Mt 1,18–25

Advent 1. vasárnap

Textus:
18 Jézus Krisztus születése pedig így történt.
Anyja, Mária jegyese volt Józsefnek, de
mielőtt egybekeltek volna, kitűnt, hogy áldott
állapotban van a Szentlélektől.
19 Férje, József igaz ember volt, és nem akarta
őt megszégyeníteni, ezért elhatározta, hogy
titokban bocsátja el.
20 Amikor azonban ezt végiggondolta magában,
íme, az Úr angyala megjelent neki álmában,
és ezt mondta: „József, Dávid fia, ne félj
magadhoz venni feleségedet, Máriát, mert
ami benne fogant, az a Szentlélektől van.
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Fiút fog szülni, akit nevezz el Jézusnak, mert
ő szabadítja meg népét bűneiből.”
22 Mindez pedig azért történt, hogy
beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta
által:
23 „Íme, a szűz fogan méhében, fiút szül, akit
Immánuélnek neveznek” - ami azt jelenti:
Velünk az Isten.
24 József pedig, amikor felébredt álmából, úgy
cselekedett, ahogyan az Úr angyala
parancsolta neki: magához vette feleségét,
25 de nem érintette addig, amíg meg nem szülte
fiát, akit Jézusnak nevezett el.
Advent első vasárnapja van. Még öt hét, és itt a karácsony. Bár mi, keresztyének nem tartjuk, de a
21

zsidóknak ma este kezdődik el a Hanukka ünnep, ami 8 napig, idén dec. 6., Mikulás napjának
napnyugtájáig tart. Nevezik ezt zsidó karácsonynak is, a két ünnep időbeli közelsége miatt, s
azért is, mert mindkettőhöz tartoznak hasonló vagy közös vonások, pl. gyertyagyújtás, gyerekek
megajándékozása, családi együttlét, közös játék. A Jn 10,22 szerint Jézus is részt vett a
jeruzsálemi hanukka, templomszentelési ünnepen.
De mi ennek az ünnepnek az eredete? Nagy Sándor utódai közül a szeleukidák uralkodtak
Szíriában, akik leigázták a zsidó népet. A nyolcadik szeleukida uralkodó, IV. Antiokhosz
Epiphanész hellenizációs politikája jegyében el akarta terjeszteni a görög istenek tiszteletét.
Büntetés terhe mellett megtiltotta a zsidó vallás gyakorlását, Zeusz szobrot állíttatott a
jeruzsálemi templomban, és országszerte erőszakkal rákényszerítette a zsidó embereket, hogy
boruljanak le a görög bálványszobrok előtt. Ez érthetően komoly ellenállást váltott ki a hithű
izraeliták között, így végül a hasmoneus családhoz tartozó Mattatjáhú fegyveres felkelést
hirdetett, és maroknyi csapatával sikeresen legyőzte a görög túlerőt. Miután meghalt az egyik
csatában, a fia, Júdás Makkabeus, azaz kalapácsos Júdás folytatta a szabadságharcot, s Kr. e.
165-ben (más források szerint 164-ben) visszafoglalta Jeruzsálemet, megtisztította a templomot.
Ekkor újra meggyújtották a templomi menórát, de csak egy napra való szentelt olajuk volt, a friss
olaj szentelése pedig nyolc napot vett igénybe. Isten pedig megcselekedte azt a csodát, hogy az
egy napra elegendő olaj nem fogyott el nyolc napig, amíg el nem készült friss szent olaj. Ezért
hívják ezt az ünnepet a fény ünnepének is.
Ez év adventjén igehirdetés-sorozatunk témája, amit lelkipásztorunk, Andy meghatározott
számunkra:
„káosz karácsonykor”
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Számomra a karácsony, és így az egész adventi időszak inkább a harmóniáról, békességről szól,
semmint a káoszról. A karácsonyi, bibliai történetek is olyan szépek. Sokszor prédikáltam,
sokszor hallottam, hallgattunk prédikációt róluk, s megállapíthatjuk, mi sincs messzebb
egymástól, mint advent és a káosz. Ja, most nem a bevásárlásra, takarításra, sütés-főzésre
gondolok. Az tényleg elég kaotikus tud lenni karácsony előtt. De a bibliai történet, amit ezerszer
olvastunk, jól ismerünk, és majd karácsony este is elolvasunk együtt a fa alatt, csodálatos
békességet áraszt. Isten mindent elrendezett. József, Mária, kis Jézus – családi idill. De most,
hogy felkészülésem során mélyebben belegondoltam a felolvasott igébe, talán nem is ment
minden olyan simán és olajozottan akkor, ott a távoli Palesztinában.
Rendhagyó igehirdetéssel készültem. Mert a héten, bármennyit is foglalkoztam ezzel a textussal,
semmi okos nem jutott eszembe. Azonban – talán mondhatom így – lélekben érdekes helyeken
jártam, érdekes dolgokat hallottam. Szeretnélek magammal vinni most titeket is erre az utazásra.
Názáretben vagyunk… József házában. Félhangosan-hangosan beszél maga elé, holott senki sincs
nála. Minket sem lát. Ha nem tudnánk, milyen komoly és szent életű hívő ember, azt hihetnénk,
túl sokat ivott. Nem vizet, hanem bort, sört vagy pálinkát. De nem! Hallgassuk csak!

