸ és elnyerjék a fogadott fiúságot.”
„Amikor elérkezett a nyolcadik nap, hogy körülmetéljék a gyermeket, a Jézus nevet adták neki, amint
az angyal nevezte, mielőtt anyja méhében fogant.”
Jehosua. Azt jelenti: Isten megszabadít.
Isten tervében a bűnbeesés óta megvolt a szabadítás szándéka.
Tudta ezt a választott nép, várta is a szabadítót. Mert hányatott története folyamán sokat háborúzott, idegen megszállás alá került, pedig szeretett volna békében és szabadon élni. Sőt kiválasztottsága tudatához az is hozzátartozott, hogy ő fog uralkodni más népek fölött.
De Isten szándékában nem ez állt. Ő a személyes lelkek felemelését szándékolta. S ennek útját csak
az isteni világból megtestesült Fia tudta megmutatni.
A Fiú teljesen kiüresítette magából istenségét, teljes emberi alakot öltött. Asszonytól született, mint
bármely más csecsemő.
Márián és Józsefen kívül senki nem ismerte isteni származását, csak a pásztorok angyal-látása, és a
látogatás élménye tanúsította, hogy itt valami nem csupán emberi történés zajlik.
És Mária szívében forgatta a történéseket és szavakat. Az Istenanya nem beszélt. A törvénynek
engedelmeskedve nyolcadik napon körülmetéltette a Gyermeket, beavatva őt az Isten népe zsidó
közösségbe.
Jehosua, a zsidó nép fia hirdette és életével tanúsította, hogy az Isten nem a törvény teljesítése által
menti meg népét, hanem a szeretet törvénye alapján. Felülírja a földhözragadt, gazdagságtól és
hosszú élettől várt boldogság törekvését. Más, balgaságnak látszó boldogságot hirdet. Az evilági
dimenzióból új, isteni dimenzióba akarja emelni az embert. A vagyontól független, bántásokon
felülemelkedő, szelíd és tisztaszívű embert mondja boldognak.
És az üldözések elviselése mentén az emberi erőszaktól független szabadság boldogságát éli elénk.
Életét sem veheti el tőle senki, önként adja oda.
Az Isten örökségének fiait nem kötheti evilági szempontok bilincse, Isten fiainak szabadságára hívja
meg egyenként az embert. S az ilyen emberek közössége teheti széppé és igazán emberhez méltóvá,
„megszabadítottá”a világot.
Törekszem-e megismerni Isten megszabadító törvényét?
Törekszem-e Isten Fiainak szabadságában élni?
Most, a polgári új év kezdetén fogadjuk el egész évre szólóan az olvasmányban hallott ároni áldást.
Áldjon meg téged az Úr
És őrizzen meg téged,
Ragyogtassa rád arcát az Úr
És kegyelmezzen néked,
Fordítsa feléd az arcát az Úr
és adjon békét tenéked.
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