2021. december 29. – szerda – 1Jn 2,3-11; Lk 2,22-35
Szeretteim! A szentleckében ugyan Szent János apostol írja, de ugyanezt mondja Jézus is
nekünk mindannyiszor.
A mai szentleckében több fontos, és a Szentírásban vissza-visszatérő gondolatot találunk:
Isten kiválasztott népe Izrael – a zsidó nép. Tetszik, nem tetszik, ezt tudomásul kell
vennünk. (Nem akarok történelmi példákat sorolni.)
„Nem új parancsról írok nektek, hanem a régi parancsról, amelyet kezdettől fogva
kaptatok.” – írja János apostol (1 Jn 2,7)
Mária, József – Jézus is az ószövetségi törvény szerint élt.
Simeon (egy igaz és istenfélő ember) Izrael megígért vigaszára várt – mert a Szentlélek
lakott benne. (Lk 2,25)
Végül ezt mondja Máriának és Józsefnek: „Szemeim meglátták szabadításodat, melyet
minden nemzet számára készítettél, hogy világosság legyen: kinyilatkoztatás a
pogányoknak, és dicsőség népednek, Izraelnek.” (Lk 2,30–32)
Ez a másik fontos gondolat az evangéliumban: Minden nép számára!
Nem csak a zsidó népnek, és nem csak nekünk, keresztényeknek, de minden népnek! A
pogányoknak is. Azoknak is, akiket pogánynak vagy a hitünk ellenségeinek tartunk.
Szabadítás, világosság: kinyilatkoztatás a pogányoknak is. (Lk 2,32)
Mert te vagy a világ Világossága, aki eloszlatod a sötétséget. Aki él és uralkodik
mindörökkön örökké.
A mennyei Atya Jézust adta – a pogányok megvilágítására, – és népének dicsőségére. Új
fény támadt, pogányoknak üdvösség. Kiválasztott nemzetének pedig dicsőség.
Mert oszladozik a sötétség, és már ragyog az igazi világosság.
Aki gyűlöli testvérét, az sötétségben él, és nem tudja, merre visz útja, mert a sötétség
megvakította szemét. (1 Jn 2,11)
Jézus Krisztus „az ellentmondás jelévé lett ebben a világban, hogy napfényre kerüljenek sok
szívnek titkos gondolatai!” (Lk 2,34) Könyörögjünk mindazokért, akik szemében a botlás
sziklája vagy.
Aki gyűlöli testvérét, az sötétségben él. Sötétségben jár, és nem tudja, merre visz útja, mert
a sötétség megvakította szemét. (1 Jn,11)
A harmadik gondolat, ami személyesen is érint mindannyiunkat: „Most már elbocsáthatod
szolgádat, Uram, szavaid szerint békességben, mert szemeim meglátták szabadításodat.”
(Lk 2,29–30) Ahogy idősödünk, egyre inkább ez lehet leghőbb kívánságunk.
***
Urunk, Istenünk! Küldd el Szentlelkedet minden népnek!
Ne engedd, hogy hálátlanság, közöny vagy rosszindulat elcsüggessze azokat, akiket
evangéliumod terjesztésére hívtál! Imádkozzunk papjainkért, hogy a Szentlélek vezesse
minden gondolatukat, szavukat és tetteiket!
Vigadozzanak az egek, örvendjen az egész világ!
Harmat József, Várpalota

