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Az angyali megszólalások sorozata időben egyre közelebb visz minket a karácsony történetéhez: igazán már
a most felolvasott szakasz is az ünnepi órák részlete. Ilyenkor az ember egy kicsit felülemelkedik a hétköznapi
dolgokon és egyfajta karácsonyi üzemmódban hallgatja a jól ismert részleteket. Ennek veszélye viszont, hogy a
mi  hétköznapi  életünk és  az  ünnep külön válik,  amit  Isten szeretne velünk,  az  eltávolodik hétköznapjaink
gondolataitól. Térjünk csak vissza a mindennapok dolgai közé még erre az üzenetre, amikor azt látjuk, hogy az
angyal azért jön, azért szól, hogy egey botrányt helyre tegyen.

Ezekben  a  hetekben  a  közélet  több  olyan  botrányt  hozott  elénk,  amelyek  hasonló  természetüek:
paráznaságról  szólnak.  S  látjuk,  ma sincs  ez  másként,  egy-egy ilyen  botrány csak  arra  jó,  hogy a  bűnöst
megkövezzék.  Abba  nem is  tudunk belegondolni,  hogy a  nagy nyilvánosság  határására  ezek  az  amúgy is
kapcsolatokat pusztító történetek mennyi kárt okoznak az abban részt vevőknek – attól függetlenül, hogy valaki
magának kereste a bajt, vagy csak áldozat.

Fájdalom a szívben, hogy az, akit szerettem megcsalt, hazudott. Botrány ez még ha csendben, egymás közt
vívják meg a felek. S ha már botrány, kíváncsiak lennénk, hogy vajon Mária hogy mondta el a hírt az angyal
üzenetéről, hogy vette ezt József? Az bizony beszédes, hogy elhatározta: el fogja bocsátani, de csak titokban, az
életét megmentve. Szerette őt, de megvolt az önérzete is.

Mária nyilván mindent elmondott, ami történt, József számára ott volt a dilemma. Kettős érzés: az igen és a
nem állapota. Látom a tényeket, a valóságot, mindazt ami biztos, s közbe jön ez a megfoghatatlan, ami ellene
mond mindennek. Bizony, a hit dolgában is elér minket a józsefi dilemma, amikor a földi biztos felől a mennyei
láthatatlan felé kell(ene) elmozdulni. Nehezen megy.

Ezen a ponton érkezik az üzenet, és ahogy megállapítottuk Mária kapcsán, itt is igaz: a Krisztus befogadása
csak Isten Lelkének segítségével lehetséges. Éjjel, álomban érkezik az angyali üzenet, s ami este még kusza
volt, darabokban, az az éjszakai nyugalom alatt összeáll, reggelre tisztán lát József: Istentől rendelt feladatot
kap, a terv része ő is: védelmet, biztonságot kell adnia Máriának és a születendő Szabadítónak. Istennek komoly
terve  volt  vele,  részt  kap  a  szabadítás  törétnetében,  ahogy  mindenki,  aki  befogadja  Őt.  Áldottak  azok az
édesanyák  és  édesapák,  akik  igent  mondanak  Isten  tervére,  akik  szeretetükkel,  gondoskodásukkal  Isten
küldetésében járnak! Ámen.


