Advent 4. vasárnapja
Lk 1,26–38

„Üdvözlégy kegyelemmel teljes”
Jézus születésének hírüladása Lukács evangéliumában Keresztelő János születésének hírüladását követi. Az evangélista jó érzékkel fokozza az olvasók izgalmát, amikor e jelenet elé helyezi az
öregedő papi házaspár Zakariás gyermekének, Keresztelő János
születésének hírüladását. A mai olvasó számára azonban szokatlan
történettel állunk szemben.
Szokatlan, hogy a hírüladás isteni küldött által történik, a kiválasztott emberi személy pedig mintha csak várt volna erre a híradásra, elfogadja a küldetését. Ne feledjük el, Lukács az evangéliumát más típusú olvasóközönségnek szánta, sőt, az elbeszélésének
anyagát is más közegből vette. Lukács csodálatos gyermekségtörténete sok vonatkozásban megegyezik Máté hasonló csodálatos történetével, habár néhány vonatkozásában különbözik tőle.
A legkülönösebb azonban az, hogy a gyermekségtörténet elbeszélése eltér az Evangélium további szövegétől is. Ebben a szövegben angyalok hirdetik Isten fiának, a Megváltónak az érkezését,
akinek isteni természete mindenki számára magától értetődő. Az
evangéliumokban pedig a tizenkettő kiválasztott apostol kételkedik Jézus istenségében és messiási küldetésében. Miből adódik
tehát ez a különös ellentét az Evangélium eleje és közepe között?
Alapvetően a források különbözőek. Lukács evangéliuma elején
bevallja, hogy ő, aki ezt az Evangéliumot írja, szorgalmasan utánajárt az eseményeknek, vagyis forrásokból gyűjtötte össze a tudósításait, mivel nem volt szemtanúja az eseményeknek. De Jézus
egyetlen tanítványa, sem tanúja ennek a jelenetnek. Az apostolok
csak Jézus nyilvános működésének tanúi. Itt viszont az úgynevezett rejtett élet legelső epizódjáról van szó, amelyet valószínűleg
Jézus családja, továbbá a názáreti, és a betlehemi néphagyomány
őrzött meg. Ez Jézus nyilvános működésének végéig egy család
magántörténete volt. Mindenki számára érdekes történetté csak
Jézus halála és feltámadása után vált, amikor a tanítványokat érdekelni kezdte Mesterük földi életének kezdete is. Ekkor gyűjtötték
össze ezt a történetet, amelynek egyes elemeit az átadók már átelmélkedték a próféciák és Jézus későbbi tetteinek fényében. Ezért
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nevezzük ezt a történetet mini evangéliumnak, vagy azt mondjuk:
evangélium az evangéliumban A történeti kialakulás szempontjából azonban nem ez az első lejegyzett forrás Jézus életéről, hanem
a passió története. Vagyis ennek az elbeszélésnek a hátterében jelen
van a megélt hit is. Ezért olyan nehéz ezt a történetet hitetlen embereknek elmesélni, ezért szorulunk rá minden esetben, hogy ezt a
történetet magyarázzuk, mert az elbeszélő beleírta a történetbe a
maga teológiai szemléletét is. Nem kételkedők, nem kutatók szolgáltatták Jézus születésének történetéhez az alapot, hanem olyan
elbeszélők, akikre hatott az, hogy a rokonságukat meglátogatta az
Isten. Isten nagy jótetteit pedig lehetetlen elfogulatlanul elmondani.
Jézus születésének történetével mindig elmondja az Evangélium azt is, hogy az Isten a földön családi esemény lett. Ez a történet, valahányszor elhangzik, kérdéseket és vágyakat ébreszt bennünk: kérdéseket teszünk fel ennek az eseménynek a részleteivel
kapcsolatban, továbbá vágyunk arra, hogy Isten hozzánk is megérkezzen, a mi családunkba is esemény legyen. Mert mi hívők semmi
sem tartunk lehetetlennek.
Mária imája az Angyali üdvözlet után
Mindenható Isten!
Szereteteddel telt meg a lelkem, amikor eljöttél hozzám. Én
akartam tied lenni, de te már hamarabb kiválasztottál
engem. Köszönöm, hogy célod van velem! Segíts mindig,
újra és újra igent mondanom hívásodra. Tégy engem szelíddé és alázatos szívűvé, hogy amikor csak meglátogatsz,
örömmel fogadjalak, félelem nélkül. Hogyan is félhetnék
akaratodtól, mikor boldogság és öröm a veled való találkozás! Szívbéli öröm az életem, mert rám tekintettél, és irgalmasságot cselekedtél velem. Dicsérem neved, szentnek vallak, lelkemből magasztallak! Amikor találkozásunk csendjében ujjongó szívem kifakad, bocsásd ezt meg nekem, de
örömöm nem tudom titokban tartani! Irgalmasságod és
békéd folyjon át rajtam, hogy felismerjék az emberek: hozzád tartozom! Tarts meg minden nap imámban: Legyen
nekem a te igéd szerint! Amen.
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