2017. december 24. Advent 4. vasárnapja

Lk 1,26-38

Milyen Megváltót várunk?
Micsoda, mekkora nagy örömhír! Az Élet üzen, hogy ÉL, és Isten hordozót küld. De jaj! Milyen Istent
fog hordozni? Nem kell jajgatni. A Magasságbeli Fia lesz ő! Az időszámítás vele kezdődik. Világmegváltó lesz, akire 3761 éve várunk. Aha! Akkor zsidó identitású lesz. Akkor ebből a kiválasztottsági
tudatból világbotrány lesz.
Nem, nem, most el kell lazulni, nézni a jászolból áradó fényt, érezni az abból áradó lágy, könnyű
szeretetet, hisz Karácsony van. Csukd be a szemedet, légy részese a megváltásnak! Nem kell tenned
semmit, csak hidd el! Olvadj el az énekektől, éld át az anyák örömét! Csendesedj el!
Ti hatalmasok, ti uralkodók, ti rendfenntartók, ti üzletemberek-kereskedők, ti véleményformálók, ti
kiválasztottak – ti ne olvadjatok el! Ti az ünnepek csinálói vagytok, nem pedig élvezői. A ti élvezetetek az, ahogy a most ünneplők, a tegnapi és tegnapelőtti vásárlók mindennap titeket szolgálnak.
Titeket nem kell megváltani. Ti tudjátok, hogy ti vagytok a megváltók. Erre lettetek nevelve, alakítva,
idomítva.
Bizony a nemrég fogant, és ma már meg is született Jézust meg kellett ölni, és a többi prófétát is, és
tovább lehet várni az Igazi Megváltó érkezését.
A 12. században élt zsidó rabbi és filozófus, Maimonidész mondta: „Minden egyes napon várni
fogom az érkezését.” És a következőképpen foglalta össze a Messiás jellemvonásait. „Ha megjelenik
egy király Dávid házából, aki a Tóra nagy tudósa, aki betartja a parancsolatokat az Írott és Szóbeli Tan
szerint, ahogy elődje, Dávid tette, aki ráveszi egész Izraelt, hogy a Tóra útját járja, kiköszörüli a Tórán
esett csorbákat és megvívja Isten háborúit, azt nagy bizonyossággal vélhetjük Messiásnak. Ha a
fentiekben sikerrel jár, és legyőzi a körülette lévő népeket, felépíti a Szentélyt a helyén, és
összegyűjti Izrael szétszórtjait, akkor biztosan ő a Messiás.”
E sorokat 2017. szeptember 29-én írom, s a világ egyik fele (kicsi fele) most szeptember 23-ra, 24-re
várta a Megváltó eljövetelét. A hírügynökségek hallgatnak, tehát nem jött. Tovább várakoznak…
Nem lehet Isten-kép nélkül élni. Köszönöm a lassan tisztuló Jézus-képet. Segítsen ez minket szolgáló,
szerető Isten- és én-képhez.
Ölelésben gazdag mindennapokat kívánok!
Ne várjatok tovább! Legyünk jók, ha tudunk!
Bisztrai György (Budapest, Sashalmi közösség)
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„Mária pedig azt mondta: Íme Adonaj rabszolganője,
legyen velem úgy, ahogy beszéltél és eltávozott tőle a
küldött.” (Lk 1,38)
 Mi az, ami lehetetlen a szememben?
 Mennyire hagyom magam meggyőzni? Kitől?
 Mennyire vagyok kész Isten tervének
kivitelezésében?
(Angel)

