Karácsony ünnepe 2017.

Karácsony napjaiban, valahogy minden évben, megelevenednek a
betlehemes játékok és várunk valami többletet a különböző szerzők
játékaitól, de főleg azoktól a gyermektől, akiket ismerünk. Vajon hogyan
elevenítik meg a Betlehem istállóját? Valójában ismerünk sok-sok
betlehemes játékot, de mégis várjuk azt, hogy kapjunk valami újat.
Magunk sem tudjuk megmondani, hogy mit, de várunk valami felemelőt,
ami újra örömmel tölt el bennünket.
Ebben a várakozásban elkezdtem keresni valami érdekes és jó
gondolatot karácsonyra. S egy ismeretlen szerző „A gyermek Jézus és a
pásztorfiú” című elbeszélésében az újszülött Jézus ezzel a kéréssel
fordul a pásztorfiúhoz: „Hozz el nekem mindig mindent, ami életedben
rossz: hazugságaidat, kimagyarázkodásaidat, gyávaságodat és
rosszasságodat. El akarom venni őket tőled. Neked nincs rájuk
szükséged. Boldoggá szeretnélek tenni, és hibáidat mindig újra meg
fogom bocsátani. Akarsz mától kezdve mindig hozzám jönni és
megmondani, ami nincs rendben az életedben?”
Mennyire igaza van a gyermek Jézusnak! Valóban nincs
szükségem a hazudozásaimra, a kimagyarázkodásaimra, a
gyávaságaimra és a rosszaságaimra. Ezekre valóban nincs szükségünk.
Karácsony Betleheme boldogságot kínál fel nekünk. De ezt csak akkor
tudom elérni, hogyha mindezektől megszabadulok.
Betlehem istállójában megélem a találkozást. Először a
Gyermekkel, majd a felnőtt Jézussal, aki a Megváltónk. Karácsony
öröme ezt hozza el az ember számára: rendbe teszi az életünket, ahogy
a gyermek Jézus ezt megígérte. De a gyermek Jézus azt is megígérte,
hogy nemcsak egyszer történik meg a hibák megbocsátása: „hibáidat
mindig újra meg fogom bocsátani”. Ez az újra megbocsátás az, amit
várunk minden évben a karácsonyi találkozástól.
Amikor újra és újra várjuk a betlehemi játékokat, akkor megkapjuk
az újra megbocsátás örömét. Ez legyen ennek a 2017-es évnek a
karácsonyi öröme.
A mai, váci betlehemes játék számomra ezt az örömet hozta el.
Akik itt voltak átélhették a kegyelem örömének megfogalmazhatatlan
erejét, ami örömmel töltött el engem, de remélem mindenkit, aki itt volt.
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Amikor egy belső tér, mint ez a templom megtelik örömteli
gyermekekkel és szülőkkel és nagyszülőkkel, akkor azokban a
percekben a LÉLEK túlárad és öröm tölti el az emberi lelket.
Az a sok-sok apró gyermek, akik angyalok és pásztorok voltak,
vagy éppen a játék kedvéért királyok és közemberek, örömmel élték meg
a szerepüket és ez az öröm túláradt a még kisebb gyermekekre és a
szülőkre és nagyszülőkre.
Természetesen minden évben hasonló a szerep, mert nem lehet
más, hiszen csak egyet lehet megjeleníteni a Második Isteni Személy
megtestesülését. DE minden évben, ha sok-sok szerető ember egy
légtérben énekel és imádkozik, akkor az a légtér megtelik a Szentlélek
Örömével. Ma én ezt éltem meg itt a templomban. Majdnem teli templom
tér örömmel érkezett, és ezekben a pillanatokban a ÖRÖMMEL telítődik
Isten Háza, a templom. Ezt köszönjük meg ma és minden alkalommal,
amikor megéljük a sok-sok szerető ember kisugárzását, mert benne
Isten lakozik és megmutatkozik.
S ezt csak mi keresztények tudjuk átélni, akik itt vagyunk és
imádkozunk és éneklünk. Ma az imánk és énekünk ezt az örömet adja
meg számunkra.
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