1.

József monológja
•

Karácsonyra készültünk ketten együtt – ja nem, arra majd a keresztények fognak
készülni adventkor – mi a hanukkára készültünk, ami éppen ma este kezdődik. És mégis
egyedül vagyok.

•

Ó, milyen szép is a fények ünnepe! Minden este meggyújtunk egy mécsest a hanukiján,
az ünnepi gyertyatartón. Egy hét múlva már kilenc mécses ragyog… a szentelt olaj
illata… milyen hangulatos!

•

De nem! Nem így egyedül, magányosan, kétségek között gyötrődve! Minden el lett
rontva… ünnep… fény? Inkább sötétség… itt belül, itt, itt minden összezavarodott.
Csak káoszt érzek a lelkemben…

•

Mária rontotta el, ő kavarta össze a dolgokat – de hogy tehette ezt velem?! Mária, Mária,
a szűz!

•

Pedig milyen tiszta, milyen szent volt! Mennyit imádkozott, hogy Istennek akar
szolgálni! Azon sem csodálkoztam volna, ha megjelenik neki egy angyal, olyan kegyes
volt.
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Pedig milyen biztos voltam benne, hogy áldott életünk lesz együtt! Mindig is arról
álmodoztam, hogy születik majd egy fiunk, akit úgy nevelünk, hogy Isten szolgája
legyen, akiben gyönyörködik majd a mennyei Atya.

•

Először azt hittem, hogy elkényeztettem a túl sok süteménnyel, mikor telni,
gömbölyödni kezdett. De hát honnan sejthettem volna, hogyan kell udvarolni?! Azt meg
tudtam, hogy a virágnál jobban szereti az édességet… De az a pocak csak nőtt – még jó,
hogy bő ruha a divat, így mások még nem látják…

•

Pedig milyen tiszta, milyen szent volt! Mennyit imádkozott, a Tórát is különbül olvasta
bármelyik rabbinál… Azon sem csodálkoztam volna, ha megjelenik neki egy angyal,
olyan istenfélő volt.

•

Méghogy angyal jelent meg neki! Na ne má’! Miféle angyal az, aki meglátogat, és utána
babával a pocakjában marad a lány?!

•

Ismerek én is ilyen angyalokat, gazembereket. Akik aztán kocsmagőzben dicsekednek,
hogy hány lányt döntöttek meg – az Örökkévaló, az Igazságos vesse gyehennára őket!
Gazemberek!

•

Méghogy Szentlélek! Miféle Szentlélek?! Őt nem a keresztények ünneplik majd sok év
múlva pünkösdkor? Meg amikor nyelveken szólnak?

•

Micsoda szégyen! Rajtam fog nevetni egész Názáret!

•

Mária, Mária! Hogy tehettél ilyet?! Minden vénasszony a szájára vesz majd, hogy a
nagy szent, a nagy istenfélő, az ájtatos Mária megesett, a szűz lányanya lett!

•

Ó, Mária, Mária! Szegény Mária! Talán még meg is köveznek! Ha meg is estél, azért ezt
mégsem érdemled… Mi lesz most?

•

Hány évig is jártunk jegyben? És végig tisztán, nem érintettük egymást. Most pedig ez
az angyal meg a Szentlélek mindent összezavart! Tiszta káosz!

•

Mit tegyek? Ha elveszlek, Hanna néni azonnal számolgatni kezd, hogy hat hónapra
születik a baba – vagy négyre. Meg a Rézi. Meg a rabbi is. Pedig én megtartóztattam
magam, ahogy egy istenfélő férfihoz illik. Nem, ezt a szégyent nem vállalhatom be!

•

Mit tegyek? Együtt nem maradhatunk ezek után…

•

De ha elmondom másoknak, hogy mi történt, akkor tényleg meg fogják kövezni… Nem,
azt nem lehet! Akkor én lennék a gyilkosa… Vagy az angyal? Vagy a Szentlélek? Úgy
érzem, hogy én, én ölném meg azzal, ha kiadom… Nem, ezt nem tehetem!

•

Jaj, szegény Mária! Mi lesz veled?

•

Elküldelek. Szép titokban hazamész a szüleidhez. Én meg vidéken vállalok munkát.
Ácsra mindenütt szükség van… Így mindketten szép csendben eltűnünk… S aztán egy
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idő után majd azt gondolják, hogy elhidegültünk. Minden csoda három napig tart, és
kész.
•

Döntöttem. Holnap elküldöm. Vége a kapcsolatunknak… De ezzel legalább vége ennek
a káosznak is! Esküvő lefújva. Az ajándékokat megtarthatod, csak a jegygyűrűt add
vissza. Meg a nevem tisztességét – ha már a magadét elvesztetted…

•

Ja, hogy a gyerek? Ő az oka mindennek. Na, ez az én bajom! Dehogy az enyém!
Máriáé… Ez a gyerek már nem az én gondom! Majd az angyal gondoskodik róla, vagy a
Szentlélek!

