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Adventben élve – Karácsonyra várva
Fitó Ica: Ádvent
Lelkünk már készül
Nyílni az éjre,
Az üstököst várja
Ünnepi díszben.
Boldog, kit érint
Titka imának,
Feltárul fénye
Szentháromságnak.
Isten ajándék
Mária terhe,
Megváltó kisded
Készül a Földre.
Betlehem táján
Áhított csendben
Kisjézus eljön
Jászol melegben
Érted és értem.
Zárd a szívedbe!

Simon Jukundián:
Ébredj ember…
Ébredj, ember, mély álmodból,
Megszabadulsz rabságodból.
Közelít már üdvösséged,
Eltörlik már minden vétked.
Elküldé az Úr angyalát,
Hogy köszöntse Szűz Máriát,
Kinek tiszta, szűz méhébe
Alászállt az örök Ige.
A Szűzhöz így szól az angyal:
Üdvözlégy, teljes malaszttal!
A Szentlélek megárnyékoz,
S áldott méhed gyümölcsöt hoz.
Fiad Jézus néven hívod,
Ő váltja meg a világot,
Melyet oly rég tart a sátán
Fogságban a bűnnek láncán.

Add tovább! – Adventi gondolatok az ajándékainkról
Évről évre megtörténik velünk, hogy hetekig tartó fejtörést,
egyeztetést, boltba rohangálást igényel, míg összeállítjuk, hogy mit
vigyen az angyalkánk a karácsonyfa alá. Mert ajándék az kell –
gondoljuk. (Meg persze sütemény, függönymosás, színtelen
izzókészlet, háromra kisült hal, gyerekeknek betlehemes – és csak
akkor jöhet a Lukács evangéliuma, meg a Fel nagy örömre…) Szóval
az ajándék az az, ami kell: a gyerekeinknek azért, mert ők még kicsik.
Az unokahúgoknak is, mert már tizenöt éve adunk. A
szomszédasszonynak is, mert ő is adott. A kollégáknak is – ha lehet,
valami házi készítésű finomság –, hogy lássák: remek háziasszonyok
(is) vagyunk. Aztán hosszú listába fogunk, excel táblázatot készítünk
arról, hogy mi mindent kell tennünk (és vennünk) még Jézus születése
alkalmából.
Aztán a nappaliban álló utazóláda szép lassan elkezd megtelni az
ajándékba szánt csecsebecsékkel. Az Ige megtestesülésére való
várakozás alatt a családtagok különféle számításokat végeznek: kinek,
mit, mennyiért, mi célból kell adunk. És valóban kell. Mert ajándékot
adni (és kapni) jó; várakozni, és megvalósítani a másik ember vágyát
nagyon jó, a ragyogó fa alatt ülni, ajándékot bontani és látni a másik
örömét minden év egyik legszebb élménye.
A hagyományaink rendjének (egészséges) megtartása mellett
felmerül-e bennünk a kérdés: amit az elmúlt években megtettünk
(vagy nem tettünk), azt idén is pont ugyanúgy kell véghezvinnünk?
Ha valaki számára nincs ajándék ötletünk, akkor „mert kell” alapon
elengedhetetlen, hogy vásároljunk neki valamit (ami aztán talán a polc
tetején porosodik)? Miből gondoljuk, hogy az unokahúgoknak és
unokaöcsiknek a családi együttlétekkor a legszentebb pillanat a
műanyag dömper vagy a síró baba kicsomagolása? Egyáltalán: mire
van szüksége valójában a másik embernek?
Az elmúlt évtizedek karácsonyai arra tanítottak meg, hogy a
másik embernek leginkább a másik emberre (és benne az isteni
jelenlétre) van szüksége. Adventben és karácsonykor különösen. Arra,
hogy nem csak ott, hanem jelen legyünk egymás számára. (Nem, nem
a divatos „éld meg a mát”, „legyél jelen” szlogenek megvalósításáról

