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Kedves Testvérek!
A liturgiá a a fő ü epei ket e sak egy apig ü epeljük, ha e
nyolc napig. Így alakult ki az a fogalom, hogy karácsony nyolcadában vagyunk,
kará so y ü epétől egésze Szűz Mária Iste a yaságának ünnepéig.
Ebben a nyolcadban egyrészt nyolc napod át ünnepeljük a születést,
ásrészt e e a yol ap a is ü eplü k sze teket, akikről az egyház
mindig megemlékezik.
Mai ap Sze t Istvá első vérta úról e lékezü k
hitvallását a mai szentleckében hallhattuk.
ezt

eg, aki ek a

Szent István diákonus, szinte Jézus kortársa, eltelt Szentlélekkel. Amikor
egtapasztalta, akkor fel ézett az ég e, látta Iste di sőségét.

Hisszük, hogy Szűz Máriát az a gyali üze etkor etöltötte a Sze tlélek.
Ma, Szent István ünnepén, István eltelt a Szentlélekkel.
Mária is és Istvá is egélik Iste di sőségét, éppe akkor, a ikor az ő
életükben erre szükség van a hit megéléséhez. Ezt mind a ketten a kegyelem
erejé ől kapták eg. A kegyel et Jézus Krisztus hozta el.
Kará so y ü epi eva géliu a, Sze t Já os prológusa, evezetője,
amiben meghirdeti: az Ige testté lett fogalmát, magát a megtestesülést, vagyis
Isten Fiának a születését. Ekkor azt is meghirdeti János, hogy a kegyelem és az
igazság Jézus Krisztus által érkezett el a földre az ember számára.
Korábban a Törvényhez, Mózes törvényéhez ragaszkodtak, de Jézus által
a kegyelem tapasztalható meg az emberiség életében. Ezt a kegyelmet csakis
Jézus Krisztus hozhatta el az emberiség számára.
Szűz Mária kegyele
el teljes, Istvá vérta ú diáko us is eltelik a
Lélekkel, vagyis benne is a kegyelem él. Ezt a kegyelmet kapjuk meg karácsony
ü epé e . Iste Fia és aga az e er találkozása adja eg a hívő e er
számára a kegyelem megtapasztalását. Karácsony, megtestesülés nélkül nincs
kegyelem.
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Amikor a lelkünket megtisztítjuk a szentségek által, akkor mi is eltelünk,
ha rövid időre is a kegyele erejével. E ől tudu k ü epel i. Ez adja eg az
ünnep méltóságát számunkra.
Karácsony napján ünnepeljük Szűz Mária szülését, aki kegyele
el
eltelt, s karácsony nyolcadában ünnepeljük Szent István diákonust, aki
kegyelemmel eltelt, amikor Szentlélekkel eltelt, és tudja hirdetni Isten
di sőségét.
Talán úgy, ahogy az angyalok tették karácsony éjjelén, vagy ahogy a
pásztorok egéltek, a ikor hódoltak a Gyer ek előtt.
Karácsony ünnepében a kegyelem jött el, ami csak Isten erejét jelenti,
éppen akkor és ott ahol ezt a Lélek megadja az ember számára. Nem az emberi
logikára építve, hanem az Isten tervében és rendjében, nekem mikor van rá
szükségem akkor kapom meg.
Ez kará so y örö e is, ez Iste di sősége is, és ez az e er ü epe. ert
ünnepli a kegyelem erejét az ember életében, amit Isten hozott el számára a
megtestesülés által.
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