Most pedig elragadtatunk lélekben a mennybe, ahol halljuk, hogy Isten beszél az egyik angyalához.
Ti gondoltatok már valaha is arra, hogy milyen jó lenne kihallgatni, hogyan beszél az Úr az
angyalaival? Na, akkor most füleljetek!
2.

Isten beszéde az Úr angyalához
•

Gábriel! Kedves angyalkám! Gyere csak ide!

•

Ugye, téged küldtelek Názáretbe Máriához, az áldott szűzhöz?

•

Ne félj, nem megszidni akarlak, mindent jól csináltál. Mária áldott az asszonyok között.
Mária az Úr szolgálóleánya. Mária, a kegyelembe fogadott. Mária a Fiam földi anyukája
lesz.

•

Csakhogy most valamit gyorsan tenni kell, mert igaza van Andy pásztornak, s kezd
kialakulni az adventi káosz!

•

Ez a József olyan igaz, hogy a végén még mindent összezavar. Mert a hívők csak ezt
tudják. Ha a saját kezükbe veszik a dolgokat, mindig felborítanak mindent. Máshoz sem
értenek, csak hogy elrontsák, amit én szépen elterveztem!

•

Más férfiak ki se várják az esküvőt, ez a József meg lelkiismereti kérdést csinál az
egészből. Az Isten se látott még – ja, az én vagyok – ilyen komoly hívőt, aki ennyire
komolyan vette volna a tisztaságot, a tisztességet!

•

Azt mégsem hagyhatom, hogy csonka családba szülessen, és földi apa nélkül nőjön fel a
világ Megváltója! Esetleg, ha a 21. századba tennénk át a megváltási projektet? Akkor
már nem divat az egészséges család… Azt mégsem lehet. Most érkezett el az idő
teljessége. Meg különben is. Találnék-e 2021-ben olyan odaszánt, szent életű, hívőket,
mint József és Mária? Most kell cselekedni, méghozzá gyorsan!

•

Amikor megszületik a Fiam, nem lesz bölcsője, nem lesz szállása, istállóban az állatok
közt a jászolban fog aludni. Aztán rövid földi élete végén még keresztre is feszítik.
Legalább apukája legyen, ha már elhagyja a menny dicsőségét!

•

Á, meg van a tervem!
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Megint el kell menned Názáretbe, jó Gábrielem! Éjszaka, lopózz be József álmába!
Mária után beszélj vele is!

•

Hogy mit mondjál? Hát az igazat, a színtiszta igazat. Hogy ami, akarom mondani, aki
Máriában fogant, az én Lelkemtől, a Szentlélektől van! Mondd meg neki, hogy a fiú, akit
Mária a szíve alatt hordoz, az én Fiam. Hogy ő lesz a népem szabadítója. Ő szabadít meg
minden embert a bűnből.

•

Máriának úgysem mondtad meg, hogy mi legyen a Fiam neve. Most legalább József is
kap feladatot. Nevezze el a gyermeket ַיֵשׁוּע-nak (Jésuának), Szabadítónak. Igaz, hogy
aztán majd sok nép sokféleképpen hívja, pl. a magyarok Jézusnak, az angolok Jesusnak,
a spanyolok Jesusnak (Heszusznak), az olaszok Gesùnak (Dzsézú) az oroszok Иисусnak (Iszusznak), de őket is megszabadítja a bűneikből, mert ők is a népem lesznek, ha
hisznek a Fiamban.

•

Eriggy, siess! József elaludt. Mélyen alszik már. Mindjárt kezdődik az alvási REM
ciklus, amikor intenzíven álmodik. Na, akkor lépj oda, és mondd el neki mindezt.

•

Tudom, hogy engedelmeskedni fog. Mert ő tényleg igazi hívő. Nem csak Máriát szereti,
hanem engem is.

Kérdések a beszélgetéshez:
1.
Mária vállalta a szégyent, sőt az életveszélyt, hogy szíve alatt hordozza Jézust. Te mit
vállalsz azért, hogy a szívedben hordozd Jézust?
2.

Isten beleszólt abba, amit József olyan jól kigondolt. S József a saját terve helyett Isten
szavának engedelmeskedett. Hogyan értetted meg, és mit csináltál, amikor Isten beleszólt
abba, amit szépen, jól elterveztél? (Nem arra gondolok, hogy Isten keresztül húzta a
számításodat, hanem amikor önként kellett [volna] megváltoztatnod korábbi
elhatározásodat.)

3.

Mit teszel, mit fogsz tenni azért, hogy ez a karácsonyod ne a káoszról szóljon?
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