2021. december 23. csütörtök – Lk 1,57-66
Nagy dolgot cselekedett az Úr
Az evangéliumi szakasz az első advent idejéből való, amikor a választott nép várta, hogy
eljön a Messiás. Keresztelő János – Jézus útkészítője – az ő születéséről, ill. a névadásáról
szól. Az előzmény ismerős: idős szülők, akik lemondtak már szívük vágyáról – mindent nem
kaphat meg az ember! Zakariásnak isteni üzenetből értesül, hogy öregkoruk ellenére
gyermekük születik. Kételkedése miatt megnémul. Nem hiszi, hogy ami embernél lehetetlen az Istennél lehetséges. Milyen izgalommal várhatták a kilenc hónap elteltét! Nyolcadik
nap névadás: „János az ő neve!” Megnyílt a nyelve…
Bőséges elmélkedni való található a szakaszban. Nyújtok egy csokrot.
„Irgalmas volt hozzájuk az Úr”. Nagy dolgot cselekedett: vénségükre gyermek születik.
Nem azt mondják, hogy szerencséjük volt, ügyesen összehozták…
Isten cselekedett, meghallgatta az imájukat. Isten meghallgat! Szeret, ajándékot ad. Ja,
néha várakoztat. Mert Nála mindennek megvan az ideje, helye. Aki figyel Istenre, kérdezi a
feladatot, küldetést, az az események mögött felismeri a szerető Isten gondoskodását.
Isten nekünk is gyermeket ajándékozott. Karácsonykor erre emlékezünk. Arra, hogy Isten
üzenetének tolmácsa megérkezett. Ha befogadjuk, elfogadjuk, olyanná lehetünk, amilyenné
Isten akar formálni.
Illő megkérdezni, milyen irgalmasságot, nagy dolgot cselekedett velünk az Isten?
Elkezdtek örülni… Isten számon tart, válaszol az imánkra. Benne vagyunk az Ő terveiben,
még ha gondok, megpróbáltatások vesznek is körül! „Együtt örülni”, nem csak karácsonykor! Akkor is ha úgy látjuk zsákutcába kerültünk. Kérhetjük segítségét, mert Ő VAN, velünk
van!
Névadás. Sok esetben ütközik a hagyomány és az, amit Isten mond. Ahogy a többség
csinálja, és amit megértek úgy, hogy Isten szándéka – sokszor nem találkozik. Szembeszállni, és kitartani nem könnyű, de sok jó származhat belőle. – Amint megoldódott
Zakariás nyelve, bártan kiáll Isten mellett, beszéli az Úr szándékát. – Elgondolkodnak a
körülállók: mégiscsak van Isten, cselekszik, talán el kellene gondolkodni… – Terjed a hír,
beszélnek az eseményről: tettek és szavak hatása…
Erzsébet segítő társ. Sokszor szükségünk van arra, segítsen valaki kimondani, ami bennünk
él Istentől. Sokszor lehet feladatunk a családban vagy egy barát mellett.
Zakariás némán is elmondta, amit mondania kellett. A szeretet találékonnyá tesz. Mennyire
fontos, hogy megbeszéljük dolgainkat. Az ünnep erre is alkalmas.
Az Isteni akaratnak engedetlenség némít, az engedelmesség megnyit. Ez lenne a feladatunk,
hogy ne legyünk némák, hanem bátran beszéljünk az Isten szeretetéről.
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