
LuKÁcslÁsa6 Az otthon egyháza
Korunk elszakadt Istentől. A keresztény élet egyre inkább a kevesek
kiváltsága vagy elszánt hűsége maradt. A nagy többség számára a
templomok miíemlékké torzultak, az egyház pedig az élet két-há
rom kivételes alkalmát kiszolgáló intézménnyé zsugorodott. Mond
hatni, egyetlen ponton él máig elevenen a keresztény misztérium
ünneplése: a karácsonyban. Az Isten Fiának földi születése a meg
gyöngült hitű mai embernek is megdobbantie a szfvét: "Isten sze
retete abban nyilvánult meg, hogy egyszülött Fiát küldte a világra,
hogy általa éljünk." S talán megérti, talán - hosszabb-rövidebb
időre - meg is fogadja a következtetést: "Ha Isten így szeretett
bennünket, nekünk is szeretnünk kell egymást." (1]n 4,9-11)

A karácsony az emberiség ünnepévé lett, azoknak is, akiknek
hite elhalványult vagy elhalt. A család és az otthon ünnepe ma
radt akkor is, amikor annyi családi élet indul bomlásnak, amikor
magának a családnak az értelmét vonják kétségbe. A családiasság
légkörét, az egymásnak örömet szerző találékonyságot, a másik
nak ajándékot készítő figyelmet idézi meg sietőssé, rideggé vált
életünkben, az önzés és versengés korában is.

A Családév karácsonyát család unkkal szeretnénk ünnepelni,
hogy növekedjék összetartozásunk ereje és öröme. Isten Jézus
Krisztusban végérvényesen és visszavonhatatlanul eggyé lett az
emberrel, hogy isteni szeretete emberi szeretetté, szolgálattá, fi
gyelmességgé transzformálódva éljen tovább, s így tegye boldog
gá az embert. A feltámadt Krisztus testében, az egyházban - bár
külsó és belső viszontagságok között - már most jelen van Isten
üdvösséget hozó kegyelme, s hív mindenkit: fogadja be Isten sze
retetét. Az egyház az a hely, ahol az ember rátalálhat Isten szere
tetére. az a jel, amely hirdeti, hogy létezik valódi szeretet s ebből

kivirágzó igazi boldogság a földön.
A család nemcsak az ember legtermészetesebb életközössége,

hanem az isteni szeretetnek otthona is: egyház, családi szentély,
az otthon egyháza, ahogy az őskeresztények nevezték - az üdvös
ség helye és jele tehát. Boldog ember az, aki jó családban születhe
tett és nevelkedhetett, akinek sikerült létrehoznia a boldogság szige
tét saját családban a széttört családok, az elpusztult otthonok, apát
lan-anyátlan kallódó gyerekek, magányos felnőttek világában.

Sokan érzik át, különösen ilyenkor karácsonykor, milyen fogyaté
kos, törékeny és töredékes a szeretetük. Krisztus örömhíre azonban
éppen az, hogy a megtört élet is kiegyenesedhet, a zavartság is kitisz
tulhat Isten Országában. A megtestesülés kegyelméből a család nem
azért szent, mert tökéletes, hanem azért, mert Isten kegyelme műkö

dik benne. A karácsony ma is arra hív.minden embert, hogy a szeretet
szentélyévé tegye a családot, a bizalom és azöröm szigetévé.
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