van itt szó.) A gyerekeinknek arra van, hogy megsüssünk együtt egy
mézeskalácsot, és nyakig cukormázasan nevessünk a szőnyegre
csöppenő tojásfehérjén. A férjünknek arra, hogy végighallgassuk, mi
történt vele aznap, és a harmadik tepsi sütemény elkészítése helyett
rámosolyogjunk a szürke reggelen. A feleségünknek arra, hogy
átöleljük, amikor hatalmas sóhajok között napok óta el le sem tért a
gyerekszoba és a konyha közti útvonalról. (Karácsonyi) kényszereink,
vélt vagy valós családi elvárásaink helyett szívmelengető volna idén
valóban magunkat adni. Csak úgy. Ingyen. Mindenestül. Nem azért
„mert kell”, hanem azért, mert mi magunk is ajándékba kaptuk azt,
hogy létezünk.
(Szikora Réka)
Elemlámpa
A gyermekotthonban – ahol gyengén látó és vak gyerekekkel
foglalkoztak –, a tízéves Pisti mindig kitűnt váratlan ötleteivel,
javaslataival. Legújabb kívánsága az volt, hogy karácsonyra hozzon
számára a Jézuska elemlámpát. Valahonnan ugyanis hozzájutott
egyhez – de csak kölcsönbe –, és fölfedezte, hogy ha a lámpát közel
teszi a kezéhez, arcához, akkor meleget érez. Még valamilyen halvány
derengést is láthatott, ha odatartotta a szeméhez. Az ötlet
villámgyorsan, szinte fénysebességgel terjedt el a többiek között is, és
korábbi elképzeléseiket feladva, kisebbek-nagyobbak minél nagyobb
elemlámpát kértek-vártak a fa alá. A nevelő először bizonygatni
próbálta, hogy vegyenek inkább süteményt, játékot. Aztán egyszerre
felhagyott a meggyőzéssel, és már ő is azon volt, hogy minél jobban
teljesítse a kívánságokat.
– Egyszerre rájöttem, hogy a gyerekeknek igazuk van – mesélte a
történetet Krisztina. Hiszen mi, jobban látók sem gondolkodunk
másként. Keresünk valamit, aminek érezzük a melegét, látjuk felfelvillanni egy pillanatra, és reméljük, hogy egyszer majd teljes
ragyogását is elérhetjük.
(Forrás: www.szepi.hu)
„Sok régi emlék, sok régi hang,
Köztük most újból kisgyermek vagy.
Ez az ünnep legyen úgy szebb,
ahogy álmodban látsz,
Egy új világ, hol teljesül, mit vársz.
Egy éjjel, tele fénnyel, mikor szikrázik a hó,
Egy új lap, melyre bármi írható.” (Balázs Ádám)

Ady Endre: Karácsony
I.
Harang csendül,
Ének zendül,
Messze zsong a hálaének
Az én kedves kis falumban
Karácsonykor
Magába száll minden lélek.
Minden ember
Szeretettel
Borul földre imádkozni,
Az én kedves kis falumban
A Messiás
Boldogságot szokott hozni.
A templomba
Hosszú sorba'
Indulnak el ifjak, vének,
Az én kedves kis falumban
Hálát adnak
A magasság Istenének.
Mintha itt lenn
A nagy Isten
Szent kegyelme súgna,
szállna,
Az én kedves kis falumban
Minden szívben
Csak szeretet lakik máma.
II.
Bántja lelkem a nagy város
Durva zaja,
De jó volna ünnepelni
Odahaza.

