
 

2022. december 24., szombat – 2Sám 7,1–5.8b–11.16;  

Lk 1,67–79 – A mosolygós kisgyermek a szerető Isten arcát mutatja 

 

Az evangéliumi szakasz Zakariás zsoltár tónusú dicsőítő éneke. Az Egyház minden reggel 
elimádkozza a zsolozsmában. Az Isten-megtapasztalás ihlette megnyilatkozás első része az 
Isten tetteit magasztalja. A második rész szinte születésnapi jókívánság, Keresztelő János 
küldetéséről szól, de bennfoglaltan Jézusról, a Dávid családjából származó Messiásról. 

 
Advent utolsó napjához érkeztünk. Naponta kezünkbe vettük az elmélkedési füzetünket, 
hogy segítsen elmélkedni, imádkozni. Tettük ezt azért, hogy egyre hatékonyabban, mélyebben 
átéljük: „Velünk az Isten!”. Szenteste hangulatában érintenek meg a mai napra rendelt 
szentírási szakaszok.  

Sámuel-könyv: Dávid már cédrusfából készült házban lakik. Szándékában állt templomot 
építeni, de ezt – bűne miatt – nem tehette meg. Elhangzik Nátán próféta jövendölése „az Úr 
épít házat Dávidnak”. Olyan utódai lesznek, akikben az Úrnak kedve telik. A Messiás várása 
éltette a választott népet. A várt Messiás azonban evilági hatalmasságot jelentett a 
számukra. Olvassuk, hogy Dávid sokszor megtapasztalta, hogy „vele van az Úr”. Sikeres, 
gazdag király lehetett. /Szép zsoltárokat is tulajdonítanak neki./ 

Lukács-evangélium: Zakariás zsoltár tónusú dicsőítő énekében Dávid házából származó 
olyasvalakiről szól, aki „megszabadít ellenségeinktől, s mindazoktól, akik gyűlölnek minket”. 
Énekének második része születésnapi jókívánság, és fia, Keresztelő János küldetését adja 
tudtul, de burkoltan az eljövendő Messiásról szól. A remény beteljesül: a „magasból jön a 
Fölkelő”, aki az üdvösség ismeretéről, Isten irgalmasságáról tanít, és a béke útjára vezet! 
/Nem kétséges a későbbi betoldás!/ Az Egyház minden reggel elimádkozza a zsolozsmában… 

Elérkezik hát a fény, mely megmutatja a boldogulás útját. Aktivizálja az embert, hogy békét 
teremtsen magában és a környezetében! Tudniillik: Jézus úgy adja a békét, hogy elindít a 
béke útján. 

Beteljesedett a prófécia?! Most lehet 
csodálkozni: betlehemi éjszaka, istállóban 
született gyermek… Nincs fény, ragyogás, 
hatalom… Lett belőle mosolygós kisgyer-
mek… És a világ népességének egyharmada 
/vagy több/ ünnepli az eseményt. Vajon 
mennyien vannak, akik nem csak a fogyasz-
tói társadalom ideológiájának dőltek be, és 
úgy élik meg a Szentestét, hogy „Velünk az 
Isten!”??? A ragyogó karácsonyfa, az aján-
dékok vajon emlékeztetnek Isten nagy 
ajándékára?  

De jó lenne ma este sütkérezni Isten szeretetében! Még jobb lenne, ha ez a „hangulat” 
tovább lendítene a békesség-teremtés, a szolgáló szeretet útján! 
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