Advent 2. vasárnapján (2004. december 5.)


Szeretett Testvéreim!

Örömmel fogadjuk be a közénk érkező Krisztust. Jézus, a megtestesült Ige, aki meghalt és feltámadt, a történelem és életünk középpontja. Ebben az évben különleges buzgalommal szemléljük az Eukarisztiában jelenlévő Krisztus arcát. Amikor az egyház Őt imádja, Őt várja és fogadja, akkor benne foglaltatik a hit titkainak egyesítő és egyetlen értelme: Isten irántunk való szeretete, amely életet ajándékoz.
Életkorunk szerint több vagy kevesebb adventet éltünk már át. Nehézkes és megtört szívünkről, de mégis őszinte istenvágyunkról a költővel, Rónay Györggyel így vallhatunk:
Nem voltál rest naponta jönni hozzám. 
Ajtóm bezártam. Ágam levetett. 
Éjszakámból feléd fordítom orcám: 
boríts be, Bőség! Irgalom, hajolj rám! 
Szüless meg a szívemben, Szeretet!
Szeretett Testvéreim! Az Úr Jézus Krisztus úgy jött el az első karácsonykor, hogy mindörökre velünk legyen az Isten. Ezért mennybemenetelekor azt ígérte meg tanítványainak, hogy a világ végéig, a végső eljöveteléig is mindig velük marad. A Szentmise ünneplésében, a Szent Eukarisztiában, Testével és Vérével maradt közöttünk, hogy mindannyiszor, amikor csak Nevében összejövünk, tápláljon, tanítson, vigasztaljon és erősítsen bennünket.
II. János Pál pápánk (a Mane nobiscum Domine kezdetű apostoli levelével) az Eukarisztia évének nyilvánította a 2004 októberétől 2005 októberéig tartó időszakot. A Szentatya arra hívja az Egyház gyermekeit, hogy elmélkedjenek és ismerjék meg a Szent Eukarisztia, Krisztus Testének és Vérének titkát, hogy életük gazdag lehessen, és hogy ez által ők is sokakat gazdagítani tudjanak.
Tanításában a Szentatya az emmauszi tanítványok történetét magyarázza nekünk, e történet révén bontja ki az emberi szív vágyát: „Maradj velünk, Urunk, mert esteledik”, és Jézusnak e vágyra adott válaszát. A feltámadott Jézus visszatért az Atyához, de a Mester „ott maradt” a kenyér színe alatt, melynek megtörésekor megnyílt a szemük. Az isteni Zarándok, Jézus ma is útitársunk, hogy az Írások magyarázatával elvezessen Isten misztériumainak befogadásához. Krisztus ezzel teljesíti leginkább ígéretét: „Veletek vagyok minden nap a világ végezetéig”.
A „kenyértörés” – ahogyan az Eukarisztiát kezdetben nevezték – örökre az Egyház életének középpontjában maradt, hiszen Benne személyesen Jézust kapjuk, „az égből alászállott élő kenyeret”. Az Eukarisztia vétele azt jelenti, hogy bensőséges közösségre lépünk Jézussal. „Maradjatok bennem, és én tibennetek”. Testének vétele, a szentáldozás azért adatott nekünk, hogy „jóllakhassunk” Istennel itt a földön, beteljesedést várva az égben.

A két emmauszi tanítvány, miután fölismerte az Urat, „még abban az órában útra kelt”, mert közölni akarták a többi tanítvánnyal is, amit láttak és hallottak. Ha valóban találkozunk a Föltámadottal, nem tarthatjuk meg örömünket magunknak. E küldetéshez az Eukarisztia nem csupán belső erőt biztosít, hanem – bizonyos értelemben – programot is. Az Eukarisztia ugyanis olyan életmód, életstílus, amely Jézusból árad a keresztény emberbe, és annak tanúságtétele által szétsugárzik a társadalomba. 

Szeretett Testvéreim!
A Szentatya mindannyiunkat meghív az egyház új esztendejében, hogy Jézussal találkozva, Jézus életéből és életének példájára alakítsuk életünket. Ezt a meghívást szívemből fakadó néhány lelkipásztori tanáccsal és kéréssel szeretném kiegészíteni.
Javaslom testvéreimnek és kérem is minden testvéremtől: Jézus életét az egyház ünneplő közösségében, a szentmisén való tudatos részvételben tanuljuk – ebben az új egyházi évben is! Saját családunk legyen az a gyakorlóhely, ahol a Jézustól tanult figyelemmel, önzetlen szeretettel és a másikakról való gondoskodással tettekre váltjuk, amit tanultunk! Sok keresztény család fájdalmas tapasztalata, hogy gyermekeiket nemcsak a hitnek, az egyház közösségének veszítették el felnőttként, hanem a környezetünk kínálta szabados és felelőtlen életmód egyszer csak az egészségüktől és életüktől is megfosztotta őket. Óvjátok, testvéreim, ezért szíveteket, hisz belőle indul ki az élet! Maradjatok meg Jézus tanításában, az önzetlen és okos szeretetben a család kötelékében, mert csak a lélekben gazdag család tud olyan gyermekeket nevelni, akik nem esnek áldozatul a környezet káros divatjainak. Ti, felnőtt testvéreim, adjatok jó példát gyermekeiteknek, mivel ez az egyik legfontosabb nevelő eszköz. Magatok is éljetek tisztán, nehogy az alkohol, drog, vagy más meg rontsa életeteket. Tanuljuk meg a családot, a gyerekeket és a fiatalokat okosan szeretni. Legyetek éber őrei egymásnak a figyelmes szeretetben! Ne engedjétek, hogy a fiatal családok széthulljanak! Ne hagyjátok, hogy a szétvált családok egyúttal az Istentől és az egyház közösségétől is távolra szakadjanak, Siessetek megbékéltetni a békétleneket és széthúzókat. Legyetek munkásai a megbocsátásnak és kiengesztelődésnek, mert így teljesítitek Jézus Krisztus életet, ajándékozó tanítását.

Szeretett Testvéreim! Szívből kívánom nektek, hogy az Advent legyen a csendnek az ideje, amelyben életünk megvilágosodik, megtisztul és a szeretetben valóban fölfedezzük Istent, egymást és önmagunkat, a lényegeseket! Így jussunk el Karácsony szent ünnepére, és legyen az Mindnyájatok számára az öröm, a béke és az áldás forrása ebben az esztendőben is!



Asztrik főapát