De jó volna tiszta szívből
– Úgy mint régen –
Fohászkodni,
De jó volna megnyugodni.
De jó volna, mindent,
Elfeledni,
De jó volna játszadozó
Gyermek lenni.
Igaz hittel, gyermek szívvel
A világgal
Kibékülni,
Szeretetben üdvözülni.
III.
Ha ez a szép rege
Igaz hitté válna,
Óh, de nagy boldogság
Szállna a világra.
Ez a gyarló ember
Ember lenne újra,
Talizmánja lenne
A szomorú útra.
Golgota nem volna
Ez a földi élet,
Egy erő hatná át
A nagy mindenséget.
Nem volna más vallás,
Nem volna csak ennyi:
Imádni az Istent
És egymást szeretni…
Karácsonyi rege
Ha valóra válna,
Igazi boldogság
Szállna a világra.

Gyökössy Endre: Karácsonyi ima
Kedves Atyánk!
Most mindnyájan azokért imádkozunk, akik emberileg
magányosak lesznek karácsony szentestéjén, és ha valamikor
fájdalmas a magány, akkor ezen az estén kétszeresen vagy tízszeresen
is az. Érettük imádkozunk, hogy ha magányosak is, ne legyenek
egyedül, akkor se, ha csak egy szál gyertya lobog előttük. Az az egy
szál gyertya jelentsen Téged, világ Világossága, Aki fénynek,
vigasztalásnak, békességnek és erőnek jöttél közénk.
Most azokért imádkozunk, akiknek kétszeresen fáj a karácsony,
mert valahol szétszóródva a világban még egy fenyőgallyat sem
találnak, mert talán ott nincs is, talán csak egy borókaág, talán valami
trópusi növénynek leszakított levele, de ők arra gondolnak, hogy
itthon karácsony van. Talán gyermekünk, unokánk, bátyánk, szülőnk.
Uram, add, hogy karácsony történjék szívükben, légy jó békességben
velük, a mi szétszórtjainkkal, ezzel a szétszórt és szétdobált néppel.
Uram, azokért könyörgünk most, akik először töltik özvegyen ezt
a karácsonyt. Múlt karácsonykor a párjuk még ott ült mellettük, és
most azért lesz könnyes a szemük, hogy az a csók, amit azon a
karácsonyon adtak, nem volt elég meleg. Uram, tanítgass bennünket,
hogy míg élünk, meleg szóval szóljunk. Uram, bocsásd meg nékünk,
hogy sokszor úgy megyünk el, hogy elfelejtettük megmondani a
másiknak: jó volt, kedves volt, szerettük.
Uram, köszönjük gyermekeinket, akkor is, ha ők nem köszönnek
meg bennünket. És köszönik a gyermekek a szülőket, még akkor is, ha
sokszor már nyűgösek, öregek, morgolódók, kesergők, már kiesnek
ebből a világból, mert idegenek. Kérünk, adj türelmet
gyermekeinknek, hogy tudjanak hordozni bennünket öregecskén,
sokszor érthetetlenül, másvilágból itt maradtnak.
Uram, hadd történjen karácsony, hogy férj a feleséget, feleség a
férjet, gyermek a szülőt, szülő a gyermeket ne csak egy napig
szeresse, hanem akkor különösképpen és jobban! Hogy te ott lehess,
aki testet öltött Szeretet vagy.
És most azokért imádkozunk, akik már Nálad vannak. Tudjuk,
hogy nem kell értük imádkoznunk, de nekünk jólesik rájuk gondolni,
jólesik úgy gondolni rájuk, mint akik Nálad vannak, Benned vannak

és Általad élnek. Nem tűzünk le kis gyertyákat a sírjukra, de most
gondolatban megáldjuk az emléküket.
És most egyenként, és magam is Uram, arra kérlek, hogy ne mi
legyünk,
akik
elrontjuk
a
karácsonyestét
rosszkedvvel,
mogorvasággal, idegességgel, kapkodással, morgolódással.
Kérünk Urunk, hogy történjen bennünk és általunk, kis
családunkban és ebben a nagy családban karácsony a Te Szent Igéd,
Szentlelked által, a Te szent asztalod felett. Ámen.

Ujvári Lajos: Karácsonyi áldás
Jöjjön el a szép Karácsony,
Szívem feléd most kitárom,
Szeretettel azt kívánom:
A kis Jézus megtaláljon!

Őrangyalod el ne hagyjon,
Kalács legyen asztalodon,
Lelkedben nőjön bizalom,
Aki barát, az maradjon!

Békét adjon házad táján,
Bőséget a ládafián,
Minden jót, mit szíved kíván,
Ne legyen az fénynek híján!

Szeretetben növekedve
Istent szívedbe engedd be!
Szálljon áldás életedre,
Csillogjon fény a szemedben!

Legyen áldott a Karácsony,
Szívemből neked kívánom!
Gábor angyal feléd járjon,
Isten áldásával áldjon!

Villanykapcsoló
Ködös, téli idő volt, jó lett volna felkapcsolni a villanyt, de a körte
csak villant egyet-kettőt, és máris kialudt. Hiába próbálták kicserélni,
kiderült, hogy a kapcsolóban van a hiba.
Zsófikát azonban nem nyugtalanította a dolog. – Nem baj –
mondta Évikének – Jézus majd megjavítja. Hiszen hittanórán úgy
tanulták, hogy Jézus mindenható, nyilván az ilyen praktikus dolgokra is
gondja van. – Már hogyan csinálhatná meg, nem tudod, hogy Jézus
kicsi, és még nem is érthet hozzá. – Hogy lenne kicsi, tavaly már
megszületett, hát nem emlékszel, voltunk a jászolánál. Ott voltak a
pásztorok is – idézi Zsófíka a betlehemes játék tanúságát. – De igen,
Jézus kicsi, és különben is, még csak ezután fog megszületni, mert
majd eljönnek hozzá a királyok, a pap bácsi is mondta – hangzott az
ellenvetés egy szuszra.
De Zsófíka másnapra új bizonyosságot szerzett, mivelhogy a
lámpa a régi fényével ragyogott. – Na látod, mondtam, hogy Jézuska
meg fogja csinálni a kapcsolót. És a kislány szemében már a hitnek az
az ereje sugárzott, melyet mindannyiunknak éreznünk kellene, amikor
azt tapasztaljuk, hogy az elsötétülő dolgok váratlanul felragyognak,
szomorúságunkban vigasztalást kapunk.
(Forrás: www.szepi.hu)

A betegeknek
jobbulást,
mindenkinek
áldott, békés
ünnepnapokat
kívánunk!

„A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát; akik a halál
árnyékának országában laknak, azokra világosság ragyog. Mert gyermek születik
nekünk, fiú adatik nekünk; az uralom az ő vállán lesz, és így fogják hívni nevét:
Csodálatos Tanácsadó, Erős Isten, Örökkévalóság Atyja, Béke Fejedelme.”
(Iz 9,1;5)

„Jézus Krisztus születése pedig így történt: Anyja, Mária el volt jegyezve
Józseffel. Mielőtt egybekeltek volna, kitűnt, hogy méhében fogant a Szentlélektől.
József pedig, a férje, igaz ember lévén, nem akarta őt hírbe hozni, ezért
elhatározta, hogy titokban bocsátja el. Amikor ezeket forgatta szívében, íme, az
Úr angyala álmában megjelent neki és így szólt: »József, Dávid fia, ne félj
magadhoz venni feleségedet, Máriát, mert ami őbenne fogantatott, a
Szentlélektől van. Fiút fog szülni, és a Jézus nevet adod neki, mert ő szabadítja
meg népét bűneitől.« Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék az Úr szava,
amit a próféta által mondott:»Íme, a szűz méhében fogan és fiút szül, s a nevét
Emmánuelnek fogják hívni«. Ez azt jelenti: Velünk az Isten. József pedig fölkelt
álmából és úgy tett, amint az Úr angyala megparancsolta neki. Magához vette
feleségét, de nem ismerte meg őt, amíg az meg nem szülte a fiút; és a Jézus nevet
adta neki.” (Mt1,18-25)
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